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Šī gada pirmajā pusgadā  
«latvijas Finieris» sasniedza 
102 miljonu eiro apgrozījumu 
un eksportēja produkciju 79 
miljonu eiro vērtībā, kas ir attie-
cīgi par 4% un 2% vairāk nekā 
2013.gada pirmajos sešos 
mēnešos. koncerna «latvijas 
Finieris» pamatdarbība ir bērza 
saplākšņa ražošana, pārdošana, 
produktu attīstība un saistīto 
pakalpojumu sniegšana klien-
tiem. «latvijas Finieris» ekspor-
tē vairāk nekā 90% no saražotā 
saplākšņa, ko pārdod vairāk 
nekā 60 valstīs, nozīmīgākās - 
Vācija, lielbritānija, Francija, 
somija, turcija un itālija. Nodar-
bināto skaits – 2400, no tiem 
88% ir arodbiedrībā. Un jaunākā 
ziņa — „latvijas Finieris” būvēs 
jaunu rūpnīcu kurzemē.
„lBas Vēstis” viesojās koncernā 
„latvijas Finieris” un sarunājās ar 
uzņēmuma vadības un arodbied-
rības pārstāvjiem.

saNita BirkeNFelDe
  
Uldis Biķis, koncerna „latvijas 
Finieris” padomes priekšsēdē-
tājs: - Veidojam sadarbības prog-
rammas kopā ar partneriem, pie-
mēram, bērzu programma tiek īs-
tenota jau 18-to gadu. Tās ietvaros 
pētam sēklas, audzējam un stādam 
kvalitatīvus stādus, lai iegūtu ražī-
gu mežu. Visu šo informāciju ap-
kopojam un informējam zemju 
īpašniekus, arī skolēnus un citus 
interesentus. Šī ir sociāla rakstura 
un izglītojoša programma, kas 
mērķēta uz ekonomiski lietderīgā-
kā redzējumu iegūšanu par bērzu 
audzēšanu un izmantošanu. Ik pa-
vasari kopā ar darbiniekiem un to 
ģimenēm, ar sadarbības partne-
riem stādam un veidojam bērzu 
birzes. Šīs programmas ietvaros ir 
izveidota arī kokaudzētava, kur 
cauru gadu strādā 5 darbinieki, va-
saras sezonā – 15, un gadā tiek iz-
audzēti nedaudz virs 1 miljona 
bērza ietvarstādu. Ja uz 1 ha stāda 
apmēram 1600 līdz 2000, tad tas ir 

apmēram 600 ha jauna meža. Lie-
lāko daļu stādu pārdodam mežu 
īpašniekiem un turpinām stādīt arī 
mūsu – „Latvijas Finiera” zemē, jo 
uzņēmuma saimnieciskā darbība 
ietver arī zemes pirkšanu un mež-
saimniecību. Bērza ietvarstādus arī 
eksportējam. Bērzu programmas 
ietvaros sadarbojamies gan ar Lat-
vijas zinātniekiem un mācībspē-
kiem, gan ar studentiem. 
koncerna sastāvā ir vairāki uz-
ņēmumi latvijā un arī aiz latvi-
jas robežām.
U. Biķis: - Esam Baltijas ražošanas 
uzņēmums, jo ražotnes atrodas arī 
Lietuvā un Igaunijā. Pavisam ne-
sen radās iespēja investēt Somijā, 
kas ir viena no līderēm saplākšņa 
ražošanā gan tehnoloģiju attīstībā, 
gan paša produkta attīstībā, – iegā-
dājāmies rūpnīcu un uzsākām ra-
žošanas procesu. Mūsu pamatpro-
dukts ir bērza saplāksnis. Bērzs ir 
interesants koks – ne ciets, ne 
mīksts, kaut kas pa vidu, mēs sa-
kām – elastīgs. Tā šķiedras ir ļoti 
izturīgas. Bērza saplāksnis nav ti-
kai interjers vai mēbeles, no tā ražo 
ļoti daudz tehniskus produktus. 
Bērza saplāksni izmanto ļoti sarež-
ģītos tehniskos risinājumos, kā, 
piemēram, grīdām auto piekabēs, 
kuģu būvē – sašķidrinātās gāzes 
tankeros – ne tikai kā izolējošo slā-
ni, bet arī lai kuģis iegūtu papildu 
konstruktīvo elastību. Saplāksni 
izmanto celtniecībā – dažādos pa-
līgmateriālos, betonēšanas veid-
ņos. Elastība un izturība – tās ir tās 
priekšrocības, ko mēs izceļam sa-
vos produktos un ko novērtē mūsu 
klienti. Pasaulē ražo saplāksni no 
daudzām koku sugām, bet mēs ra-
žojam tikai no bērza. 
kā uzņēmums pārdzīvoja krīzi? 
Un vai vispār var teikt, ka tā ir 
beigusies?
U. Biķis: - Ja ar krīzi mēs saprotam 
nepieciešamību mainīties, ko nosa-
ka ārējie apstākļi, tad šis izmaiņu 
process Latvijā pēdējos 20 gadus ir 
bijis nepārtraukti, jo mainījās poli-
tiskā iekārta. Tautsaimniecības pro-

cesi strauji mainījās arī tad, kad Lat-
vija pievienojās Eiropas Savienībai. 
Ražotājiem visus šos gadus ir bijis 
jābūt ļoti aktīviem uz izmaiņām, un 
- ja tas ir definēts gan attiecībās ar 
partneriem, gan arī ar strādājoša-
jiem, tad šīs izmaiņas tiek pieņem-
tas. Nesenā lielā finanšu krīze, kas 
skāra Latviju, skāra arī „Latvijas Fi-
nieri”, bet, manuprāt, veiksmīgā ko-
munikācija iekšienē ar darbinie-
kiem palīdzēja pieņemt pragmatis-
kus lēmumus, kas nebija vienkārši. 
Tika sašaurināta ražošana, samazi-
not darbavietas, bet, izprotot to, ka 
tas tiek darīts, lai uzņēmums varētu 
turpināt darboties ne tikai pēc pus-
gada – gada, bet arī pēc trim un pie-
ciem. Šie lēmumi tika pieņemti vie-
noti ar arodbiedrību. 
Jevgēņijs Ostrovskis, uzņēmu-
ma „latvijas Finieris” arod-
biedrības priekšsēdētājs: - Pie-
dalījos izvērtēšanas procesā, kā 
mums darboties tālāk, arī pieņe-
mot ļoti smagus lēmumus un at-
brīvojot cilvēkus no darba. Bet bija 
jāsaprot – vai nu mēs to darām un 
saglabājam uzņēmumu, vai nē. 
Runājām ar cilvēkiem, skaidrojām 
šo situāciju, protams, attieksme bi-

ja dažāda, bet lielajā vairumā gadī-
jumu tomēr bija izpratne. Tas noti-
ka tādēļ, ka darba devējs apsolīja - 
tiklīdz kā situācija uzlabosies, dar-
binieki tiks ņemti atpakaļ. Tika 
izsniegti materiālie pabalsti – lielā-
kas kompensācijas. Kad situācija 
uzlabojās, pirmais darbs bija izpil-
dīt solījumu – tiem cilvēkiem, kas 
bija spiesti aiziet, pirmkārt piedā-
vājām nākt atpakaļ. 
Vai tagad ir tikpat darbinieku, 
cik bija pirms krīzes, vai varbūt 
vairāk? 
U. Biķis: - Lai uzņēmums veiksmī-
gi varētu darboties, ir jāapdomā, 
kā veiksmīgi izmantot resursus. 
Tas skar ne tikai elektrību un gāzi, 
tas nozīmē, kādā veidā un cik efek-
tīvi mēs izmantojam cilvēkus un 
cilvēkstundas. Līdz ar to mums bi-
ja jāpārvērtē, ko mēs darām ar ro-
kām, kāds ir kopējais automatizā-
cijas līmenis. Lielas investīcijas 
veicām 2006., 2007. un 2008.gadā. 
Darbavietu skaits samazinājās jau 
tajā laikā. Nomainot roku darbu ar 
tehnoloģijām, radās labi apmaksā-
tas, ilgtspējīgas darbavietas. Toreiz 
apmēram uz pusotru gadu samazi-
nājām ražošanas apjomu, bet 

ir JāMāk VisieM kOpā 
VeiDOt raŽĪGākU DarBU

saplākŠņa piezāģēŠaNas process  
As "LAtvijAs Finieris" rūpnīcā "verems"

Foto no "LAtvijAs FinierA" ArHīvA
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pirms pusotra gada atkal strādā-
jam četrās maiņās. 2009.gada bei-
gās atgriezāmies pie pilnas ražoša-
nas jaudas. 
Vienmēr, kad runā par sociālo 
dialogu un tā rezultātu – koplī-
gumu, uzņēmums „latvijas Fi-
nieris” tiek minēts kā labais 
piemērs. kāpēc veiksmīgam 

biznesam vajag koplīgumu, sa-
runas ar darbiniekiem?
U. Biķis: - Vienu aspektu es minē-
ju – būt gatavam uz izmaiņām. Tā 
rodas pamats citam aspektam – tā 
ir izglītība. Izglītība ir nepārtraukti 
jāpapildina, tā paver iespējas jau-
niem darbiem, jauniem pienāku-
miem, jaunai atbildībai. Šī izpratne 
mūsu kolektīvā ir dziļa, ļoti cenša-
mies stimulēt cilvēkus pašiem būt 
aktīviem. Pirmkārt, jau darba līgu-
mā ir rakstīts, ka darbinieks pats 
rūpējas par savu izglītību. Mums ir 
arī savs darbinieku izglītības un 
apmācību centrs, kā arī dažādi at-
balsta instrumenti, piemēram, ja 
darbinieks iegūst akadēmisko iz-
glītību un tiek līdz zinātniskam 
grādam, tad ir paredzēta piemaksa 
pie darba samaksas. Šobrīd veido-
jam un drīz ieviesīsim jaunu atal-
gojuma sistēmu – ja darbinieks ir 
apguvis vairākas profesijas, arī dar-
ba samaksa ir lielāka. 
J. Ostrovskis: - Vēl ir plašs atbal-
sta instrumentu kopums, kas ir pa-
redzēts koplīgumā. Sākot ar dažā-
dām atpūtas iespējām līdz sociālās 
palīdzības, lojalitātes un ienākumu 
drošības fondam utt. Domāju, ka 
nav daudz šādu uzņēmumu, kurā 
būtu tik liela pretimnākšana no 
darba devēja puses. Šī veiksmīgā 
sadarbība iesākās jau no iepriekšē-
jās uzņēmuma arodbiedrības 

priekšsēdētājas Mirdzas Bondares 
laikiem. 
U. Biķis: - Ir vēl viens aspekts – cil-
vēka veselība. Šobrīd uzņēmums 
arvien vairāk, veidojot darbavietas, 
piedomā par ergonomiku, par ve-
selīgu darbavietu. Piemēram, viens 
no punktiem koplīgumā ir tāds – 
ja pats darbinieks deklarē, ka ir ne-
smēķētājs, - ne tikai nesmēķē dar-
bā, bet vispār, - tad viņš iegūst pie 
atvaļinājuma divas papildu ap-
maksātas dienas. Un ticiet vai nē, 
bet ir vairāki cilvēki, kas ir atmetu-
ši smēķēšanu. 
kas ir lojalitātes fonds? es kaut 
ko tādu dzirdu pirmoreiz.
U. Biķis: - Katru gadu no darbinie-
ka aprēķinātās algas zināms pro-
cents tiek ieskaitīts šajā fondā. Visu 
laiku veidojam uzkrājumus, un 
pēc pieciem gadiem tas tiek iz-
maksāts. Šo fondu mērķis ir veici-
nāt darbinieku piesaisti un uzticī-
bu uzņēmumam, rūpēties par dar-
binieku labklājību nākotnē, kā arī 
nodrošināt darbiniekiem atalgoju-
ma stabilitāti. 
J. Ostrovskis: - Otro uzkrājumu 
jau sākam veidot, kamēr vēl pirmais 
nav beidzies, un faktiski izmaksa 
var notikt ik pa trijiem gadiem. 
U. Biķis: - Tā ir atkal viena no mū-
su pamatfilozofijām – mēs cenša-
mies paši mācīties un gribam, lai 
to izprot darbinieki – ka nauda ir 
jākrāj, ir jāveido uzkrājumi. Šī iz-
pratne mums veidojās 2006., 2007.
gadā, kad darba samaksa pieauga 
straujāk nekā darba ražīgums, un 
tika pārkāpts viens no makroeko-
nomikas pamatlikumiem. Veido-
jās nepareiza izpratne, kā nauda 
tiek nopelnīta un kā to drīkst tērēt. 
Un tajā brīdī mēs veidojām uzkrā-
jošus jaunus instrumentus, kas uz-
reiz nenonāca cilvēkiem maciņā, 
bet nekur nepazuda. Tajā laikā mēs 
sākām iemaksas Pensiju fonda tre-
šajā līmenī kā uzņēmums. Pēc tam 
uzsākām šo lojalitātes programmu, 
ko pārtraucām grūtajā periodā, bet 
šobrīd iemaksas veicam atkal. 
Šādi papildināta atalgojuma sistē-
ma rada veselīgu klimatu pozitīvu 
attiecību veidošanā un uzturēšanā. 
Pilnveidojot darbinieku izglītību 
finanšu jautājumos, ir mainījusies 
domāšana un attieksme attiecībā 
pret nodokļiem un to ietekmi soci-
ālo jautājumu pilnveidošanā, kā arī 
stiprina atziņu par nepieciešamību 
domāt par vecumdienām.

J. Ostrovskis: - Darbinieku ne-
trūkst, bet augsti kvalificētus spe-
ciālistus tagad ir grūti atrast. Ļoti 
daudzi ir izbraukuši, un, piemē-
ram, lai atrastu augstu kvalificētu 
metinātāju, nu jau ir jāpameklē. 
U. Biķis: - Latvijas iedzīvotājiem ir 
jāsaprot, ka mēs esam blakus spē-
cīgām valstīm, kur atalgojumi ir 
izveidojušies lielāki, un mums ir 
jādara viss, lai šī atalgojuma starpī-
ba izlīdzinātos. Un pretī, protams, 
ir jāpanāk darba ražīgums. Tas ir 
ekonomikas pamatprincips – ne-
var vairāk tērēt, kā veidojas ieņē-
mumi. Mums pašiem ir izstrādāta 
vidēja termiņa programma līdz 
2020.gadam, kad vidējā atalgoju-
ma izmaiņām ir jābūt pietiekoši 
straujām, bet salāgojamām ar pro-
duktivitātes kāpināšanu. Algām ir 
jāpieaug straujāk. Ja mēs gribam 
noķert attīstītās valstis, tad algām 
ir jāaug straujāk nekā inflācijai, bet 
tajā pašā laikā ir jāmāk visiem ko-
pā veidot ražīgāku darbu.
Cik patīkami dzirdēt „visiem 
kopā...” 
J. Ostrovskis: - Bet kā citādāk? 
U. Biķis: - Ja algas privātajā sektorā 
paliek lielākas, tad nodokļu ieņē-
mumi arī, un līdz ar to arī valsts 
institūcijas var saņemt lielāku algu. 
Izpratnei ir jābūt kopējai, lai mēs 
nenodarītu viens otram pāri. 
Koplīgumā paredzēta veselības ap-
drošināšana...
J. Ostrovskis: - ...un apdrošināša-
na pret nelaimes gadījumiem. Ja 
nelaimes gadījumu apdrošināšana 
ir pilnīgi visiem, tad veselības ap-
drošināšanu mēs sasaistījām ar da-
lību arodbiedrībā. Tā ir abpusēja 
saikne, tas maksā lielu naudu, tādēļ 
to jāmāk arī novērtēt. 
U. Biķis: - Mēs ļoti augstu vērtējam 
to, ko dara arodbiedrība un tās līde-
ri. Darba devēji, sevišķi, ja ir liels 
uzņēmums, nevar aprunāties ar 
katru darbinieku. Līdz ar to ir jābūt 
struktūrai, kas pārnes šīs domas, 
idejas, tās ir jāsalāgo ar iespējām, un 
tad, ja šis process ir labi noregulēts 
un cilvēkiem saprotams, tā ir papil-
du iespēja apvienot domas, kas ir 
izdevīgas visām pusēm. 
J. Ostrovskis: - Visi mūsu centie-
ni gan vienai, gan otrai pusei ir 
vērsti uz cilvēku. Ja būs apmieri-
nāts darbinieks, kurš vēlēsies nākt 
strādāt un to darīs ar prieku, tad 
arī būs atdeve. Mums ir vienots 
mērķis. 

as "latViJas FiNieris" mežA dienās 2011. gAdā  
rudBāržos: juris Biķis, As „LAtvijAs Finieris”  
pAdomnieks (no LABās), zemkopīBAs ministrs jānis 
dūkLAvs  un uzņēmumA dArBinieki

Foto no "LAtvijAs FinierA" ArHīvA

U.BiĶis: 

UzņēMUMā ĪpaŠNiekU 
lĪMeNĪ ir aBsOlŪti 
NepārprOtaMa 
izpratNe, ka UzņēMUMa 
izaUGsMes paMats UN 
GalVeNā VērtĪBa ir 
kOMpeteNts 
DarBiNieks. pārēJO 
Var pielikt klāt, Bet 
GalVeNais ir CilVēks UN 
kOlektĪVs. 
teHNOlOģiJU Var 
ŠODieN JeBkUrŠ 
NOpirkt. aUra, kas 
VeiDOJas kOlektĪVā, 
pāriet Uz saDarBĪBas 
partNerieM UN VisieM 
apkārtēJieM. 
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NOslēGts izlĪGUMs
arodbiedrību juristi ne tikai 
palīdz uzvarēt tiesās, bet arī 
noslēdz izlīgumus darbiniekam 
ar darba devēju, lai problēmsi-
tuācijas galīgais risinājums 
būtu izdevīgs abām pusēm. tā 
tas notika arī gadījumā ar 
darbinieku B.D., kad viņš ar 
tiesas palīdzību pieprasīja 
darba devējam apmaksāt 
dīkstāvi.

kaspars rāCeNāJs, LBAs jurists

B.D. 2010.gada 29.septembrī cēla 
prasību pret savu darba devēju 
SIA „N”, lūdzot piedzīt atlīdzību 
par darba piespiedu kavējuma lai-
ku (dīkstāvi) no 2010.gada 
12.marta līdz 2013.gada 22.febru-
ārim un slimības pabalstu.

2002.gada 14.oktobrī B.D. uz-
sāka darba tiesiskās attiecības ar 
SIA „N”. 2009.gada 1.decembrī 
saņēma rīkojumu, kurā norādīts, 
ka prasītājs tiek atlaists no darba 
saskaņā ar Darba likuma 101.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu. 2010.
gada 4.janvārī prasītājs cēla prasī-
bu par uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu, darba tiesisko at-
tiecību izbeigšanu, atlīdzības par 
neizmantoto atvaļinājumu un 
kompensācijas par darba piespie-
du kavējuma laiku piedziņu. Ar 
pirmās instances tiesas spriedu-
mu, kas stājies likumīgā spēkā, ti-
ka atzīts, ka starp pusēm joprojām 
pastāv darba tiesiskās attiecības. 
Darba devējs prasītājam izmaksā-
jis kompensāciju par darba pie-
spiedu kavējuma laiku no 2009.
gada 2.decembra līdz 2010.gada 
11.februārim.

Prasītājam kopā ar Valsts darba 
inspekcijas (VDI) pārstāvi 2010.
gada 28.jūnijā ierodoties darba-
vietā, darba devēja pārstāvis pa-
skaidroja, ka starp pusēm nepa-
stāv darba tiesiskās attiecības, par 
ko tika sastādīts akts. Uz prasītāja 
2010.gada 24.augusta lūgumu 
piešķirt viņam ikgadējo atvaļinā-
jumu saņemta atbilde, ka starp 
pusēm nepastāv darba tiesiskās 
attiecības, tādēļ prasītājam nav 
tiesību prasīt slimības lapu ap-
maksu, atvaļinājumu piešķiršanu 
un citus maksājumus. Prasītājs 
uzskatīja, ka starp pusēm pastāv 

darba tiesiskās attiecības, taču 
darba devēja vainas dēļ viņš ne-
tiek pielaists pie darba pienākumu 
pildīšanas kopš 2009.gada 1.de-
cembra (no 2010.gada 11.februā-
ra līdz 2010.gada 11.martam pra-
sītājam bija darba nespēja).

Arī otrā tiesu instance pievie-
nojās pirmās instances tiesas 
sprieduma motivācijai, atzīstot to 
par pareizu un pilnībā pietieka-
mu, jo trīs būtiskie lietas apstākļi 
– uzteikums, uzteikuma atsau-
kums un darbinieka paziņojums 
par nepiekrišanu uzteikuma at-
saukumam jau ir izvērtēti ar tiesas 
spriedumiem, kas stājušies liku-
mīgā spēkā: tiesa atzina, ka darba 
tiesiskās attiecības nav pārtrauk-
tas. Minētā sprieduma motivācijai 
pievienojās arī Rīgas apgabaltie-
sas Civillietu kolēģija 2011.gada 
30.maija spriedumā, kas ar Aug-
stākās tiesas Senāta 2012.gada 
28.jūnija spriedumu atstāts ne-
grozīts.

Apstāklis, ka prasītājs 2010.ga-
da 12.februārī reģistrēts bezdarb-
nieku reģistrā un, sākot ar 2010.
gada 17.februāri saņēmis bez-
darbnieka pabalstu, nebija šķērslis 
atlīdzības aprēķināšanai. Taču, at-
bilstoši likuma „Par apdrošināša-
nu bezdarba gadījumam” notei-
kumiem darbiniekam, kuram par 
labu ar tiesas spriedumu piedzīta 
atlīdzība par darba piespiedu ka-
vējumu attiecīgajā bezdarbnieka 
pabalsta saņemšanas periodā, ir 
pienākums atmaksāt saņemtā 
bezdarbnieka pabalsta summu.

Darba devējs iesniedza kasāci-
jas sūdzību, kurā norādīja, ka tie-

sa pieļāvusi kļūdu, spriedumā 
konstatējot, ka starp pusēm turpi-
nās darba tiesiskās attiecības. Šo 
sūdzību  B.D. neatzina, paskaid-
rojot, ka viņš nav ticis pielaists pie 
darba.

Civillietu departaments uzska-
tīja, ka apelācijas instances tiesas 
spriedums atstājams negrozīts. 
Civillietu departaments atzina 
par nepamatotu kasācijas sūdzī-
bas argumentu, ka tiesa grozījusi 
prasības priekšmetu un piemēro-
jusi Darba likuma 126.pantu, kas 
nosaka vidējo izpeļņu par darba 
piespiedu kavējuma laiku, nevis 

74.panta otro daļu, kas paredz at-
līdzību par dīkstāvi, kā to lūdzis 
prasītājs. Ne pirmās instances tie-
sa, ne arī apelācijas instances tiesa 
spriedumu nav pamatojusi ar 
Darba likuma 126.pantu, kas at-
tiecas uz gadījumiem, kad prettie-
siski atlaistais darbinieks ar tiesas 
spriedumu atjaunots darbā.

Tiesa vidējās izpeļņas aprēķi-
nāšanu pamatoja ar Darba likuma 
74.panta trešo daļu, kas noteic 
darba devēja pienākumu izmak-
sāt darbiniekam noteikto darba 
samaksu – algu. Tāpat pirmās in-
stances tiesa spriedumā konstatē-
jusi, ka par vidējās izpeļņas apmē-

ru strīda starp pusēm nav, līdz ar 
ko tiesai nav pamata to apšaubīt. 
Šo tiesas konstatēto faktu ne pir-
mās instances tiesā, ne apelācijas 
instances tiesā darba devējs nav 
apstrīdējis, kā arī nav cēlis iebil-
dumus par vidējās izpeļņas aprē-
ķināšanu, nosakot atlīdzības par 
dīkstāvi apmēru.

Civillietu departaments ne-
piekrita arī kasācijas sūdzībā mi-
nētajam, ka tiesa nav vērtējusi, vai 
dīkstāve nav radusies paša darbi-
nieka vainas dēļ. No Darba liku-
ma 74.panta otrās daļas izriet, ka 
dīkstāvei atbilst situācijas, kad 
darba devējs nenodarbina tādu 
darbinieku, kuram nav šķēršļu 
veikt darba līgumā paredzētos 
amata pienākumus un kurš ir vē-
lējies to darīt, - pēc būtības tas no-
zīmē darba devēja neattaisnojamu 
vai vainojamu rīcību (sk. Senāta 
2012.gada 23.maija spriedumu 
lietā Nr.SKC-766).

Pirmās instances tiesa sprie-
dumā ir vērtējusi 2010.gada 
6.jūlija sociālā dialoga protoko-
lu starp Rīgas reģionālo Valsts 
darba inspekciju, prasītāju un 
darba devēju, Valsts darba in-
spekcijas 2010.gada 28.jūnija 
aktu, kā arī saraksti starp darba 
devēju un darbinieku, un, pa-
matojoties uz minētajiem doku-
mentiem un pušu paskaidroju-
miem, secinājusi, ka prasītājs 
netiek pielaists pildīt darba pie-
nākumus. Tādējādi tiesa ir kon-
statējusi, ka tieši darba devējs 
nepielaiž B.D. pie darba, savu-
kārt viņa vaina dīkstāvē nav 
konstatēta.

Ņemot vērā garos tiesu pro-
cesus, puses nolēma pārtraukt 
ilgstošo tiesāšanos un, savstar-
pēji vienojoties, izbeigt darba 
attiecības, kā arī darba devējs 
piekrita izmaksāt darbiniekam 
pienākošās naudas summas. 

Dīkstāvei atbilst situācijas, kad darba 
devējs nenodarbina tādu darbinieku, 
kuram nav šķēršļu veikt darba līgumā 
paredzētos amata pienākumus un kurš 
ir vēlējies to darīt.
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NOVaDU reFOrMa UN 
lĪDerU trŪkUMs
Uzņēmumā „auces komunālie 
pakalpojumi” ir ap 40 darbinie-
ku, un 30 no tiem ir arodbiedrī-
bas biedri. „lBas Vēstis” kopā 
ar sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arod-
biedrības lakrs priekšsēdētāju 
Juri kalniņu viesojās aucē un 
sarunājās ar arodorganizācijas 
priekšsēdētāju un auces komu-
nālo pakalpojumu struktūrvie-
nību vadītāju arni pumpuru, 
solvitu Vilčinsku - vadītāja 
palīdzi, arodorganizācijas 
revidenti, un aigu kozlovu - pro-
jektu vadītāju un arodbiedrības 
priekšsēdētāja vietnieci.

saNita BirkeNFelDe

Problēmas, kas atklājās šajā saru-
nā, diemžēl pēc novadu reformas 
iezīmējas daudzās pašvaldībās, un 
tādēļ ir ļoti labi, ja ir tāds instru-
ments kā arodbiedrība, kas palīdz 
ikdienas darbā novērst dažkārt 
subjektīvas attieksmes izpausmes 
un netaisnību, kā arī  ceļ trauksmi.
arodorganizācijas priekšsēdē-
tājs arnis pumpurs sadarbību ar 
nozari – arodbiedrību LAKRS - 
vērtē kā ļoti labu: - Vienam cilvē-
kam reiz šefs pateica – tev avansu 
neredzēt kā savas ausis. Operatīvi 
sazvanījos ar LAKRS, no turienes 
bija attiecīga vēstule, arī telefona 
zvans. Vairāk tādu problēmu ne-
bija, ka varētu kādam neizmaksāt 
avansu tādēļ, ka kāds ir kaut ko ne 
tā pateicis. 

lakrs priekšsēdētājs Juris 
kalniņš savukārt norāda, ka tas, 
cik sadarbība veidojas laba, vien-
mēr pirmkārt ir atkarīgs no pašas 
arodorganizācijas: - Ir pierādījies, 
ka tās arodorganizācijas, kurās vē-
lētie pārstāvji ir aktīvi un bezbailī-
gi un atklāti runā par problēmām, 
dara kopā ar mums un tad sanāk.

a. pumpurs: - 2009.gadā izvei-
dojās situācija, kad mums visiem 
solīja „nogriezt” algas un dažu la-
bu solīja padzīt no darba par mu-
tes palaišanu. Bļaut, ka tas nav 
smuki un likumīgi, nebija īpašas 
nozīmes. Arodbiedrība bija noor-

ganizējusies tepat blakus Vecaucē 
un vadībai mazliet „piegriezusi 
skābekli”. Sāku meklēt kontaktus, 
un tā lieta aizgāja. Tajā mirklī mēs 
mērķi sasniedzām.  Tad, kad cilvē-
ki redzēja, ka rezultāts ir, tad arī 
pievienojās.  Pēc tam uzreiz naski 
ķērāmies pie koplīguma sastādīša-
nas, to mums, kā par brīnumu, 
izdevās parakstīt pat diezgan glu-
di. Koplīgums mums ir labs, tas 
īpaši attiecas uz konfliktsituāci-
jām.

J. kalniņš: - Ļoti pozitīvi ir, ka 
jūsu koplīgumā ir iekļauta garan-
tētā darba alga.

a. pumpurs: - Tas ir tas labais, 
bet – ja mēs vēlamies kaut ko pie-
likt klāt, tad atkal vairs tik gludi 
neiet. Mums izdevās iekļaut arī 
tādu punktu, - ja nevienai no pu-
sēm nav priekšlikumu koplīguma 
izmaiņām, tad tas automātiski pa-
garinās uz nākamo termiņu. No 
tehniskā viedokļa Auce ir sakārto-
ta. Bet mūsu uzņēmumam ir pie-
vienotas apkārtējo pagastu komu-
nālās saimniecības, un tur situāci-
ja ir daudz smagāka. Mēs uzska-
tām tā, ja jau mums ir nācis klāt 
darba apjoms, tad par to būtu pa-
pildus jāmaksā. Man liekas, ka sa-
runu iespējas šeit ir gandrīz iz-
smeltas un ka agri vai vēlu mēs 
nonāksim līdz kādām akcijām. 
Mums ir liela problēma darba or-
ganizācijā, arī zināmā mērā iz-
šķērdība, tajā pašā laikā mēs zi-
nām, ka atsevišķām personām nez 
kāpēc atradās iespēja pielikt algu. 

J. kalniņš: - Mums jau bija sa-
runa – kopā ar uzņēmuma vadītā-
ju un pašvaldību. Arnis tad runā-
ja, ka ir daudz darāmā, ka vaja-
dzētu kaut ko mainīt - lai uzņē-
mums varētu vairāk pelnīt, lai 
būtu ieņēmumi. 

s. Vilčinska: - Nekas šajā lietā 
nav pavirzījies. Tā galvenā lieta ir, 
ka nav īsti komunikācijas, lai mēs 
visi saprastu, ka mēs strādājam 
viena uzņēmuma labā. 

a. kozlova: - Jābūt līderim, 
kurš to kolektīvu vada un saliedē. 
Līderim ir jāprot visas lietas sada-

līt tā, lai katrs justos par savu dar-
bu atbildīgs un var teikt arī – gri-
bētu to savu darbu izdarīt pēc la-
bākās sirdsapziņas. 

a.pumpurs: - Kad tu jūti, ka 
tev sāk kraut darbus vēl un vēl, tad 
rodas jautājums – kāpēc man? Kā-
pēc mēs nevarētu komandā strā-
dāt? Un tad parādās līdera trū-
kums. Priekšnieks nevis saliedē 
komandu, bet tieši otrādi – šķeļ. 
Vairākas reizes esam konstatējuši, 
ka pat cenšas sarīdīt. Šīs problē-
mas dēļ tiešā vai netiešā veidā uz-
ņēmums zaudē diezgan daudz lī-
dzekļu, tas notiek tādēļ, ka nav 
savstarpējas sadarbības un nav 
savstarpējas sapratnes. Vai nu 
kaut kur darbi pārklājas, kur divi 
cilvēki dara vienu un to pašu, vai 
arī otrādi – nav, kas dara to, kas 
vajadzīgs. 

a.pumpurs: - Šī uzņēmuma 
lielākā problēma ir tieši vadītājs. 
Un šādā nelielā uzņēmumā vadī-
tājs izšķir daudz ko. 

s.Vilčinska: - Tagad pašvaldī-
ba vēlas pamazām visu komunālo 

saimniecību novadā nodot mūsu 
uzņēmumam, arī „Bēnes namus”, 
bet skaidri nekas nav pateikts.

a.pumpurs: - Mēs būtu varēju-
ši gada laikā ar šo saimniecību pa-
matīgi iepazīties. Izdomāt, dot 
priekšlikumus, ko tur varētu darīt, 
kādi tur būtu darbinieki vajadzīgi. 
Tagad nav nekā. Būs viens mo-
ments – ejiet tur.

s.Vilčinska: - Trakākais jau ir, 
ka arī tur darbinieki neko nezina. 
Ieslīguši tādā apātiskā mierā, jo do-
mā – tūlīt mūs jau tāpat likvidēs. 

a.pumpurs: - Mums pienāk 
informācija, ka īpašumi tiek izva-
zāti un iztirgoti, un mēs neko ne-

aUCes komunāLo pAkALpojumu 
dArBinieki (no kreisās): soLvitA 
viLčinskA - vAdītājA pALīdze, Aro-
dorgAnizācijAs revidente,  Arnis 
pumpurs - struktūrvienīBu  
vAdītājs un ArodorgAnizācijAs 
priekšsēdētājs, AigA kozLovA -  
projektu vAdītājA un ArodBiedrī-
BAs priekšsēdētājA vietniece

Foto sAnitA BirkenFeLde



ikDieNas DarBs
Kā informēja Tirdzniecības flotes 
jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) 
viceprezidents Andrejs Umbraško, 
beidzot ir atrisinājusies lieta saistī-
bā ar kuģa „Arzu Express” jūrnie-
kiem neizmaksāto darba samaksu. 
Kad 2013.gada sākumā 6 LTFJA 
biedri griezās arodbiedrībā pēc pa-
līdzības, viņi jau pusgadu nebija 
saņēmuši darba algu. LTFJA vērsās 
tiesā, un kuģis tika arestēts un iz-
likts pārdošanā. Šī gada augustā 
pēc 2 neveiksmīgām izsolēm, ku-
ģis tika pārdots, un A. Umbraško 
prognozē, ka novembrī jūrnieki 
būs saņēmuši neizmaksāto darba 
samaksu, kas 6 LTFJA biedriem 
vien kopumā ir ap 60 000 eiro. 

arODBieDrĪBU akCiJa 
BaltiJas JŪras Ostās
Ik gadu Starptautiskā Transporta 
darbinieku federācija (ITF), kuras 
sastāvā ir arī LTFJA, rīko starptau-
tisku nedēļas akciju „Baltic Action 
Week”. Tās laikā arodbiedrību pār-
stāvji pārbauda visus kuģus, kas 
ienāk Baltijas jūras ostās, un uz-
klausa jūrnieku sūdzības. Šogad no 
1. līdz 7.septembrim četri LTFJA 
un Ūdenstransporta arodbiedrību 
federācijas (ŪTAF) pārstāvji kā 
brīvprātīgie devās palīgā Zviedrijas 
arodbiedrībām viņu valsts ostās, 
savukārt divi zviedru inspektori un 
divi dokeri uzraudzīja ienākošos 
kuģus Rīgas, Liepājas un Ventspils 
ostās. Akcijas laikā viens no lielā-
kajiem pārkāpumiem tika konsta-
tēts Brēmenes ostā, kur, pateicoties 
akcijai, jūrnieki jau ir saņēmuši 
darba algu, kas nebija izmaksāta 
apmēram 10 miljonu eiro apmērā. 
Latvijas ostās - Rīgā, Liepājā un 
Ventspilī tika pārbaudīti 28 kuģi. 
Uz viena kuģa nebija koplīguma, 
bet tas šīs nedēļas akcijas laikā tika 
noslēgts. 

itF kONGresā
No 8. līdz 16. augustam Bulgārijā, 
Sofijā notika Starptautiskās Trans-
porta darbinieku Federācijas 
(ITF) Kongress, kurā piedalījās 
1700 transporta arodbiedrību lī-

deri un arodbiedrību pārstāvji, 
darbinieki no 114 valstīm, pārstā-
vot 3986844 transporta nozarē 
strādājošos.

ltFJa preziDeNts —  
itF izpilDkOMiteJā
Katra Kongresa laikā uz nākoša-
jiem četriem gadiem tiek ievēlēts 
Starptautiskā Transporta darbi-
nieku Federācijas prezidents un 
ģenerālsekretārs. Latvijas Tirdz-
niecības flotes jūrnieku arodbied-
rības (LTFJA) prezidents Igors 
Pavlovs tika ievēlēts ITF Izpildko-
mitejā (ITF Executive board), kas 
ir liels sasniegums.

I.Pavlovs saka lielu paldies ko-
lēģiem no Latvijas – Ūdenstrans-
porta arodbiedrību federācijai un 
Dzelzceļnieku un satiksmes noza-
res arodbiedrībai, kā arī Eiropas 
arodbiedrību pārstāvjiem par at-
balstu viņa ievēlēšanai ITF Izpild-
komitejā. I. Pavlovs atzīmē, ka šis 
ITF kongress pirmo reizi tā vēstu-
rē notika Austrumeiropā – Bulgā-
rijā, tas bija pirmais kongress, ku-
ra darbā netika izmantots papīrs 
– visi dokumenti kongresa delegā-
tiem bija pieejami planšetdatoros, 
un šis bija vēsturisks kongress ar 
to, ka tas bija pirmais pēc globālās 
ekonomiskās krīzes. Kongresa 
sauklis bija „Pēc globālās krīzes 

pie globālās solidaritātes”. 
Darbs noritēja dažādās sekci-

jās, tajā skaitā notika jūrnieku 
sekcijas konference, apvienotā 
jūrnieku un dokeru, sieviešu 
transporta darbinieku, dzelzceļa, 
kā arī citas transporta nozaru pār-
stāvju konferences. I. Pavlovs pa-
stāstīja, ka jūrnieku sekcijā daudz 
tika diskutēts par arodbiedrību 
brīvību un par arodbiedrību tiesī-
bām uz streikiem. Tika apspries-
tas arī to cilvēku problēmas, kas ir 
arodbiedrību ievēlētie līderi vai 
uzticības personas un strādā pie 
darba devēja, - viņi problēmu ga-
dījumos parasti saņem pirmo si-
tienu. Vesela diena kongresā tika 
veltīta jūrnieku sociālajai aizsar-
dzībai un pensijām. Vairāk nekā 1 
miljons jūrnieku pasaulē strādā 
zem tā saucamajiem „lētajiem” 
karogiem, un šiem cilvēkiem ir 
vislielākās problēmas ar pensijām 
un sociālo aizsardzību. Šajā saka-
rā LTFJA prezidents īpaši uzteica 
LTFJA Pensiju programmu. Tā ir 
liels atbalsts arodbiedrības bied-
riem, pateicoties arodbiedrības 
noorganizētajai Kooperatīvajai 
krājaizdevu sabiedrībai „Jūrnieku 
forums”, kas šī gada jūlijā nosvi-
nēja 15 gadu jubileju.

saNita BirkeNFelDe

tirdzniecīBAs FLotes 
jūrnieku ArodBiedrīBā

varam izdarīt. 
a.kozlova: - Kapitāldaļu turētā-

jam arī vajadzēja būt vairāk ieintere-
sētam. Esmu redzējusi, kā tas notiek 
citās vietās. Ir sajūta, ka kāds grib 
radīt vēl vairāk zaudējumu.

a.pumpurs: - Pavasarī uztaisī-
jām ūdenssaimniecības monito-
ringu Bēnē, ar tādu domu, ka tas 
tūlīt būs mūsu monitorings, bet 
nevar saprast, ko darīt un ko ne-
darīt. Novadu reforma Latvijā vis-
pār tika organizēta reformas pēc. 
Jo – kas tad ir mainījies?

s. Vilčinska: - Principā mainī-
jies ir – cilvēkiem ir palicis grūtāk. 
Ja Ukros, piemēram, bija sava pa-
gasta pārvalde, tad tagad jau tās 
pārvaldes tiek apvienotas vairākas 
vienā. Tas nozīmē, ka Ukros pa-
gasta pārvaldnieks ierodas tikai 
vienā konkrētā dienā un konkrētā 
stundā, jo viņš ir pagasta pārvald-
nieks arī Bēnē. 

a.kozlova: - Tā jau nu nav, ka 
viss ir slikti, Ukros taču tādu es-
trādi atvēra... Visiem jau gribas 
lielāku algu, bet uz to visu var ska-
tīties arī no citas puses. Mēs esam 
arī kopīgi auguši.

a.pumpurs: - Bet ja vienkārši 
mums pasaka – jums nebūs nekā 
un ar jums mēs vispār nerunāsim, 
tad tas ir netaisnīgi.

s. Vilčinska: - Man, piemēram, 
nepatīk, ka kādreiz kādam ir jā-
griežas pie Arņa kā pie speciālista, 
tad vadītājs tā nicīgi saka – nu, 
ejiet pie arodbiedrības. 

a.pumpurs: - Mēs koplīgumā 
iekļāvām arī punktu, ka gadā var 
dabūt četras apmaksātas brīvdie-
nas ārsta apmeklējumam vai citām 
lietām, kuras nav iespējams no-
kārtot ārpus darba laika. Kad mei-
tenes raksta iesniegumu, prasot 
brīvu dienu un rakstot pamatoju-
mu par attiecīgo koplīguma pun-
ktu, tad vadītājs saka – nu, ko jūs 
atkal par tiem punktiem... Vēl ga-
dījums – strādnieks prasa kaut ko 
par darba apģērbu. Bet uzņēmu-
ma vadītājs saka – ej pie arodbied-
rības. Viņam galvā ir iesēdusies 
doma, ka arodbiedrība ir kaut 
kāds bubulis. To, ka viņš pats ir 
parakstījis darba koplīgumu, kuru 
nemaz nav kārtīgi izlasījis, laikam 
jau ir aizmirsis.

a.kozlova: - Bet mūsu Arnis ir 
savā vietā, kad pasaka „arodbied-
rība”, tad viņam acis spīd. 

starptaUtiskās AkcijAs „BALtic Action Week” LAikā ArodBiedrīBu 
pārstāvji pārBAudījA visus kuģus, kAs ienācA BALtijAs jūrAs ostās. LtFjA 
teLpās šAjā LAikā BijA izvietots viens no itF koordinācijAs centriem, 
kurā strādājA itF pārstāves no LondonAs BirojA - irinA ozerkinA 
(no kreisās) un dongLi Hur. 
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tā varētu teikt pēc latvijas 
industriālo nozaru arodbiedrī-
bas (lia), lietuvas un Dānijas 
arodbiedrību kopīgi realizētā 
projekta, kurā tika apmācīti 
arodorganizāciju jaunie līderi. 
kā pastāstīja lia priekšsēdētā-
ja rita pfeifere, tad oktobra 
beigās paši labākie no kursu 
dalībniekiem dosies uz Dāniju 
– 4 no latvijas un 4 no lietu-
vas, kur notiks šī projekta 
pēdējā apmācība. taču projek-
ta „augļi jau ir ienākušies” un 
ir ļoti pozitīvi – tie jaunieši no 
lia arodorganizācijām, kas 
apguva zināšanas vairākos 
semināros rīgā Dānijas arod-
biedrības „3F” pasniedzēja 
pēra eisenreiha vadībā, no 
pavasara ir centīgi apmācījuši 
arodbiedrības biedrus savos 
uzņēmumos jau vairākkārt, un 
dara to ar milzīgu ieinteresētī-
bu, iniciatīvu un pašaizliedzī-

bu. Un tas nozīmē, ka projekta 
mērķis ir sasniegts ar uzviju.

saNita BirkeNFelDe

„LBAS Vēstis” uz sarunu par pār-
maiņām aicināja Pēru Eisenrei-
hu, Dānijas arodbiedrības „3F” 
pasniedzēju, kura darbu projekta 
semināros LIA arodorganizāciju 
pārstāvji novērtēja ļoti atzinīgi.
- ar ko vajadzētu sākt pārmai-
ņu procesu, lai katrs pats 
saprastu, ka ir jāmainās? 
- Jāļauj pārmaiņām notikt un jā-
sāk ar cilvēkiem. Cilvēkiem pa-
šiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jā-
mainās. Ja viņi to nesaprot, uz-
reiz tiek novilktas robežas. Tā 
rezultātā arī pārmaiņas nav ie-
spējamas. Piemēram, paskatie-
ties uz šiem semināra dalībnieku 
zīmējumiem. Tā vietā, lai es pa-
teiktu – jūsu darbavietās vajadzē-
tu darīt tā un šitā, es lūdzu dalīb-
niekiem, lai viņi paši pasaka un 

attēlo, kam būtu jābūt viņu dar-
bavietās, lai notiktu izmaiņas. 
Tas ir tas, pie kā viņi paši nonāca 
- ir vajadzīgas pārmaiņas. Tas, 
kas ir jāmaina, - ka tā ir priekš-
niecība, kas pasaka, kādām pār-
maiņām ir jābūt. Tas, ko paši se-
mināra dalībnieki ir uzsvēruši – 
ka darbiniekiem jābūt tiem, kas 
nāk ar priekšlikumiem. Ja mēs, 
piemēram, skatāmies fabriku, - 
ko zina direktors? Viņš zina par 
naudu un kā pārdot. Viņš ļoti 
maz zina par pašu darbu. Ja viņš 
pajautātu darbiniekam, kā jūs 
domājat, kas būtu? Tad arī notik-
tu tās pārmaiņas. 

 Dānijā tas ir izdarīts pirms 
daudziem gadiem. Lielās Dānijas 
kompānijas, tādas kā „Lego” un 
„Carlsberg” uzticas darbinie-
kiem, un uzskata, ka uzticības 
persona ir darbavietā pats svarī-
gākais. Pirms vairākiem gadiem 
„Lego” paziņoja, ka slēgs vairā-
kas fabrikas un tās pārvietos uz 
Ķīnu. To viņi arī izdarīja, bet 
diemžēl viņi nevarēja tur strādāt. 
Un cēlonis bija visai savāds - lego 
kastē ir jābūt konkrētam skaitam 
klucīšu, bet, tā kā detaļas ir ļoti 
mazas, bieži gadās, ka figūriņu 
skaits ir mazliet lielāks vai ma-
zāks. Ķīnieši tic spokiem, un viņi 
ir aizdomīgi. Viņi domāja tā – ja 
ir viena detaļiņa par daudz, tad 
notiks kaut kas slikts. Kompāni-
jai tas bija pilnīgi vienalga, tas 
neko nenozīmēja, bet tas daudz 
ko nozīmēja ķīniešiem. Līdz ar to 
darba apjoms palielinājās, jo viņi 
skaitīja un pārskaitīja pilnīgi vi-
su. Un lēnām saražotā apjoms 
samazinājās... „Lego” vadība pa-
teica: mēs ejam atpakaļ uz Dāni-
ju! Un Dānijā patiešām viņiem ir 
vienalga, vai ir viena ekstra deta-
ļa vai nav. Un tā rezultātā arī „Le-
go” nopelna daudz vairāk. 

Pirmajam punktam, no kā va-
jadzētu sākties pārmaiņām, vaja-
dzētu būt cilvēkam. Pajautāt, ko 
viņi vēlas, un tad arī būs atbilde.  
- Dažreiz liekas, ka cilvēki 
negrib neko. arī tie, kas nav 
biedri, negrib stāties arodbied-
rībā. Vai – arodbiedrība izcīna 
darbiniekiem lielāku algu, bet 

tad viņi izstājas no arodbiedrī-
bas, jo negrib maksāt lielāku 
biedru naudu. 
- Tā tas diemžēl notiek visā pa-
saulē. Piemēram, Dānijā, kad 
2008.gadā bija krīze, ļoti daudzās 
bankās darbiniekiem teica – stā-
jies laukā no arodbiedrības, tev 
vairāk naudas paliks pašam sev. 
Ja mēs ņemam nosacītus svarus 

un ejam uz darbavietu, un vaicā-
jam cilvēkiem, kas ir svarīgāk – 
arodbiedrība, vai tas, ka jūs varat 
labāk apmaksāt savus rēķinus? 
Notiek bums, un arodbiedrība 
zaudē. Tādēļ, ka arodbiedrība ne-
ko nedara. Ja jūs ejat uz darbavie-
tu, kurā arodbiedrība tiešām ir 
ļoti aktīva, cilvēki tomēr izvēlē-
sies arodbiedrību. Arodbiedrība 
vinnēs tādēļ, ka dod cilvēkiem 
vienu no svarīgākajām lietām – 
drošību. Dānijā 2008.gadā no 
banku arodbiedrībām aizgāja 
mazs biedru procents, lai gan 
aģitācija pret arodbiedrību bija 
spēcīga. Tātad viņi zināja, ka 
arodbiedrības viņiem palīdzēs.

Es gribētu pastāstīt metaforu. 
Borneo ir maza sala, netālu no 
Austrālijas. Tur dzīvo nēģeri ar 
koku degunā. Un tur dzīvo mazi 
mērkaķīši, kas turienes ļaužiem 
ļoti garšo. Bet tas mērkaķītis ir 
jānoķer, un tas ir diezgan sarežģī-
ti. Cilvēki ir atklājuši, ka mērka-

pārMaiņas ir NeizBēGaMas

ŠO plakātU ir rAdījuši LiA jAunieši - vienA no ApmācīBu projektA dALīB-
nieku dArBA grupām, pēc pAsniedzējA AicinājumA AttēLojot to, kAm Būtu 
jāBūt viņu dArBAvietās, LAi notiktu pārmAiņAs 

Foto sAnitA BirkenFeLde

DarBiNieki 
ziNa, kāDas 
pārMaiņas 
DarBaVietā BŪtU 
VaJaDzĪGas, UN, Ja tO 
ņeMtU Vērā, taD 
MaiNĪtOs arĪ pati 
DarBiNiekU 
UztVere, - Viņi BŪtU 
prieCĪGi, UN arĪ 
UzņēMUMs Vairāk 
NOpelNĪtU.
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ķīšiem ļoti garšo konkrēti kokos-
rieksti. Viņi paņem tos kokos-
riekstus, apsien šņori un piesien 
pie koka, un otrā pusē tam koko-
sam uztaisa caurumu. Un mērka-
ķīši uz tā uzķeras - paņem to ko-
kosu, bet nevar vairs roku dabūt 
atpakaļ, jo roka ir iesprūdusi, un 
mērkaķītis tiek apēsts. Ja mērka-
ķītis būtu to roku atslābinājis un 
iztaisnojis, viņš būtu to dabūjis 
ārā. Bet viņš negrib no tā kokosa 
atbrīvoties, jo viņam tas ļoti gar-
šo. Neapzinoties to, ka, ja tu turē-
sies pie tā kokosa, tu nomirsi. 
Tad, kad jūs savā darbavietā ne-
vēlaties izmaiņas, tad jūs nomir-
siet, viss izzudīs. Ir vajadzīgas 
pārmaiņas, lai dzīve uzlabotos un 
mainītos. Tas ir tāpat kā ar cilvē-
kiem – viņi grib drošību, bet - ta-
gad jūs saņemsiet mazāku algu. 
Jā, jā, es piekrītu visam, lai tikai 
man ļauj te palikt. Pēc pusgada: 
mēs samazinām tev algu. Nu, jā, 
tad man jāsāk taupīt, bet vienalga 
- es gribu šeit palikt. Un tad ir jā-

iejaucas arodbiedrībai. Tajā brīdī 
ir jāiet un jārunā ar priekšniecī-
bu, definējot - tā ir problēma, 
mēģināsim atrisināt. 
- kā arodbiedrības vēl sevi 
varētu pierādīt, jo ir sajūta, ka 
krīze no arodbiedrībām nav 
atkāpusies...
- Kļūt redzamiem. Tas nozīmē – 
visur, kur cilvēki iet, viņi redz – o, 
re, kur ir viens no manas arod-
biedrības! Arodbiedrībai ir jābūt 
redzamai. Pilnīgi visās vietās. Ja, 
piemēram, tiek padzirdēts, ka kā-
dā darbavietā tiks atlaisti cilvēki, 
uzreiz arodbiedrībai tur jāiero-
das. Līdzko var dzirdēt, ka ir kā-
da problēma, uzreiz ir jādodas uz 
turieni. Arodbiedrībai ir jāiet pie 
cilvēkiem, cilvēkiem nav jāiet pie 
arodbiedrības. 
- Vai pēc šiem semināriem 
radās sajūta, ka latvijas  
arodbiedrībām ir nākotne?
- Precīzāk būtu teikt, ka cilvēki, 
kas šeit bija un kas to nākotni vei-
dos, ir ļoti talantīgi, apdāvināti 
un gudri. Un viņiem vajadzētu 
dot iespēju mēģināt, dot iespēju 
un cerības. Viņi ir ļoti solidāri, 
viņi ir pilni ar visādām jaunām 
idejām, viņi ir inovatīvi. Viņi visi 
ir fantastisks un „izcils metiens”, 
ja drīkstu cilvēkus salīdzināt ar 
dzīvnieku pasauli. 
- tātad visa sākums ir izglīto-
šana.
- Jā, un dodiet cilvēkiem brīvību 
un atbildību. Nevis, ka arodbied-
rība nosaka, kas un kā ir jādara, 
bet ka tie, kas šeit ir bijuši un mā-
cījušies. Diemžēl arodbiedrībām 
šeit un blakus valstīs drusku ir no 
tā vecā komunisma. Vajadzētu to 
dabūt prom. 

arODBieDrĪBai ir Jāiet 
pie CilVēkieM, CilVēkieM 
NaV Jāiet pie 
arODBieDrĪBas. 

JaUNieŠi no "oLAinFArm", kAs 
ApguvA zināšAnAs vAirākos LiA 
projektA semināros, no pAvAsArA 
jAu vAirākkārt ir Apmācījuši   
ArodBiedrīBAs Biedrus sAvā  
uzņēmumā

Foto no LiA ArHīvA

Joprojām lBas pārstāvji 
turpina saeimas sociālo un 
darba lietu komisijā aizstāvēt 
arodbiedrībām tik svarīgos 
– Darba likuma 68. un 110.
pantus. pēdējā komisijas 
sēdē, kurā tika apspriesti 
grozījumi Darba likumā uz 3.
lasījumu, nācās uzklausīt 
dažādus uzbrukumus no 
darba devēju puses, kas 
diemžēl liecina par to visai 
vājo sociālā dialoga izpratni. 

LBAS vadība tikās ar premjer-
ministri Laimdotu Straujumu, 
kurā viņa pauda izpratni par šo 
tiesisko  normu svarīgumu, un 
šie jautājumi atkārtoti tiks ska-
tīti NTSP sēdē. Arī Sociālo un 
darba lietu komisija ir nosūtīju-
si vēstuli premjerei, ar lūgumu 
iesaistīties šo jautājumu risinā-
šanā.

Jau ziņots, ka LDDK un de-
putāte I.Bišofa ir sniegusi 
priekšlikumus grozījumiem 
Darba likuma 68.pantā par pie-
maksas apmēra samazināšanu 
par virsstundu darbu. LBAS 
pozīcija saskan ar Finanšu mi-
nistrijas pozīciju - nesamazi-
nāt piemaksas apmēru par 
virsstundu darbu un darbu 
svētku dienās. LBAS norāda, ka 
piemaksas apmēra samazināju-
mam būs negatīva ietekme arī 
uz valsts budžetu. Savukārt Sa-
eimas Juridiskais birojs norādī-
jis uz priekšlikuma iespējamo 
neatbilstību Satversmei. Meklē-
jot kompromisus attiecībā uz 
priekšlikumu piemaksas ap-
maksu aizstāt ar apmaksātu at-
pūtas laiku, LBAS aicina izvēr-
tēt redakciju, kas bija saskaņota 
ekspertu diskusijās starp LM, 
LDDK un LBAS.

Saskaņā ar LDDK un LBAS 
20.09.2013 noslēgtās vienoša-
nās 3.3.4.p. LBAS ir gatava pie-
šķirt lielākas iespējas sociāla-
jiem partneriem koplīgumos 
lemt par darba samaksas un no-
darbinātības noteikumiem. Tā-

pēc LBAS ir gatava runāt par 
kompromisu, kas paredzētu ie-
spēju samazināt  likumā noteik-
to piemaksas par virsstundu 
darbu apmēru sociālā dialoga 
ceļā ar ģenerālvienošanos slēg-
šanu nozarēs.

Valdības atbalsts pilnībā sa-
skanētu ar Eiropas sociālas har-
tas sestā panta 2.punktā minēto 
apņemšanos veicināt mehānis-
mus brīvprātīgu sarunu noturē-
šanai starp darba devējiem vai 
darba devēju organizācijām un 
strādājošo organizācijām, lai ar 
kolektīvu līgumu palīdzību re-
gulētu darba noteikumus un 
apstākļus. 

LDDK ir iesniegusi grozīju-
mus Darba likuma 110.pantā, 
kas jūtami mazinātu arodbied-
rību tiesības aizstāvēt savus 
biedrus.

LBAS norāda, ka 110.pants 
efektīvi aizsargā darbinieku 
no nepamatota uzteikuma un 
nepieciešamības to apstrīdēt 
tiesā. LBAS uzskata, ka priekš-
likums svītrot šo tiesisko mehā-
nismu atsevišķu gadījumu dēļ, 
kad nav rasts konstruktīvs dia-
logs ar arodbiedrību, ir nesa-
mērīgs un nekonstruktīvs. 

Vienlaikus LBAS norāda, ka 
vairāk būtu jākoncentrējas uz 
darba strīdu ātrāku un efektīvā-
ku izskatīšanu, tāpēc aicina 
veikt nepieciešamos grozījumus 
Civilprocesa likumā. LBAS pie-
kristu, ka  
•	 lietās,	kur	darba	devējs	 ir	cē-
lis prasību pret darbinieku par 
darba attiecību izbeigšanu, tie-
sas sēdes diena būtu nosakāma 
ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc 
paskaidrojuma saņemšanas vai 
tā iesniegšanas termiņa notecē-
šanas vai pēc sagatavošanas sē-
des, vai pēc mediācijas termiņa 
notecēšanas; 
•	 pirmās	 instances	 tiesa	 varētu	
noteikt sprieduma nekavējošu 
izpildi, lai sprieduma pārsūdzī-
ba neradītu darba devējam pa-
pildus izdevumus. 

turpinās darba  
likuma aizstāvība
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pret DiskriMiNāCiJU
Projekts "Dažādi cilvēki, atšķirīga 
pieredze, viena Latvija" tika īstenots 
līdz jūlija beigām. Projekta mērķis ir 
inovatīvu pieeju identificēšana un 
labās pieredzes pārnese, lai īstenotu 
diskriminācijas novēršanas un vien-
līdzības principu iedzīvināšanu Lat-
vijā, īpašu uzmanību pievēršot vie-
notai pretdiskriminācijas izpratnes 
veidošanai un pieejai profesionāļu 
vidū un sabiedrībā kopumā.

LBAS Sabiedrības integrācijas 

fonda diskriminācijas novēršanas 
kampaņai projekta ietvaros kā vēst-
nieku bija izvēlējusies LBAS Jaunie-
šu padomes, Latvijas Celtnieku 
arodbiedrības pārstāvi Matiju Babri 
– 20 gadus jaunu Rīgas Tehniskās 
universitātes studentu.

Kampaņas ietvaros norisinājās 
dažādi pasākumi, piemēram „Kul-
tūras dažādības diena” Berga bazā-
rā, Rīgā, gan konkursi skolēniem 
par diskriminācijas problēmām un 
risinājumiem. 

etUC kONFereNCē
Edgars Grigorjevs (LIZDA), Iveta 
Flesnere (LIZDA) un Madara Sīma-
ne (LIZDA), pārstāvot LBAS,  pieda-
lījās Eiropas arodbiedrību konfede-
rācijas (ETUC) organizētajā konfe-
rencē par jauniešu nodarbinātību un 
jauniešu garantiju Eiropā. Konferen-
ce notika Turīnā, Itālijā. Konferences 
laikā tika prezentēti dažādi dati, t.sk., 
par jauniešu vēlmi aktīvi iesaistīties 
darba tirgū,  kā arī meklēti risināju-
mi jauniešu nodarbinātības problē-
mām Eiropā. 

apMāCĪBas liepāJā
9. jūlijā norisinājās LBAS ap-
mācības arodbiedrību jaunie-
šiem Liepājas arodbiedrību 
centrā. Jauniešiem bija iespēja 
uzdot jautājumus LBAS eksper-
tiem par darba tiesību un darba 
drošības aktuālajiem jautāju-
miem, kā arī apspriest jauniešu 
iesaisti arodbiedrībās. Dalīb-
nieki pēc apmācībām devās  

 
ekskursijā pa uzņēmumu "Lau-
ma Fabrics", kur arodkomitejas 
priekšsēdētāja Kristīne Martin-
sone (attēlā) stāstīja par uzņē-
muma darbību, kā arī par arod-
biedrības lomu uzņēmumā. 

sAgAtAvojA  ieVa FreiBOrNe

JaUNatNes FOrUMā
"Jaunatnes Forums 2014" norisi-
nājās jūlijā Rīgā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības arodbiedrību jaunie-
ši arī aktīvi piedalījās foruma 
darba grupās un diskusijās. 

Konferences ietvaros tika iz-
veidota jauniešu darba grupa ar 
mērķi identificēt problēmjautā-
jumus un rast risinājumus tē-
mām, kas saistās ar jauniešu, 
studentu un jauno profesionāļu 

savstarpējo komunikāciju un 
tīklošanos. Foruma uzdevums 
bija apvienot jauniešus, nevals-
tiskās organizācijas un valsts 
institūcijas, lai tie darbotos ko-
pā vienota, tālejoša mērķa vār-
dā.

Forums pulcināja cilvēkus, 
lai dotu tiem iespēja apmainī-
ties viedokļiem un pieredzi, iz-
skatīt svarīgākos problēmjautā-
jumus un kopīgiem spēkiem 
rast potenciālos risinājumus. 

lBas jauniešu 
aktivitātes vasarā
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ko tu domā par arodbiedrību?

linda: Es domāju, ka tā ir ie-
spēja cilvēkiem justies drošībā. 
Paldies, ka arodbiedrība joprojām 
ir!

lāsma: Arodbiedrība ir strā-
dājošo glābšanas riņķis, jo, lai pel-
dētu pa dziļākiem ūdeņiem un 
viss izdotos, ir nepieciešama dro-
šība un atbalsts. Mani priecē tas, 
ka arodbiedrība saved visus kopā, 
lai dalītos pieredzē, veiksmes stās-
tos un cīnītos par cienīgiem darba 
apstākļiem.

pēteris: Visu to labāko...

kas ir jauno pedagogu pado-
me?

linda: Tā ir aktīvu jauno pro-
fesionāļu palīdzība citiem jauna-
jiem pedagogiem; palīdzīga roka 
jautājumos, kas saistīti ar darbu.

lāsma: Mūsu jauniešu padomi 
veido 28 enerģiski, smaidoši un ra-
doši jaunie skolotāji vecumā līdz 
35 gadiem. Viņi ir apņēmības pilni 
aizstāvēt jauno pedagogu intereses 
un vajadzības. Jaunieši aktīvi rīko 
seminārus, sēdes, aptaujas, lai no-
skaidrotu, ar kādām problēmām 
sastopas kolēģi. Kopā mēs meklē-
sim iespējas, kā motivēt jaunos pe-
dagogus strādāt savā izvēlētajā 
profesijā un rosināt interesi jaunie-
šos studēt pedagoģiju.

pēteris: Arodbiedrības jaunie-
šu padome apvieno jaunos peda-
gogus, ļaujot viņiem realizēt savas 
idejas un organizējot aktivitātes.

Jūs esiet ievēlēti jauniešu 
padomes vadībā uz 2 gadiem. 
kas ir tas, ko vēlies paveikt?

linda: Man svarīgākais šķiet 
arodbiedrības popularizēšana, ie-
kustināt jaunos pedagogus, lai viņi 
vairāk saprastu, kas īsti ir arod-
biedrība un lai aktīvāk iesaistītos 
tās rīkotajās aktivitātēs.

lāsma: Es ar lielu aizrautību un 
prieku pildu savus pienākumus 
jaunajā amatā. Ieceres un vēlmes ir 
ļoti daudz, un laikam ejot, tās no-
teikti būs vēl vairāk. Bet pašlaik 
pats būtiskākais ir likt akcentu uz 
jauniešiem, lai motivētu viņus iz-
vēlēties veidot karjeru izglītības 
nozarē. Studējot pedagoģiju, var ne 
tikai kļūt par profesionāli savā jo-
mā, bet arī garīgi pilnveidoties, 
stiprināt sevi iekšēji un gūt svarī-
gas atziņas. Jauniešu padome sa-
darbosies ar Latvijas vidusskolām 
un augstskolām, lai informētu to-
pošos pedagogus par arodbiedrī-
bu. Mēs rīkojam seminārus, iz-
braukuma sēdes, aptaujas, konkur-
sus, diskusijas, pieredzes apmaiņas 
un daudzus citas vērtīgas aktivitā-
tes.

pēteris: Personīgi mani intere-
sē vides aizsardzība un vēlos popu-
larizēt mācību procesa norisi dabā. 
Veicināt Latvijas jauno pedagogu 
dalīšanos labajā pieredzē.

kādas ir būtiskākās jauno 
pedagogu problēmas?

linda: Būtiskākā jauno pedago-

gu problēma ir mentoru trūkums 
izglītības iestādēs.

lāsma: Jaunajam pedagogam ir 
svarīgi celt savu pašapziņu, justies 
droši un pārliecinoši. Uzklausot 
jauno kolēģu pieredzi, var secināt, 
ka uzsākt darba gaitas skolā ir 
daudz grūtāk, ja izglītības iestādes 
vadība un kolēģi neatbalsta un ne-
ievieš pārliecību, ka viss izdosies. 
Otra būtiskākā problēma ir zemais 
atalgojums, jo skolotājam ir grūti 
pilnībā nodoties savam darbam, ja 
nemitīgi jādomā kā apmaksāt rēķi-
nus, pabarot ģimeni un pilnveidot 
sevi tālākizglītībā.

pēteris: Mentoru kvalitatīva 
darba trūkums, mobings, audzinā-
šana.

kā risināt šīs problēmas?
linda: Jauno pedagogu padome 

diskusijās mēģinās rast risinājumu 
šīm problēmām un izstrādās 
priekšlikumus, ko vēlāk iesniegs 
gan arodbiedrības vadībai, gan ko-
pā domāsim kā uzlabot situāciju.

lāsma: Lai pedagogs justos 
pilnvērtīgs un novērtēts, viņam 
nepieciešami padomi, atsaucība 
un atbalsts no kolēģiem. Ļoti svarī-
gi, lai skolotāji savstarpēji dalās sa-
vā pieredzē un grūtākos brīžos sa-
vu jauno kolēģi uzmundrina un 
iedrošina. Kas attiecas uz zemo 
atalgojumu, manuprāt, šī problē-
ma sāks atrisināties tad, kad tiks 
veiktas nozīmīgas reformas izglītī-
bas sistēmā.

pēteris: Diskusiju ceļā rodot 
risinājumus...

tavs vēlējums kolēģiem jaunajā 
mācību gadā!

linda: Esiet aktīvi, iesaistieties, 
nestāviet malā!

lāsma: Skolas sirdspuksti ir 
skolēni, bet skolas spēks un dvēsele 
– skolotājs. Mīļie kolēģi, lai Jūsu 

dzirksts nekad neapdziest un deg-
sme ar kādu strādājat, lai aug augu-
mā. Novēlu panākumiem bagātu 
jauno mācību gadu!

pēteris: Vērojiet, mācieties un 
esiet dabā!

„Šogad izveidotā jauno peda-
gogu padome ir pirmā šāda veida 
padomdevēja institūcija LIZDA 
pastāvēšanas vēsturē. LIZDA ap-
zinās, ka atbalsts jaunajiem peda-
gogiem ir ļoti būtisks, lai kopī-
giem spēkiem atjaunotu pedago-
gu normālu paaudžu nomaiņu. 
Tāpat jauniešiem ir nozīmīga lo-
ma LIZDA darba kvalitātes uzla-
bošanā, lai kopīgi cīnītos par cie-
nīgu darba vidi pedagogiem. Ai-
cinu katru jauno pedagogu nākt 
ar savu darbošanās gribu un izrā-
dīt iniciatīvu ne vien jauniešu pa-
domes aktivitātēs Rīgā, bet arī sa-
vā pārstāvētajā reģionā. Tikai vie-
noti un kopā mēs spēsim stāties 
pretī izaicinājumiem,” uzsvēra 
LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda 
Mikiško.

Jauno pedagogu padome ir 
konsultatīva un koordinējoša pa-
domdevēja institūcija arodbied-
rībā, kas pārstāv 2700 izglītības 
darbiniekus vecumā līdz 35 ga-
diem. Tās mērķis ir aizstāvēt 
LIZDA jauniešu tiesības un inte-
reses, izglītot un popularizēt 
arodbiedrības darbību jauniešu 
vidū, veicināt jauniešu līdzdalību 
arodbiedrības lēmumu pieņem-
šanas procesos un darba kvalitā-
tes uzlabošanā. Jauniešu padomē 
šobrīd darbojas 28 jaunie peda-
gogi no visas Latvijas, kas ir dele-
ģēti un pārstāv konkrētu LIZDA 
reģionālo arodorganizāciju.

Arodbiedrība aicina jaunos 
pedagogus vecumā līdz 35 ga-
diem pievienoties aktīvajiem 
LIZDA jauniešiem. Tā ir jaunā 
pedagoga iespēja satikt domu-
biedrus, gūt pieredzi, noderīgu 
informāciju un koleģiālu atbal-
stu, kā arī radoši izpausties dažā-
dās arodbiedrības aktivitātēs.  
Kāpēc jaunajam pedagogam ie-
saistīties arodbiedrībā? Noska-
ties video atbildi www.ej.uz/jau-
nietis-arodbiedriba Vēlies kādu 
noderīgu padomu jaunajam pe-
dagogam? Seko mums Facebook 
domubiedru grupā www.ej.uz/
young_latvian_teachers 

lizDa izVeiDOJUsi JaUNO peDaGOGU paDOMi
latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (lizDa) šā 
gada pavasarī oficiāli dibināja jauno pedagogu padomi, bet vasa-
ras sākumā jaunieši par padomes priekšsēdētāju ievēlēja inčukalna 
novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādi „Jancis” skolotāju 
lindu erdmani un divus priekšsēdētāja vietniekus — Vecumnieku 
vidusskolas skolotāju lāsmu Mercu un rīgas teikas vidusskolas 
skolotāju pēteri kaļvu. aicinājām jaunos līderus uz nelielu sarunu 
par jauniešu padomes mērķiem un jauno pedagogu viedokli par 
arodbiedrību.
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starptaUtiskās DarBa kONFereNCes 
103.sesiJas pārskats

JŪliJa ziņOJUMs
Jautājumos, kas skar sociālo 
partneru kompetenci, ir būtiska 
arodbiedrību aktīva iesaiste 
direktīvu normu ieviešanā. 

NataļJa MiCkeViča,  

LBAs eiropAs tiesīBu un  

poLitikAs dokumentu eksperte

Šī ziņojuma ietvaros tiek apskatītas 
piecas Eiropas Savienības direktī-
vas, kuru pārņemšanas process tiks 
uzsākts tuvākajā laikā. To vidū ir 
direktīvas, kas skar migrantu darbi-
nieku tiesību aizsardzību, darbinie-
ku norīkošanu un publisko iepirku-
mu procedūru:
•	 Eiropas	 Parlamenta	 un	Padomes	
Direktīva 2014/54/ES par pasāku-
miem, kuri veicina strādniekiem 
piešķirto tiesību īstenošanu darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā;

•	 Eiropas	 Parlamenta	 un	Padomes	
Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpil-
dīt Direktīvu 96/71/EK par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā pakalpo-
jumu sniegšanas jomā (Īstenošanas 
direktīva);
•	 Eiropas	 Parlamenta	 un	Padomes	
Direktīva 2014/36/ES par trešo val-
stu valstspiederīgo ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem nodarbi-
nātības kā sezonas darbiniekiem no-
lūkā;
•	 Eiropas	 Parlamenta	 un	Padomes	
Direktīva 2014/66/ES par ieceļoša-
nas un uzturēšanās nosacījumiem 
trešo valstu valstspiederīgajiem sais-
tībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietva-
ros;
•	 Eiropas	 Parlamenta	 un	Padomes	
Direktīva 2014/24/ES par publisko 
iepirkumu.

Ziņojums ietver apkopojumu par 
galvenajiem katras direktīvas 
(priekšlikuma) regulējuma punk-
tiem, transponēšanas termiņu un 
jautājumiem, kuru ieviešanā arod-
biedrībām ir nepieciešams pievērst 
uzmanību, piedaloties likumdoša-
nas procesā un izstrādājot priekšli-
kumus. Piemēram, Direktīvas 
2014/54/ES normu ieviešanā arod-
biedrībām ir jāuzsver sociālā dialoga 
veicināšanas praktiskie instrumenti: 

saistošie informēšanas un konsultē-
šanas mehānismi, kā arī sadarbības 
vienošanās slēgšana starp nacionālā 
līmeņa sociālajiem partneriem un 
iestādēm, kuras nodrošina ar brīva 
darbaspēka kustību saistīto jautāju-
mu īstenošanu.

Būtisks jauninājums norīkoto 
darba ņēmēju tiesību aizsardzībā ir 
solidārās atbildības ieviešana apakš-
uzņēmēju ķēdēs, kur nozīmīga loma 
ir sociālajiem partneriem. Mūsdienu 
uzņēmējdarbības vidi raksturo garu 
apakšuzņēmēju ķēžu veidošana. Ša-
jās ķēdēs ir grūti izsekot darba tiesī-
bu un darba drošības normu izpil-
dei, kā rezultātā apakšuzņēmēji iz-
manto nedeklarētu un pat nelegālu 
darbu, izmanto viltus pašnodarbinā-
tību, neizmaksā algas un neveic soci-
ālās iemaksas un neievēro darba 
drošību. Savukārt galvenais darbuz-
ņēmējs nav atbildīgs par apakšuzņē-
mēju pārkāpumiem un saņem atlī-
dzību par paveikto darbu, tostarp, 
apakšuzņēmēju ķēdē paveikto dar-
bu.

Atbilstoši Direktīvas 2014/67/ES 
12.pantam, dalībvalstis, lai apkarotu 
krāpšanu un ļaunprātīgu izmanto-
šanu, pēc apspriešanās ar sociāla-
jiem partneriem var noteikt nedis-
kriminējošus un samērīgus papildu 

pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
apakšuzņēmēju ķēdēs norīkotais 
darba ņēmējs līdztekus darba devē-
jam vai darba devēja vietā var saukt 
pie atbildības darbuzņēmēju, pie 
kura darba devējs ir tiešs apakšuz-
ņēmējs, saistībā ar visu neizmaksā-
to neto darba samaksu. Tātad, nā-
kamo divu gadu laikā arodbiedrī-
bām, piedaloties direktīvas normu 
ieviešanā, būs jāizrāda iniciatīva un 
jāizmanto visi arodbiedrībām pie-
ejamie līdzekļi, lai solidāro atbildī-
bu iestrādātu tiesību aktos un no-
drošinātu darba ņēmēju interešu 
aizsardzību. Savukārt Direktīvas 
2014/24/ES 18.pants kā vienu no 
iepirkuma principiem paredz atbil-
stību Eiropas Savienības sociālajām 
tiesībām, proti, to, ka publisku līgu-
mu izpildē uzņēmēji ievēro sociālo 
un darba tiesību aktus. 

aUGUsta ziņOJUMs
konferences 103.sēdes ietvaros 
tika izskatīti sDO ziņojumi par 
sDO konvenciju un rekomendā-
ciju piemērošanu dalībvalstīs, 
efektīvāku piespiedu darba 
novēršanu, arī par efektīvākām 
metodēm pārejai no neformālas 
uz formālu ekonomiku, kā arī 
tika organizēta atkārtota 
diskusija par stratēģisko nodar-
binātības mērķi.

NataļJa MiCkeViča,  

LBAs eiropAs tiesīBu un  

poLitikAs dokumentu eksperte

Konferencē darbojās trīs komite-
jas: Komiteja par piespiedu darba 
novēršanas jautājumiem; Diskusijas 
par stratēģisko nodarbinātības mēr-
ķi komiteja; Komiteja pārejai no ne-
formālās uz formālu ekonomiku. 

 Nozīmīgs notikums šī gada Kon-

ferences ietvaros bija jauna SDO 
Administratīvās Padomes sastāva 
ievēlēšana. Administratīvās pado-
mes sastāvā 2014.-2017.gadam ne-
vienā no pusēm nav pārstāvju no 
Baltijas valstīm.Konferencē tika pie-
ņemta SDO rekomendācija Nr.203 
Par papildu pasākumiem piespiedu 
darba efektīvai apspiešanai  un Pie-
spiedu darba konvencijas Nr.29 pro-
tokols, kas pievēršas noteiktiem 
SDO konvencijas Nr.29 "Piespiedu 
darba konvencija"   piemērošanas 
aspektiem. Latvijai tuvākajā laikā 
būs jāsāk likumdošanas vai admi-
nistratīvās procedūras, lai izskatītu 
rekomendācijas transponēšanu Lat-
vijas tiesību aktos. Komitejas pārejai 
no neformālās un formālu ekono-
miku ietvaros visas trīs puses vieno-
jās, ka ir nepieciešams pieņemt reko-
mendāciju, kas noteiks ietvaru dar-
bībām pārejā no neformālās uz for-

mālu ekonomiku. Diskusiju ietvaros 
komitejas dalībnieki vienojās par re-
komendācijas saturu, savukārt pati 
rekomendācija tiks pieņemta Konfe-
rences 104.sesijā 2015.gadā. Vislielā-
kās diskusijas bija saistītas ar nefor-
mālās ekonomikas un ekonomisko 
vienību definēšanu, ņemot vērā to, 
ka šādi jēdzieni nav atrunāti nevienā 
starptautiskajā dokumentā; sociālās 
aizsardzības attiecināšanu uz perso-

nām, kuras atrodas neformālajā eko-
nomikā; kā arī ar darbinieku organi-
zēšanu neformālajā ekonomikā un 
neformālās ekonomikas darbinieku 
pārstāvošo organizāciju iesaistīšanu 
sociālajā dialogā un trīspusējā sadar-
bībā; aizsardzības attiecināšanu uz 
tādām ekonomiskajām vienībām, 
kuras izvēlas neformālo ekonomiku 
un nemaksā nodokļus peļņas gūša-
nas nolūkā. Viens no lielākajiem ne-
saskaņu punktiem bija rekomendā-
cijas darbības jomas attiecināšana uz 
apakšuzņēmēju ķēdēm. Kā secina 
SDO birojs, neformālā ekonomika 
principā ir sliktas pārvaldes rezul-
tāts. To veicina sabiedrības neuzticē-
šanās valsts institūcijām un pārval-
des procesiem. Nākamā gada sēdē 
arodbiedrību pusei būs nepiecie-
šams panākt šo jautājumu iekļauša-
nu rekomendācijas tekstā. 

Visas ekspertīzes pilnā apjomā 
lasiet: www.arodbiedribas.lv > 
informatīvie materiāli > 
ekspertīzes

eirOpas saVieNĪBas DarBa tiesĪBU aktUalitātes

Var redzēt 
neformālās 
ekonomikas procenta 
pieauguma saikni ar 
neatbilstošām, 
neefektīvām, nekorekti 
ieviestām makroekono-
mikas un sociālajām 
politikām, kuras bieži 
izstrādā bez sociālo 
partneru iesaistes.

Direktīva 
2014/54/es 
paredz sociālajiem 
partneriem īpašu lomu 
solidārās atbildības 
apakšuzņēmēju ķēdēs 
ieviešanā.
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izdots eiropas sociālā fonda projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" 
(1dp/1.5.2.2.1./08/ipiA/siF/001/01) ietvaros. 85% no projekta finansē eiropas savienība ar eiropas sociālā fonda 

starpniecību un 15% Latvijas valsts ar sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

pludmales volejbols
karstā vasara ir pagājusi, bet 
vēl spilgtā atmiņā augusta 
priekšpēdējā sestdiena, kad 
noslēdzās lBas lielās balvas 
izcīņa pludmales volejbolā. 
turnīrā piedalījās un punktus 
izcīnīja vienpadsmit koman-
das. piecas komandas piedalī-
jās visos trijos posmos. lielās 
balvas ieguvēji noskaidrojās 
tikai pēdējās 3.kārtas spēlēs. 
pagājušā gada balvas ieguvēji 
laB ”enerģija-1”  arī šogad 
palika nepārspēti, kaut gan 
pirms pēdējās kārtas cēsnieki  
bija blakus ar vienādu izcīnīto 
punktu skaitu. 

Turnīrs norisinājās dažādās 
Latvijas vietās:
I kārta - Rīgā, sporta centrā Brazī-
lija,
II kārta – Cēsīs, Sporta centrā Ža-
garkalns, 
III kārta - Liepājā, Liepājas olim-
piskā centra bāzē „Draudzība”.

Katra no norises vietām nebi-
ja izvēlēta nejauši, - Rīgā bija ie-
spēja spēlēt gan hallē, gan āra 
laukumos, Cēsīs – Gaujas glez-
nainā pludmalē, Liepājā, Bernā-
tos – jūras krastā. 

Turnīra sarīkošanā un ko-
mandu organizēšanā lielu iegul-
dījumu deva Laila Ābola (LLP-
NA), Aivis Dišlers 
(LAB„Enerģija”), Inga Koklače 
(LAKRS), Mārtiņš Svirskis 
(LBAS), Kristīne Martinsone 
(LIA) un Uldis Roze (LMNA). 
Inga pēc pirmās kārtas izveidoja 
pat trīs „Rīgas ūdens” koman-
das! Kaut arī „Laumas” koman-
dām nesanāca cīnīties par me-
daļām, toties sestdienas pēcpus-
dienā tika pamatīgi sēņots Ber-
nātu mežā.

Patīkami, ka līdzjutēju pulku 
kuplināja arī divu nozaru vadī-
tāji – Jevgēņija Stalidzāne un 
Vladimirs Sokolovs.

Ar cerību nākamgad šo turnī-
ru sarīkot atkal -

MārtiņŠ pUŽUls

vietA
i
ii
iii
4
5
6
7
8
9

10.-11.
10.-11.

komAndA
LAB „enerģija-1”

LLpnA „cēsis nefiltrē”
LAkrs „rīgas ūdens-2”
LAkrs „rīgas ūdens-3”

LAB „enerģija-2”
LLpnA „cēsis Lēnalus”

LBAs rytas
LmnA „Liepājas papīrs”
LAkrs „rīgas ūdens-1”

LiA „Lauma-2” 
LiA „Lauma-1” 

punkti
28
24
15
13
9
8
4
3
2
1
1

lBas lielās BalVasplUDMales VOleJBOlā izCĪņas
kOpVērtēJUMs

spraiGs Brīdis LAukumā, tūdAļ 
kristApA (cēsis) sitienu noBLoķēs 
rAitis („enerģijA-1”)

Foto mārtiņš pužuLs

BUMBa JaU LAB „enerģijA-1”  
komAndAs pusē...

Foto mārtiņš pužuLs

pirMā kārta BeiGUsies, BALvAs 
sAdALītAs

Foto mārtiņš pužuLs

Komandu vērtīgākie spēlētāji (MVP)

ilze zaharāne – LBAs rytas
kristīne martinsone – LiA „Lauma-1”
Ludmila rjazanova – LiA „Lauma-2”
marina Freija – LAB „enerģija-2”
sanita Butrima  – LAkrs ”rīgas ūdens-3”
Andrejs švecovs – LAB „enerģija-1” 
raitis makars – LAB „enerģija-1”
jānis gabrānovs – LLpnA „cēsis nefiltrē”
igors gass – LAkrs ”rīgas ūdens-2”
Andris Luters – LAkrs „rīgas ūdens-1”
mārtiņš ošenieks - LLpnA „cēsu Lēnalus”
gundars olbačevskis – LmnA „Liepājas 
papīrs”


