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Gaismas pils, mūsu lepnuma – 
jaunuzceltās Latvijas nacionālās 
bibliotēkas (LnB)  darbinieki 
apmēram viena trešdaļa ir arod-
biedrības biedri. pagaidām tie ir 
135 bibliotēkā strādājošie, kas 
apvienojušies arodorganizācijā, 
kas savukārt darbojas Latvijas 
kultūras darbinieku arodbiedrību 
federācijas (LkdaF) sastāvā. 

sanIta BIrkenFeLde
  
Pārvests viss grāmatu krājums no 
visām četrām ēkām, kurās līdz šim 
atradās bibliotēka. Janvārī daļa telpu 
būs nodota Latvijas prezidentūras 
ES Padomē pasākumu norisēm, kad, 
varētu teikt, visa Eiropa ciemosies 
LNB.

8.oktobrī, pateicoties LNB arod-
biedrības priekšsēdētājas Intas Vir-
bules atsaucībai, jaunajā ēkā notika 
arī LKDAF Padomes sēde, kad tika 
pārrunātas LKDAF aktualitātes – 
svarīgākie jautājumi, kurus nācies 
risināt, sadarbojoties gan ar LBAS, 
gan Kultūras un citām ministrijām, 
gan arī ar pašvaldībām.

LnB arodorGanIZāCIjas 
prIekšsēdētāja Inta vIrBuLe 
(attēLā): — Problēma, kas ir visā 
kultūras jomā – ir šis mazais fi-
nansējums. Es esmu vairākkārtīgi 
rosinājusi jautājumu par to, vai 
nevarētu darbiniekus apdrošināt, 
bet pagaidām tas nav izdevies. 

Ja darbiniekiem ar darba devēju ir 
visnotaļ normālas attiecības, tad dar-
binieku vēlme stāties arodbiedrībā 
nav tik liela. Mani arodorganizācijas 
priekšsēdētājas amatā ievēlēja 2010.
gadā, tad biedru bija vairāk. Bet mūs 
ļoti skāra krīzes laiks, - bija reorgani-
zācija un štatu samazināšana. Jaunie 
diemžēl pret arodbiedrību diezgan 
skeptiski attiecas, bet vēlāk „atduras” 
pret visai prozaiskām lietām – veselī-
bas problēmām, vai negludumiem 
attiecībās ar darba devēju, un tikai  
tad sāk uztraukties. Bet pamazām 
tas mainās – stājas mūsu arodbiedrī-
bā arī gados jauni cilvēki, kas novērtē 
to, ko arodbiedrība var palīdzēt.

arodBIedrīBas ZIŅas
Bibliotēkas iekšējā tīklā esam ievie-
suši savu sadaļu - arodbiedrības zi-
ņas. Tur regulāri publicējam infor-
māciju, kā iestāties arodbiedrībā, 
īpašu uzaicinājumu iestāties – katru 
gadu vairākas reizes, veidlapas, ko 

var aizpildīt elektroniski, arī par ma-
teriālā pabalsta piešķiršanu. Mēs 
vienmēr pastāstam, ko mēs konkrēti 

darām, ka mēs gaidām darbiniekus 
un ko mēs viņiem varam piedāvāt 
un palīdzēt. Mūsu vēstījums ir – jo 
mēs vairāk būsim, jo mums būs lie-
lāka iespēja savas intereses aizstāvēt 
un savas vajadzības skaļāk izteikt.

Koplīguma mums vēl nav, jo sā-

ku strādāt krīzes pilnbriedā, kad 
bija dažādi juridiski ierobežojumi, 
tad nolēmām pagaidīt. Tagad mēs 
pie tā strādājam, melnraksts mums 
ir uzrakstīts, ir bijušas konsultāci-
jas ar LKDAF. Domāju, ka šogad 
koplīgumu novedīsim līdz tādai 
stadijai, lai varam iesaistīt otru pu-
si – administrāciju. 

LNB arodbiedrība ļoti seko līdzi 

iekšējās kārtības noteikumu izpildei. 
Piemēram, mūsu bibliotēkā nebija 
izstrādāti un ieviesti noteikumi par 
veselības obligāto pārbaudi un re-
dzes pārbaudi. Iekšējās kārtības no-
teikumos tika paredzēts, cik procen-
tuāli lielu summu darba devējs atvēl 
redzes korekcijas līdzekļu iegādes 
kompensācijai, un biedriem šajā zi-
ņā atbalstu sniedz arī arodbiedrība. 
Iekšējās kārtības noteikumos nebija 
paredzēta arī kompensācija - atbalsts 
nelaimes gadījumos – vai nu darbi-
nieka, vai pirmās pakāpes radinieka 
zaudēšanas gadījumā. Arī to kopīgi 
ieviesām.

reorGanIZāCIja
Reorganizācija sākās sen – jo biblio-
tēkas darbinieku uzdevumi gadu 
gaitā ir mainījušies, līdz ar to ir jo-
mas, kurās mums nebija vajadzīgi 
darbinieki, tagad – ļoti, piemēram 
IT jomā. Saistībā ar jauno ēku reor-
ganizācija skāra bijušo ēku tehnisko 
personālu – apkopējas un dežuran-
tus, kur lielākā daļa darbinieku bija 
pensijas gados. Bet vienmēr infor-
mācija par arodbiedrības biedriem, 
ko vēlas atbrīvot, nonāk pirmām 
kārtām pie arodbiedrības. Mēs iz-
analizējam situāciju, runājam ar šo 
cilvēku. Ir bijuši gadījumi, kad, ru-
nājot ar administrāciju, esam atra-
duši risinājumu, ka šiem tehniska-
jiem darbiniekiem nav jāatvadās no 
bibliotēkas. 

Mēs ļoti cenšamies atbalstīt mū-
su arodbiedrības biedrus materiāla-
jā ziņā, galvenokārt veselības uzla-
bošanas jomā. Mēs organizējam 
arodbiedrības biedriem ekskursijas 
- apvienojam savu profesionālo ziņ-
kārību ar kaut ko jauku. Nupat bi-
jām ekskursijā uz Latgali – Rēzekni, 
Daugavpili – Rotko centru, F. Tra-
suna muzeju. Regulāri apciemojam 
bibliotēkas – esam bijuši Ventspilī, 
Kuldīgā, organizējam lekcijas. 
Arodbiedrības biedriem šos pasā-
kumus apmaksājam daļēji vai pilnī-
bā no biedru naudām. Protams, nāk 
visi, ja vēlas, bet arodbiedrības bied-
riem tas ir daudz izdevīgāk. 

arodBIedrīBa – 
arī GaIsMas pILī

AR LNB direktoru aNdri viLku 
(attēLā No kreisās) tikās Lbas 
vadība: pēteris krīgers, egīLs 
baLdzēNs uN Līvija marciNkēviČa

Foto arNis rugājs



1.decembrī Ministru kabinetā 
notika nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes (ntsp) sēde, 
kurā tikās valdības, Lddk un 
LBas pārstāvji. darba kārtībā bija 
ar vispārējā valdības budžeta 
plānu 2015.gadam saistīto 
jautājumu apspriešana.  

Jau ir pieņemts lēmums no nākamā 
gada 1. janvāra palielināt minimālo 
algu no esošajiem 320 eiro uz 360 
eiro. Savukārt no 2016. gada pare-
dzēts ieviest diferencēto neaplieka-
mo minimumu.
Vērtējot nākamā gada budžeta pro-
jektu, LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers pauda vilšanos, ka tas neat-
bilst solījumiem par ekonomisko iz-
rāvienu: „Uz kopējā optimisma fona 
un solījumiem par dinamisku iz-
augsmi, mēs redzam, ka budžets ne-
atbilst iepriekš solītajam. Nākamā 
gada budžets skaidri demonstrē, ka 
liela attīstība nav gaidāma un labi 
būs, ja izdosies izpildīt pat tos solīju-
mus, kas iekļauti budžetā.” 
LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls 
Baldzēns norādīja: „Minimālās algas 
paaugstinājums uz 360 eiro pama-
zām izkustinās visu algas skalu. Pro-
tams, pareizāk būtu vienlaikus celt 
arī kvalificētāko darbinieku darba 
samaksu, kā arī paaugstināt ar IIN 

neapliekamo minimumu. 2015.gadā 
par 1 % tiks samazināta IIN likme - 
no 24% uz 23%. Un rezerves celt mi-
nimālo algu un darba samaksu Lat-
vijā, nezaudējot uzņēmumu konku-
rētspēju, ir lielas.”
P. Krīgers atgādināja, ka valdības so-
ciālie partneri bija iesnieguši vairā-
kus risinājumus budžeta ieņēmumu 
daļas palielināšanai, un neesot 
skaidrs, kāpēc tie nav ņemti vērā. So-
ciālie partneri arī bija piedāvājuši 
veikt nodokļu auditu, lai saprastu, 
par kādām pozīcijām tiek maksāts 
vairāk, par kādām mazāk. Ja tiktu 

veikts šāds audits, nebūtu diskusiju 
par budžeta izdevumu daļu. 

LBAS rosināja valdību: 
•	 Lūgt	Eiropas	Komisijai	atļauju	da-
ļu no 2015.gadā paredzētās aizdevu-
ma atmaksas summas (1,2 miljardi 
eiro) atmaksāt vēlāk, bet 2015.gadā 
to izlietot finanšu krīzes radīto seku 

novēršanai. 
•	 Paredzēt	33	miljonu	eiro	pieaugu-
mu, atceļot VSAOI griestus darba 
samaksai virs 4000 € mēnesī.
•	 Palielināt	akcīzes	nodokli	lielā	iz-
mēra ( 2 l) alus pudelēm.
•	 Pastiprināt	 cīņu	 ar	 „ēnu”	 ekono-
miku un kontrabandu (robežas stip-
rināšana, nelegālā nodarbinātība un 
„aplokšņu” algas, krāpnieciskās 

PVN shēmas).
•	 Veicināt	nodokļu	nomaksu,	pare-
dzot, ka uzņēmumiem, kuriem ir 
nodokļu parādi, kas nav sociāli atbil-
dīgi (nespēj deklarēt vidējās algas 
apmēru vai arī tās apmēri ir mazāki 
par vidējo algu nozarē), tiek liegta 
iespēja piedalīties pašvaldību un 

valsts izsludinātajos konkursos un 
iepirkumos.
•	 Paredzēt	 papildu	 finansējumu	
darba samaksai pedagogiem no 
2015.gada 1.septembra LIZDA pra-
sītajā apmērā, ievērojot jauno darba 
samaksas modeli.
•	 Veselības	 aprūpes	 izdevumiem	
2015.gadā piešķirt 109 miljonus eiro, 
atbilstoši Veselības ministrijas pie-
prasījumam, kas 06.11.2014. ir sa-
skaņots ar sociālajiem partneriem 
VANA sēdē.
•	 Pasažieru	 pārvadājumu	 dotācijas	
sabiedriskajam transportam piešķirt 
likumā paredzētajā apjomā.
•	 Lai	mazinātu	ēnu	ekonomiku,	no	
2016.gada paredzēt nodokļu samazi-
nājumu koplīgumos iekļautajām so-
ciālajām garantijām darbiniekiem.
•	 Apsvērt	 diferencēta	 neapliekamā	
minimuma ieviešanu no 2015.gada 
1.jūlija, mazinot iedzīvotāju ienāku-
mu nevienlīdzību u.c.

Skaidrojot izaugsmes progno-
zes, finanšu ministrs Jānis Reirs 
atgādināja, ka patlaban ir samērā 
trauksmains periods Krievijas ak-
tivitāšu dēļ, un izaugsmes problē-
mas ir visā Eiropā. Savukārt daļa 
no priekšlikumiem par nodokļu 

izmaiņām tiks iekļauta 2016.gada 
budžetā, un to izvērtēšana sāksies 
jau uzreiz jaunajā gadā. Arī Mi-
nistru prezidente Laimdota Strau-
juma uzsvēra, ka vienā gadā nav 
iespējams ieviest visus piedāvāju-
mus, taču tie ir darba kārtībā.

SOCIĀLAIS DIALOGS LBAS VĒSTIS / 15. DECEMBRIS, 2014 / 3

ntsp sēdē 1.decembrī

Foto s. birkeNFeLde

2.decembrī saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskatīja 
Likumprojektu  "valsts dienesta likums" pirms pirmā lasījuma. deputāti bija ļoti skeptiski 
un uzdeva daudz jautājumu par likuma mērķi, arī par LBas norādītajiem diskriminācijas 
riskiem un attiecībām ar darba likumu. pēc sēdes LBas pārstāvji uzteica komisijas vadītāja 
s. dolgopolova profesionalitāti.

 

1.noveMBrī stājās spēkā  
jaunaIs arodBIedrīBu  
LIkuMs. drīZuMā LBas  
IZdos arodBIedrīBu  
LIkuMa koMentārus.

vaLsts BudŽets ntsp



šī gada rudenī LBas organizēja 
Informatīvās dienas Latvijas 
reģionos – ventspilī, Cēsīs, rēzek-
nē un dobelē. reģiona arodorga-
nizāciju priekšsēdētāji, vietnieki 
un arodbiedrību aktīvs tikās ar 
LBas vadības pārstāvjiem un 
speciālistiem. 

sanIta BIrkenFeLde

Tikšanās notika ar Cienīga darba un 
trīspusējā dialoga fonda (Innovation 
Norway) projekta  „Arodbiedrību 
kapacitātes stiprināšana trīspusējā 
dialogā” atbalstu.

Šajos pasākumos LBAS vadība 
akcentēja trīspusējā sociālā dialoga 
stiprināšanas nozīmi un to, ka reģio-
nālais sociālais dialogs ir pamats dia-
loga attīstībai arī uzņēmuma līmenī. 
Arodbiedrību biedri visos reģionos 
atzina, ka šādas tikšanās ir ļoti svarī-
gas – tās palīdz kontaktēties dažādu 
arodbiedrību biedriem, dalīties pie-
redzē, arī motivēt kolēģus iestāties 
arodbiedrībā, un atgādina par koplī-
guma svarīgumu ikdienas darba dzī-
vē. LBAS speciālisti un vadība šajās 
Informatīvajās dienās sniedza padzi-
ļinātu informāciju par LBAS darbību 
tautsaimniecības un sociālo jautāju-
mu risināšanā, kā arī vēstīja par ak-
tualitātēm - izmaiņām Darba likumā 
un jauno Arodbiedrību likumu.

Reģionālā Informatīvā diena Vi-
dzemē notika Cēsis 23.oktobrī, kad 
uz tikšanos bija ieradies kupls pulks 
Vidzemes arodbiedrību aktīvistu. 
„LBAS Vēstis” aicināja uz sarunu da-
žus no viņiem.
vai, jūsuprāt, ir liela nozīme 
šādām Informatīvajām dienām?

Karmena Baumane, Vidzemes 
slimnīcas arodorganizācijas priekš-
sēdētāja: —Šis tiešām ir ļoti svarīgs 
pasākums, jo tad var piedalīties vai-
rāk biedru tieši no attiecīgā reģiona.  
ja vērtējam saturu – kas darbā 
visvairāk noderēs?

K.Baumane: - Darbā noteikti vis-
vairāk noderēs informācija par gro-
zījumiem Darba likumā un par 
Arodbiedrību likumu. Pareiza darba 

tiesību izpratne ir ļoti svarīga, kad ir 
jāiet uz sarunām ar darba devēju. Un 
koplīgums ir svarīgs. Šī gada beigās 
beidzas pašreizējais, tagad būs kaut 
kas jāpārstrādā, jāliek klāt vai jāņem 
ārā, kā nu varēsim sarunāt.

Vilnis Zūkeris, AS „CATA”  
arodorganizācijas priekšsēdētājs: - Šī 
informācija ir ļoti noderīga, īpaši 
jaunās izmaiņas likumos. Tagad arī 
mums tiek atjaunots koplīgums, un 
paredzamas visādas izmaiņas. 

Sarmīte Žīgure, Cēsu profesionā-
lās vidusskolas pārstāve: - Man ļoti 
patika LBAS jurista K. Rācenāja 
skaidrojumi. Būtu biežāk šādas tik-
šanās jārīko, jo uz Rīgu aizbraukt ir 
sarežģīti. Te var atbraukt ātrāk, un 
rodas kontakti ar citiem arodbiedrī-
bu cilvēkiem. Arī mums koplīgums 
ir jāaktualizē, un vienkārši izlasot 
grozījumus Darba likumā, tos nevar 
tā īsti uztvert, bet pēc šāda skaidroju-
ma uzreiz viss ir saprotams. 

Vēsma Kalniņa, AS „Valmieras 
piens” arodorganizācijas priekšsēdē-
tāja: — Ir liela atšķirība vai visu die-
nu darbs jākavē vai puse no dienas, 
tādēļ ir ļoti labi, ka LBAS brauc pie 
mums. Visvairāk patika, kā Kaspars 
Rācenājs skaidro – vienkāršā valodā 
it kā sarežģītas lietas, un viss ir sapro-
tams. Janvārī beidzas iepriekšējā 
koplīguma termiņš, jāstrādā pie jau-
na. Biedru skaits kopumā nav mainī-
jies, bet ar jaunajiem darbiniekiem 
runājam individuāli, jāveic liels 
skaidrošanas darbs. 

Artūrs Eglītis, AS „Valmieras stikla 
šķiedra” arodorganizācijas pārstāvis:  

- Arī uzskatu, ka Darba likuma 
skaidrojumi šodien bija visnoderīgā-
kie, jo, izlasot likumu, ne vienmēr ir 
skaidrs, kā tas darbojas reālajā dzīvē.  
Mūsu arodbiedrībā stājas daudz jau-
niešu, arī viņiem ir svarīgi skaidrot 
šos jautājumus. 
kas ir tas, kas jūs šobrīd uztrauc 
visvairāk?

V. Kalniņa: - Mums uzņēmumā 
vispār iet smagi, mums ir citi īpaš-
nieki un jūtam, ka ietekme no Aus-
trumiem kļūst arvien lielāka. Mainās 
visa priekšniecība, vairs nav latvieši, 
bet iebrauc no Krievijas.

V. Zūkeris: - Vispār mums vaja-
dzētu vairāk par streikiem domāt, jo 

tas, ka tikai svilpītes papūš un piketē, 
neko nedod.

S. Žīgure: - IZM vajadzētu vairāk 
ieklausīties tajā, ko saka profesionāļi.

K. Baumane: - Mums ļoti vaja-
dzētu labu nozares ministru. Un lie-
kas, ka ne tikai mūsu slimnīcā, bet 
arī visur citur klibo komunikācija 
starp administrāciju un darbinie-
kiem, to ļoti vajadzētu uzlabot.  

Lielās atsaucības dēļ arodbiedrī-
bu reģionālās tikšanās turpināsies 
arī nākamajā gadā. 

LBas InForMatīvās 
dIenas reĢIonos

reĢIonāLajā InForMatīvajā 
dIenā Cēsīs - Lbas arodbiedrību 
koordiNatore vidzemē t. aNderso-
Ne (No kreisās) uN as "vaLmieras 
pieNs" arodorgaNizācijas priekš-
sēdētāja v. kaLNiņa

Foto s. birkeNFeLde

reĢIonāLā InForMatīvā dIena 
vidzemē Notika cēsis 23.oktobrī, 
as "cata" kuLtūras Namā

Foto s. birkeNFeLde
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IndustrIāLo noZaru arodBIedrīBā
Latvijas Industriālo nozaru 
arodbiedrībā (LIa) patlaban ir 
„karsts” laiks – vairāku uzņē-
mumu arodorganizācijās notiek 
atskaišu un pārvēlēšanu sa-
nāksmes. Citās – turpinās 
koplīgumu slēgšanas kampa-
ņas. tas ir nepārtraukts process 
visa gada garumā.

rIta pFeIFere,  

Lia priekšsēdētāja

Vienā no lielākajiem uzņēmu-
miem AS „Valmieras stikla šķied-
ra” nupat notika arodbiedrības 
konference. Arodkomitejas 
priekšsēdētāja Mudīte Virza iepa-
zīstināja konferences dalībniekus 

ar arodbiedrības aktuālajiem dar-
biem uzņēmumā. Gan arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja, gan uzai-
cinātais „VSŠ” prezidents Andris 
Oskars Brutāns skaidroja uzņē-
muma kopējo situāciju gan jaunu 
ražotņu iegādāšanās un atvērša-
nas jomā, kas ir tiešs rādītājs 
„VSŠ” stabilitātei, gan par gaidā-
mo darba efektivitātes mērījumu 
pielietošanu darba organizācijas 
uzlabošanā, par ko ļoti uztraucās 
darbinieki. Tika salīdzināts arī vi-
dējais algu līmenis uzņēmumā, 
kas uzskatāmi parādīja, ka 2008., 
2009.gads ir bijis kārtīgs jostu sa-
vilkšanas periods ne tikai sabied-
riskajā sektorā, bet arī ražotājiem. 
Personāldaļas vadītāja informēja 
par duālo apmācību sistēmu, kas 
nodrošina jauno darbinieku ātrā-

ku iekļaušanos darba procesā. 

LIA priekšsēdētāja Rita Pfei-
fere pateicās arodbiedrības bied-
riem un arodkomitejai, kas pie-
dalījās visos atbalsta pasākumos, 
lai nepieļautu Darba likuma iz-
maiņas virsstundu apmaksas jo-
mā un arodbiedrības iespēju 
mazināšanā attiecībā uz tiesī-

bām aizstāvēt savus biedrus, ja 

tie tiek atbrīvoti no darba. Ko-
lektīvas aktivitātes un LBAS ju-
ristu profesionālisms uzskatāmi 
parādīja, ka arodbiedrība ir 
spēks, kas var pastāvēt par sa-
vām interesēm.  R. Pfeifere iztei-
ca atzinību Mudītei Virzai par 
ilggadīgu, atbildīgu darbu uzņē-
muma arodbiedrības biedru la-
bā un konstruktīvo sadarbību ar 
LIA kā Valdes un Padomes lo-
ceklei. 

Par jauno AS „VSŠ” arodko-
mitejas priekšsēdētāju tika ievē-
lēta Agnese Avotiņa. Viņas 
darbs sākas ar darbu pie jauna 
koplīguma izstrādes, un tas ne-
būt nav viegls process.

Toties arodorganizācijā „Sil-
tums” Līvānos veiksmīgi ir no-
slēgusies ne tikai pārvēlēšanu 
konference, atkārtoti par priekš-
sēdētāju ievēlot Romualdu Gas-
peroviču, bet parakstīts arī jauns 
koplīgums. Ir dzirdēts, ka, lai 
koplīgums būtu labs, ir jābūt tik 
vai tik lielam uzņēmumam, citā-
di nav vērts censties. Jā, iespējas 
dažādiem uzņēmumiem var būt 
dažādas, bet labs koplīgums šo 
iespēju robežās ir atkarīgs no 
arodkomitejas un tās priekšsē-
dētāja profesionālisma, kāds ne-
apšaubāmi ir Romualdam Gas-
perovičam un, protams, no dar-

ba devēja vēlmes sadarboties.
Vēlēšanu gads drīz noslēgsies 

ar konferenci arī uzņēmuma 
„Olainfarm” arodorganizācijā. 
Jau tagad šī kampaņa iet pilnā 
sparā. Notiek sapulces cehos un 
iecirkņos. Tiek apkopoti priekš-
likumi koplīgumam un disku-
tēts par konferencē izskatāma-
jiem jautājumiem. Tāpat diskutē 
par iespējām celt darba algu un 
darba aizsardzības jautājumiem. 
Jau tagad jaunie biedri, ko LIA ir 
mācījusi vairākos etapos, ir aktī-
vi iekļāvušies arodbiedrības dar-
bā un tiek virzīti darbam rūpnī-
cas arodkomitejā, sporta komi-
tejā u.c. „Olainfarm” arodorga-
nizācija ar priekšsēdētāju Rudīti 
Bērziņu šogad LIA pelnīti ir iz-
virzījusi LBAS balvai „Labākā 
arodorganizācija”. Labākais jau-
nais arodbiedrības biedrs arī no-
minēts no šīs arodorganizācijas, 
un tā ir Rita Cepurīte, kas no 
klusas jaunietes ir pārvērtusies 
par ieinteresētu, aktīvu citu 
arodbiedrības biedru izglītotāju. 

Dzīve LIA neapstājas ne uz 
mirkli. Problēmas tiek risinātas 
nozarē, tiekoties arodkomiteju 
priekšsēdētājiem, speciālistiem, 
izbraucot uz uzņēmumiem, lai 
tiktos ar uzņēmumu vadību, un, 
ja tas ir nepieciešams, ar arod-
komitejām un atsevišķiem bied-
riem. 

Un tomēr - nāk klusais laiks 
Advente un Ziemassvētki, tāpēc 
gribu vēlēt visiem arodbiedrības 
biedriem iekšēju mieru, atrast 
laiku atpūtai un iespējas uzkrāt 
spēkus arvien jauniem izaicinā-
jumiem! 

Lbas pasākumā "Labākā arodor-
gaNizācija 2014" iLggadējā as "vsš" 
arodorgaNizācijas priekšsēdētā-
ja mudīte virza saņēma Lbas 
atziNības rakstu par par IZCILu 
darBu soCIāLā dIaLoGa uZturē-
šanā un MūŽa IeGuLdījuMu 
arodBIedrīBu kustīBas stIprI-
nāšanā, kā arī koLēģu uN draugu 
sirsNīgus apsveikumus.

Foto i. FreiborNe

LIa šoGad par LaBāko arodor-
GanIZāCIju atZIna as "oLaIn-
FarM". attēLā: (No kreisās) aktī-
vākā jauNiete rita cepurīte, Lbas 
priekšsēdētājs pēteris krīgers, 
"oLaiNFarm" arodorgaNizācijas 
priekšsēdētāja rudīte bērziņa uN 
Lia priekšsēdētāja rita pFeiFere.

Foto i. FreiborNe
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darBa vIdē BaLstītas MāCīBas
21.oktobrī arodbiedrību namā 
LBas organizēja diskusiju „prob-
lēmas un risinājumi darba vidē 
balstītu mācību īstenošanā”, 
kuras laikā tika diskutēts par 
problēmām un meklēti risinājumi 
darba vidē balstītu mācību jeb 
duālās izglītības attīstībai. 
diskusijā piedalījās arodbiedrību, 
darba devēju, ministriju, profe-
sionālās izglītības iestāžu u.c. 
pārstāvji.

ruta pornIeCe,  

Lbas NacioNāLā koordiNatore  

izgLītības jautājumos

Šobrīd izglītotāji un sociālie partneri 
darba vidē balstītu mācību ieviešanu 
ir izvirzījuši kā vienu no prioritāriem 
izglītības un nodarbinātības politi-
kas jautājumiem. Darba vidē balstī-
tas mācības paredz izglītības un dar-
ba vides tuvināšanu, lai sagatavotu 
nākotnes darbaspēku ar darba tirgus 
prasībām atbilstošām zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm taut-
saimniecībai būtiskās nozarēs, no-
drošinot darba ņēmēju stabilitāti 
darba tirgū. 

IZM pēdējā gada laikā ir izstrādā-
jusi divus informatīvos ziņojumus 
par darba vidē balstītām mācībām, 
fokusējoties galvenokārt uz darba 
devēju iesaisti un meklējot veidus 
darba devēju motivēšanai. Arī sa-
biedrības interese par šāda veida ap-
mācībām ir augsta. To apliecina 
fakts, ka 2013./2014. mācību gadā 
pilotprojekta ietvaros pirmo reizi 
Latvijā sešās profesionālās izglītī-
bas iestādēs tika uzsākta darba vi-
dē balstītu mācību īstenošana, bet 
šajā mācību gadā gan iesaistīto ies-
tāžu, gan audzēkņu skaits jau ir 
trīskāršojies. Neskatoties uz lielo 
interesi par darba vidē balstītām mā-
cībām, nav sakārtoti vairāki būtiski 
jautājumi. Diskusijā arodbiedrības 
norādīja, ka joprojām nav izstrādāta 
normatīvā bāze šādu apmācību īste-
nošanai, lai Latvijā darba vidē balstī-
tu mācību īstenošana notiktu vienoti 
un ievērojot ne tikai darba devēju, 
bet arī audzēkņu vajadzības un ie-
spējas. Joprojām nav skaidri noteikta 
iesaistīto pušu atbildība un pienāku-
mi, atlīdzības līmenis audzēkņiem 
par prakses vietā nostrādāto laiku, 
pieļaujamās slodzes līmenis profe-

sionālās izglītības iestādē un uzņē-
mumā u.c. jautājumi. 

Arodbiedrību speciālisti aicināja 
Izglītības un zinātnes ministriju 
ņemt vērā Eiropas arodbiedrību 
konfederācijas pieņemto rezolūciju 
par darba vidē balstītu mācību kvali-
tātes uzlabošanu (angļu val.- ETUC 
Resolution on Improving quality of 
Apprenticeship and Work-based le-
arning). Tajā teikts, ka darba vidē 
balstītās mācības ir sistemātiska, 
ilgtermiņa apmācība, kas tiek īste-
nota darbavietā un skolā. Prakti-
kants ar darba devēju ir saistīts ar lī-
gumu un tas saņem atlīdzību (algu 
vai pabalstu). Darba devējs uzņemas 
atbildību apmācīt praktikantu kon-
krētā profesijā. 

etuC norāda 
Īstenojot darba vidē balstītas mā-
cības, ir jāievēro šādi nosacījumi:
•	Tiesībām	un	pienākumiem	ir	jābūt	
noteiktiem likumā vai ģenerālvieno-
šanās. 
•	 Praktikantam	 ar	 darba	 devēju	 ir	
jāslēdz līgums, kurā ir atrunātas abu 
pušu tiesības un pienākumi. 
•	 Praktikantam	 ir	 jānodrošina	 atlī-
dzība, par kuru ir panākta vienoša-
nās ar koplīgumu vai noteikta mini-
mālā likme citos normatīvajos aktos. 
•	Ir	jābūt	spēcīgai	apmācību	daļai	un	
lielākajai daļai ir jānotiek pie darba 

devēja.
•	Apmācībām	 ir	 jābūt	 kvalitatīvām	
– tās jānodrošina apmācītiem dar-
baudzinātājiem (prakses vadītā-
jiem).
•	 Īstenošanā	 ir	 jānodrošina	 pušu	
līdzfinansējums – gan publiskie lī-
dzekļi, gan darba devēju līdzekļi. 
•	Praktikantam	ir	jāpiedāvā	kvalitatī-
va un droša darba vide, pirms doša-
nos uz darbavietu katram praktikan-
tam ir jāsaņem apmācības darba 
drošībā un darva aizsardzībā. 
•	To	īstenošanā	ir	jāizmanto	valstī	un	
Eiropā izstrādātie kvalitātes nodroši-
nāšanas un kontroles mehānismi. 
•Pēc	 darba	 vidē	 balstītu	 mācību	
beigšanas jaunietim ir jāsaņem for-
mālās izglītības dokuments un ir jā-
būt iespējai turpināt mācības nāka-
majā līmenī.

Arodbiedrības norāda, ka veik-
smīgu darba vidē balstītu mācību īs-
tenošanā būtiski ir veicināt jauniešu 
iesaisti profesionālā izglītībā, jo kat-
ru gadu profesionālā izglītībā uzņem 
mazāk audzēkņu kā plānots. Kritiski 
augsts ir skolas pamešanas līmenis, 

neiegūstot nekādu izglītības vai kva-
lifikācijas apliecinošu dokumentu. 

audZēkŅu MotIvēšana
Tādēļ Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai kopā ar darba devējiem ir 
jādomā par audzēkņa motivēša-
nu, lai audzēknim būtu interese 
piedalīties darba vidē balstītās 
mācībās, pabeigt profesionālās iz-
glītības iestādi un iegūt kvalifikā-
ciju. Cienīgiem darba apstākļiem 
un darba samaksai ir jābūt tai, kas 
motivētu jaunieti palikt Latvijā un 
strādāt konkrētajā profesijā, tādēļ 
darba vidē balstītās mācības ir 
veids, kā jau mācību laikā „savest” 
kopā darba devēju ar nākamo 
darba ņēmēju.  

Noslēgumā diskusijas dalībnieki 
atzīmēja, ka šādas tikšanās ir nepie-
ciešamas, lai diskutētu un vienotos 
par normatīvā bāzē iekļaujamiem 
jautājumiem, radot pamatu sekmī-
gai profesionālās izglītības iestāžu un 
uzņēmumu sadarbībai darba vidē 
balstītu mācību īstenošanai nākotnē. 

Arodbiedrības ir ieinteresētas 
pārstāvēt nākamā darba ņēmēja in-
tereses un tiesības darba vidē balstītu 
mācību laikā, veicinot, lai apmācību 
laikā jaunieši būtu motivēti uzlabot 
zināšanas, sasniegt labākus darba re-
zultātus jau mācību laikā un iegūt 
kvalifikāciju.

dIskusIja par darba vidē baLstītām mācībām rit 
piLNā sparā

Foto No Lbas arHīva

tūLīt dIskusIjas vadītāja r. 
porNiece Nodos mikroFoNu 
vaLmieras proFesioNāLās vidus-
skoLas izgLītības metodiķim v. 
kasjaņeNko 

Foto No Lbas arHīva



Latvijas Celtnieku arodbiedrī-
bas jauniešu padome „pilons”, 
nespēdama nosēdēt mierā, 
nolēma tikties ar būvniecību 
studējošajiem visā Latvijā. 

MārtIŅš dunskIs, LCA  

jauNatNes darba koordiNators

Tādēļ mūsu ceļš veda no Rīgas 
uz Daugavpili, Liepāju, Zaļe-
niekiem un citām astoņām pil-
sētām. Šiem braucieniem pa 
Latviju tika dots arī vārds: „Jau-
no būvnieku tīkls”, kas kā jau-
niešu projekts tika veiksmīgi 
realizēts no 2013.gada augusta 
līdz 2014.gada aprīlim. Latvija 
izrādījās liela, un būvniecības 
nozarei ir daudz mācību iestā-
žu, kur realizē būvniecības iz-
glītības programmas, nācās 
braukt vēl, un tā radās otrs pro-
jekts „Jauno būvnieku tīkls 2”. 
Projektu laikā ne tikai apceļo-
jām 12 dažādas pilsētas, bet arī 
iepazinām 12 dažādas nozares 
profesijas, un ar visiem runā-
jām par 1 tēmu: būvniecības 
prestižs. Strādājām darba gru-
pās,  diskutējām par  jautāju-
miem, kas palīdzēja saprast: kā-
dēļ uzrunātie 200 jaunieši ir iz-
vēlējušies konkrēto profesiju un 
nozari, ko viņi ieteiktu tiem, 

kas vēl svārstās profesijas izvē-
lē, un kā celt nozares prestižu 
sabiedrības acīs. 
Pēc profesionālo izglītības ies-
tāžu apmeklējuma darba grupu 
teoriju pārnesām uz taustāmu 
rezultātu. Divu nometņu ietva-
ros izveidojām video īsfilmiņas 
būvniecības prestiža celšanai: 2 
nozares reklāmas un 6 intervi-
jas, kuras var noskatīties ieraks-
tot pārlūkprogrammā YOUTU-
BE/PILONS. Nometnēs no  jau-
niešiem ne tikai iedvesmojā-
mies jaunām idejām, bet arī 
sniedzām atbalstu viņiem, save-
dot kopā ar Valsts darba in-
spekcijas, SIA „Knauf ” un Lat-
vijas Būvnieku asociācijas pār-
stāvjiem, lai iepazītos tuvāk, 
uzzinātu ko jaunu un dibinātu 
kontaktus nākotnei.
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Latvijas Celtnieku arodbiedrība, 
sadarbībā ar Latvijas Būvnieku 
asociāciju un norvēģijas Celtnieku 
arodbiedrību „Fellesforbundet”, 
jau otro gadu realizē projektu 
„sociālais dialogs un cienīgs darbs 
Latvijas būvniecības nozarē”, kas 
balstīts uz cienīga darba pamat-
principu ieviešanas iespēju rašanu 
ar sociālā dialoga attīstības 
palīdzību.

 LīGa kokMane,  

Lca projekta vadītāja 

Decembrī tika organizēta projekta 
noslēguma konference, kurā tika 
apkopoti projekta sasniegtie mērķi. 
Attīstīts sociālais dialogs ir viens no 
priekšnoteikumiem cienīga darba 
ieviešanas iespējām Latvijas būvnie-
cības nozarē. Projekta aktivitātes ie-
tver semināru – diskusiju organizē-
šanu 10 Latvijas reģionos. Organi-
zētie reģionālie semināri bija unikā-
li, jo to mērķauditorija bija darba 
devēji – uzņēmēji un būvnieki. Pro-
jekta ietvaros, reģionālo semināru – 
diskusiju laikā tika veikts arī pētī-
jums par būtiskākajām problēmām 
būvniecības nozarē. Apkopojot ap-
taujas anketas, atklājās, ka būvnieki 
no mazajiem un vidējiem uzņēmu-
miem Latvijā, uzskata, ka var izdalīt 
četrus būtiskākos aspektus, kas ne-
gatīvi ietekmē būvniecības nozares 
uzņēmējdarbības un darba vides 

attīstību un caurredzamību Latvijā. 
Aptaujātie būvnieki atzina, ka 

vislielākā problēma ir vērtēšanas 
kritērijs - zemākā cena publiska-
jos iepirkumos, kas automātiski 
rada nekvalitatīvu un apšaubāmu 
piedāvājumu un konkurētspējas 
samazināšanu uzņēmēju vidū.  
Kā otra ļoti būtiska problēma no-
zarē tiek minēta ģenerāluzņēmē-
ja atbildības trūkums, kas bieži 
vien noved pie apakšuzņēmēju 
bezgalīgas ķēdes, kas rada būv-
niecības vides nesakārtotību un 
necaurredzamību. Jucekli būv-
laukumos rada arī nekvalificēts 
jeb mazkvalificēts darbaspēks, 
kas negatīvi ietekmē būvniecības 
nozares konkurētspēju, vides sa-
kārtošanu un darba ņēmēju lab-
klājību. Kā atsevišķs priekšlikums 
nozares sakārtošanai tiek minēta 
izglītības kategoriju ieviešana 
profesionālajā izglītībā un darba 
dzīvē. Realizējot projekta aktivi-
tātes, Latvijas Celtnieku arod-
biedrība un Latvijas Būvnieku 
asociācija ir nonākušas pie vieno-
ta secinājuma, ka tikai apvienojot 
spēkus un sadarbojoties, ir iespē-
jams sasniegt kopīgu mērķi – sa-
kārtot būvniecības nozares iekšē-
jo vidi, lai gan darba devējs, gan 
darba ņēmējs būtu apmierināts 
un dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi 
šeit pat Latvijā. 

jaunIe BūvnIekI 
darBīBā

sociālais dialogs - 
mehānisms nozares 
sakārtošanā

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta 
saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecī-
gajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra neatbild.

kur par šo un daudZ 
ko CItu var uZZInāt 
vēL?

www.LCa.Lv
www.FaCeBook.CoM/
pILons 



pēc Zviedrijas studentu arod-
biedrības saCo aicinājuma 
LBas jauniešu padomes pār-
stāvji piedalījās diskusijā 
„Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
sadarbības iespējas migrācijas 
jautājumos” tallinā, Igaunijā.

Ieva FreIBorne, Lbas  

arodbiedrību darba  

koordiNatore

Sanāksmē piedalījās Zviedrijas, Nor-
vēģijas, Somijas, Dānijas, Lietuvas 
un Igaunijas arodbiedrību jaunieši 
un studentu apvienību pārstāvji. No 
Latvijas piedalījās LBAS Jauniešu 
padomes pārstāvji - I.Freiborne 
(LBAS), M. Dunskis (LCA), P. Kaļva 
(LIZDA).

Diskusiju atklāja Zviedrijas Stu-
dentu arodbiedrības SACO pārstā-
vis. Arodbiedrību padomes aktīvisti 
pašreiz strādā pie šobrīd studējošo 
un arī studijas pabeigušo jauniešu 
problēmu risināšanas, piemēram, 
bezdarbs, prakses vietas utt. Šāda 
studentu arodbiedrība ir arī Dānijā. 

Norvēģijas arodbiedrību pārstā-
vis prezentēja statistikas datus par 
situāciju Norvēģijas darba tirgū. 
Norvēģijā migrācija strauji palielinā-
jās 2004. gadā. Kopējais bezdarbs 
patlaban ir virs 4%, jauniešu bez-
darbs - ap 10%. Lielākā problēma, 
kuru pašreiz risina arodbiedrības 

sociālā dialoga ietvaros, ir Darba li-
kums. Arodbiedrības uzskata, ka li-
kums ir novecojis un ir nepiecieša-
mas izmaiņas. Tās uzskata, ka ir jā-
izstrādā jauna virzība koplīgumiem, 
jo tie pašreiz aptver visus strādājo-
šos, tajā skaitā, ne-arodbiedrības 
biedrus. 

Somijas arodbiedrību pārstāvji 
sarunā atzīmēja, ka migrācija valstī 

notiek jau kopš 1999. gada. Vairāk 
izteiktas bažas ir par to, ka notiek 
„smadzeņu aizplūšana”. 

Baltijas arodbiedrību pārstāvji 
diskusijā stāstīja par situāciju reģio-
nā. Statistikas rādītāji gan kopējā 
bezdarbā, gan jauniešu bezdarbā ir 
visai līdzīgi. Aptuveni 11% ir bez-
darbs katrā valstī un līdz 27% ir jau-
niešu bezdarbs. Ir ļoti izteikta Balti-
jas darbinieku emigrācija. 

Diskusijā nonācām pie secināju-
miem, ka lielākā problēma ir ar uz-
ņēmumiem, kuri Zviedrijā, Norvē-
ģijā u.c. izmanto darbiniekus no ci-
tām valstīm: tiek slēgti terminētie 
darba līgumi, maksa par paveikto 
darbu ir zemāka nekā valstu iedzīvo-
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arodbiedrību  
vadītāji tiekas tallinā

dIskutē 
arodBIedrīBu jaunIešI

dIskusIjā „ziemeļvaLstu uN baLtijas 
vaLstu sadarbības iespējas migrāci-
jas jautājumos” taLLiNā piedaLījās 
zviedrijas, Norvēģijas, somijas,  
dāNijas, Lietuvas, Latvijas uN  
igauNijas arodbiedrību jauNieši

Foto i. FreiborNe

19.novembrī, arodbiedrību 
vadītāji no Baltijas jūras reģiona 
valstīm tikās tallinā. Galvenie 
jautājumi Baltijas jūras arod-
biedrību tīkla (Bastun) augsta 
līmeņa sanāksmē skāra arod-
biedrību ieguldījumu reģionu 
ekonomiskajā attīstībā un 
arodbiedrību kustības paplašinā-
šanos Baltijas jūras reģionā.

LIene LIekna,  

Lbas projektu vadītāja

Atklāšanas uzrunu sanāksmē teica 
Igaunijas prezidents Tomass Hend-
riks Ilvess.

Sanāksmē arodbiedrību līderi 
apsprieda pēc-krīzes brīvā darba-
spēka kustību: ekonomikas iespēju 
„spožumu un postu” arodbiedrī-
bām.

No arodbiedrību viedokļa, Eiro-
pas un Igaunijas ekonomika un 
darba tirgus situācija neuzlabojas 
pietiekami ātri. „Izkļūt no zemākā 
punkta nav viegli, īpaši laikā, kad 
strādājošo cerības uz algu pieaugu-
mu ir palielinājušās. No otras puses, 
jebkurš algu palielinājums ir nepie-
ciešams, lai būtu droši, ka izturēsim 
jebkādu nākotnes krīzi,” savā uzru-
nā sanāksmes atklāšanā teica Igau-
nijas arodbiedrību konfederācijas 
EAKL prezidents Pēps Pētersons. 
Cits būtisks jautājums debatēs iz-
skanēja par organizēšanos un arod-
biedrību kustības turpmāko attīstī-
bu. Pieredzes apmaiņa un labā 
prakse šajā jomā ir ļoti svarīga. 
„Mums jāizceļ paši veiksmīgākie 
modernas organizēšanās un rekru-
tēšanas piemēri no Skandināvu un 
Baltijas valstīm”, sacīja Ziemeļvalstu 
arodbiedrību padomes (NFS) ģene-
rālsekretārs Magnuss Gislers .

BASTUN augsta līmeņa konfe-
renci organizēja Ziemeļvalstu arod-
biedrību padomes (NFS) sekretari-
āts un BASTUN Igaunijas prezi-

dentūra, kura norisinās no 2014.
gada jūlija līdz 2015.gada jūnijam.

BASTUN mērķis ir ietekmēt po-
litiskos lēmumu procesus un soci-
ālo attīstību dalībvalstīs izmantojot 
starptautiskus projektus un savstar-
pēju konsultēšanos.

BaLtIjas jūras 
arodBIedrīBu 
tīkLā (Bastun) 
darBojas 22 da-
LīBorGanIZāCIjas, 
kuras pārstāv 
vaIrāk nekā 11 
MILjonus  
arodBIedrīBas 
BIedru. 

tājiem. Notiek sociālais dempings, 
kuru, savstarpēji sadarbojoties, būtu 
arodbiedrībām jārisina. 

Kā labās prakses piemēru sadar-
bībai ar Norvēģijas arodbiedrību mi-
nēja Latvijas Celtnieku arodbiedrī-
bas (LCA) pārstāvis M. Dunskis. 
Abu valstu celtniecības nozaru arod-

biedrībām noslēgta vienošanās, ka 
tiem norīkotajiem darbiniekiem, 
kuri ir LCA biedri, tiks sniegtas kon-
sultācijas un aizsardzība darba tiesī-
bās Norvēģijā. Šīs vienošanās ietva-
ros jau ticis veiksmīgi palīdzēts aptu-
veni 300 Latvijas darbiniekiem Nor-
vēģijā. 
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saeima 23.oktobrī trešajā galīga-
jā lasījumā pieņēma apjomīgus 
grozījumus darba likumā, kas 
paredz noteikt jaunus pienāku-
mus, atbildību un tiesības gan 
darba ņēmējiem, gan darba 
devējiem. darba likuma grozījumi 
stāsies spēkā 2015.gada 1.
janvārī.

sanIta BIrkenFeLde

Deputāti neatbalstīja darba devēju 
un atsevišķu deputātu priekšliku-
mus par Darba likuma normu pa-
sliktināšanu 68. un 110.pantā. Darba 
likuma 68.pantā par piemaksas ap-
mēra samazināšanu par virsstundu 
darbu LBAS pozīcija saskanēja ar 
FM pozīciju - nesamazināt piemak-
sas apmēru par virsstundu darbu un 
darbu svētku dienās. LBAS norādīja, 
ka piemaksas apmēra samazināju-
mam būs negatīva ietekme arī uz 
valsts budžetu. Savukārt Saeimas Ju-

ridiskais birojs norādījis uz priekšli-
kuma iespējamo neatbilstību Sat-
versmei. 

Saskaņā ar LDDK un LBAS 
20.09.2013 noslēgtās vienošanās 
3.3.4.p. LBAS ir gatava piešķirt lielā-
kas iespējas sociālajiem partneriem 
koplīgumos lemt par darba samak-
sas un nodarbinātības noteikumiem. 
Tāpēc LBAS arī turpmāk ir gatava 
runāt par kompromisu, kas paredzē-
tu iespēju samazināt likumā noteikto 
piemaksas par virsstundu darbu ap-
mēru sociālā dialoga ceļā ar ģenerāl-
vienošanos slēgšanu nozarēs.

Savukārt LDDK iesniegtie grozī-
jumi Darba likuma 110.pantā jūtami 
mazinātu arodbiedrību tiesības aiz-
stāvēt savus biedrus. LBAS norāda, 
ka 110.pants efektīvi aizsargā darbi-
nieku no nepamatota uzteikuma un 
nepieciešamības to apstrīdēt tiesā. 
LBAS uzskata, ka priekšlikums svīt-
rot šo tiesisko mehānismu atsevišķu 

gadījumu, kad nav rasts konstruktīvs 
dialogs ar arodbiedrību, dēļ ir nesa-
mērīgs un nekonstruktīvs. 

LBAS vadība saka paldies vi-
siem darbiniekiem un arodbiedrī-
bu biedriem, kas piedalījās LBAS 
vēstuļu akcijā "Rokas nost no Dar-
ba likuma!" un palīdzēja aizstāvēt 
darbiniekiem tik svarīgās pozīcijas 
68. un 110.pantā. 

Grozījumi Darba likumā paredz 

izmaiņas attiecībā uz darba līgumos 
un darba sludinājumos iekļaujamo 
informāciju, asinsdonoriem piešķi-
ramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinā-
juma naudas izmaksu, darba un at-
pūtas laika regulējumu, kā arī to 
darbinieču aizsardzību, kuras baro 
bērnu ar krūti.

Darba līgumā nedrīkstēs iekļaut 
noteikumus par svešvalodas pras-
mi, ja tā nav pamatoti nepiecieša-
ma darba pienākumu veikšanai. 
Līgums tāpat kā līdz šim būs jāslēdz 
latviešu valodā, bet gadījumā, ja ār-
valstnieks valsts valodu nepārvalda 
pietiekamā līmenī, darba devējam 
būs pienākums rakstveidā viņu in-
formēt par darba līguma noteiku-
miem.

Lai mazinātu nereģistrēto nodar-
binātību un novērstu iespēju krāp-
ties, darba līgumus noformējot ar 
atpakaļejošu datumu, darba devē-
jam būs jānodrošina noslēgto darba 

līgumu uzglabāšana un uzrādīšana 
kontrolējošām institūcijām.

Tāpat grozījumi paredz iespēju 
darba devējam nepielaist darbinieku 
pie darba, ja veselības stāvokļa dēļ, 
ko apliecina ārsta atzinums, darbi-
nieks nespēj veikt nolīgto darbu. Šā-
dos gadījumos Darba devējam jāiz-
maksā darbiniekam šā likuma no-
teikto atlīdzību par laiku, kurā darbi-
nieks nav pielaists pie darba.

Maksimālais laiks, uz kuru varēs 
slēgt darba līgumu uz noteiktu lai-
ku, pagarināts no trim uz pieciem 
gadiem. Paredzēts arī no 30 uz 60 
dienām pagarināt laikposmu, kurā 
jauna darba līguma noslēgšana ar to 
pašu darba devēju būs uzskatāma 
par darba līguma termiņa pagarinā-
šanu. Šādas izmaiņas nepieciešamas, 
lai mazinātu iespēju negodprātīgi 
slēgt terminētos darba līgumus gadī-
jumos, kad darba devējam darbinie-
ki ir nepieciešami pastāvīgā darbā.

Likums paredz pienākumu darba 

devējam izsniegt darbiniekam rakst-
veida rīkojumu, ar kuru darbinieks 
ir atstādināts no darba.

Darbiniekam, kura aprūpē ir 
viens vai divi bērni līdz 14 gadu ve-
cumam, tiek paredzētas tiesības uz 
vismaz vienu apmaksātu papildatva-
ļinājuma dienu gadā. Paredzēts arī, 
ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļi-
nājumu pārceļ vai pagarina darbi-
nieka pārejošas darbnespējas gadīju-
mā.

Attiecībā uz atpūtas dienu pēc 
asins nodošanas likumā noteikts, ka 
darbinieks, vienojoties ar darba de-
vēju, to var izmantot citā laikā, bet ne 
vēlāk kā gadu pēc asins nodošanas. 
Darba devējam būs pienākums ap-
maksāt ne vairāk kā piecas šādas die-
nas kalendārā gada laikā. Darbinie-
cēm, kuras baro bērnu ar krūti, īpaša 
aizsardzība tiks ierobežota laikā, 
proti, līdz bērna divu gadu vecu-
mam. Tādējādi tiks ievērots samērī-
guma princips starp darba devēja un 
darbinieka interesēm.

Grozījumi paredz elastīgāku re-
gulējumu atvaļinājuma naudas iz-
maksai. Pēc darbinieka pieprasīju-
ma to varēs izmaksāt citā laikā, 
piemēram, kopā ar nākamo algu. 
Papildināts arī Darba likuma pants, 
kas paredz darbiniekam tiesības uz 
īslaicīgu prombūtni. Savlaicīgi pazi-
ņojot darba devējam, īslaicīgā prom-
būtnē varēs atrasties darbinieks, ku-
ra aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecu-
mam, bērna saslimšanas vai nelai-
mes gadījumā, kā arī, lai piedalītos 
bērna veselības pārbaudē, ja to nav 
iespējams veikt ārpus darba laika.

Likumā precizēti ierobežojumi, 
kas attiecināmi uz no darba samak-
sas izdarāmiem ieturējumiem. Ja 
darba devējs veic ieturējumus, lai at-
līdzinātu viņam radušos zaudēju-
mus, šie ieturējumi nedrīkstēs pār-
sniegt 20 procentus no darbiniekam 
izmaksājamās mēneša darba samak-
sas. Jebkurā gadījumā darbiniekam 
saglabājama darba samaksa mini-
mālās algas apmērā un par katru ap-
gādībā esošu nepilngadīgo bērnu lī-
dzekļi valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā.

23.oktobra Saeimas deputātu bal-
sojums par grozījumiem Darba liku-
mā atrodams: http://www.arodbied-
ribas.lv/news/960 

Grozījumi darba likumā

šoruden Lbas jurists kaspars 
rāceNājs piedaLījās Lbas iNForma-
tīvajās dieNās reģioNos, Lai 
skaidrotu apjomīgās izmaiņas 
darba Likumā

Foto Lbas arHīva

pateicoties 
LBas aktīvai 
darbībai, deputāti 
neatbalstīja darba 
devēju un atseviš-
ķu deputātu priekš-
likumus par darba 
likuma normu pa-
sliktināšanu 68. un 
110.pantā. 

*Izmantoti materiāli no www.saeima.lv 



Latvijas sabiedrisko pakalpoju-
mu un transporta darbinieku 
arodbiedrība Lakrs sadarbībā ar 
LBas 24.novembrī rīkoja diskusi-
ju „darbinieku intereses sabied-
risko autopārvadājumu sektorā 
– problēmas un risinājumi”. 

Diskusijā piedalījās: Normunds 
Narvaišs - SIA "Autotransporta di-
rekcija" (ATD); Pēteris Salkazanovs 
un Ivo Ošenieks - Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociācija (LPPA); Ul-
dis Kolužs - Latvijas Autoostu un 
reģionālo pārvadātāju asociācija 
(LARPA); Žans Butāns - Satiksmes 
ministrija; Gunārs Baubelis - A/S 
„Nordeka” pārstāvis, kā arī LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, arod-
biedrības LAKRS priekšsēdētājs Ju-

ris Kalniņš un LAKRS juriskonsults 
Jānis Pumpiņš. Tāpat diskusijās ie-
saistījās pieaicinātie arodbiedrības 
LAKRS biedri – autobusu vadītāji -  
arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri 
pauda sašutumu par nozares prob-
lēmjautājumiem un vājajiem partne-
ru centieniem tos atrisināt. 

Arodbiedrības LAKRS priekšsē-
dētājs J.Kalniņš un LBAS priekšsē-
dētājs P.Krīgers uzsvēra nozares 
nozīmīgumu, nepieciešamību nos-
lēgt nozares ģenerālvienošanos, kā 
arī iespējamās sekas, ja nozares at-
tīstībā netiks investēti nepiecieša-
mie darbaspēka un finanšu resursi. 
J.Kalniņš informēja par arodbied-
rības LAKRS paveikto un plānoto 
nozares darbinieku – arodbiedrības 
biedru darba samaksas un darba 

apstākļu uzlabošanā. Viņš klātesošo 
uzmanību vērsa uz šofera profesiju, 
darba pienākumiem un atbildību. 
Priekšsēdētājs pauda  viedokli. ka 
šobrīd ir novērojama negodīga at-
tieksme pret darba veicējiem – au-
tobusu vadītājiem. Arodbiedrība ir 
par garantētu darba algu katram 
transporta nozares darbiniekam, jo 
prēmijas var būt un var arī nebūt, 
tāpat arī piemaksa par virsstundām.

LAKRS juriskonsults J.Pumpiņš 
akcentēja vēl citus nozares prob-
lēmjautājumus - atšķirīgus darba 
samaksas un darba laika uzskaites 
noteikumus pasažieru pārvadātāju 
uzņēmumos; darbaspēka noveco-
šanos; dotāciju neizmaksāšanu vai 
nesegšanu pilnā apmērā un negodī-
gu konkurenci ar cenu dempingu. 

P. Salkazanovs informēja, ka šo-
gad kopējais apgrozījums nozarē ir 
ap 200 miljoniem EUR. Nozares fi-
nansējumu veido divi faktori: ieņē-
mumi no pārdotajām biļetēm un 
valsts maksājums zaudējumu segša-
nai. Iedzīvotāju skaita izmaiņas ne-
novēršami ietekmē ieņēmumus no 
biļetēm. Šobrīd pašizmaksa par 1 
km Latvijā ir 1 EUR, bet Somijā - 3 
EUR un Norvēģijā 5 EUR. Taču 
degvielas un rezerves daļu cenas ir 
vienādas, vienīgā iespēja uzņēmu-
mam izdzīvot ir, variējot ar darba 
samaksu. Kravu pārvadājumu no-
zarei vidēji atalgojums ir lielāks, kā 
pasažieru pārvadātājiem, un drīz 
vairs nebūs, kas strādā. Darba sa-
maksa nozarē kopumā nav konku-

rētspējīga. Mainīgā darba samaksas 
daļa katrā uzņēmumā ir atšķirīga, jo 
katrā uzņēmumā darba samaksas 
nolikums ir atšķirīgs (algas, pie-
maksas un prēmijas), un tas saistīts 
ar katra uzņēmuma darbības rezul-
tātiem.

Ģenerālvienošanās pēc savas bū-
tības spētu atrisināt problēmas ar 
negodīgu konkurenci. Tāpat viņš 
atgādināja, ka daudzu darbinieku 
kredītsaistības „spiež” tos strādāt 
virsstundas un būt nodarbinātam 
vairākos darbos vienlaicīgi. Šī ir 
valsts kopīga problēma, kurai jārod 
steidzams risinājums, jo šofera 
darbs ir ar paaugstinātu bīstamību.

Asociācija LPPA pauda viedokli 
saistībā ar situācija A/S „Nordeka” 
un arodbiedrību LABA, ka arod-
biedrība LABA tiek izmantota eko-
nomiskās situācijas risināšanai un 
tirgus pārdalei, lai izstumtu no tir-
gus vienu no vadošajiem uzņēmu-
miem Latvijā. 

U. Kolužs informēja, ka pēdējos 
2 gadus uzņēmumi saņem tikai ap 
75% no nepieciešamajām dotāci-
jām, jo dotācijas pilnā mērā var sa-
ņemt pēc 1,5 gada. Fiksētā darba 
alga šajā situācijā nav palielināma, 
jo saimnieciskās darbības izmaksas 
nav segtas pilnā apmērā. No 2008.-
2013.g. darba algas ir samazinājušās 
apmēram uz pusi, un līdz šim brī-
dim ir palielinātas tikai par 10%, kas 
stipri atpaliek no vidējām tautsaim-
niecības tendencēm Latvijā. No 
2015.g. plāno palielināt minimālās 
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pasaŽIeru autopārvadājuMIeM – 
Būt vaI neBūt?

pasaŽIeru autopārvadājuMu 
noZares pārstāvjI 24.Novembra 
diskusijā Lbas visi kā vieNs 
piekrita ģeNerāLvieNošaNās 
Nozarē sLēgšaNas Nepieciešamī-
bai. attēLā (No kreisās): 
g. baubeLis, i. ošeNieks, p. saLka-
zaNovs, u. koLužs, N. Narvaišs

Foto s. birkeNFeLde

saeIMa šo 
proBLēMu 
neuZskata par 
noZīMīGu, 
LaI Gan neLeGāLIe 
pārvadātājI 
šoBrīd jau Ir 
pārŅēMušI 
LIeLāko LatvIjas 
daĻu. 
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algas, bet joprojām nav skaidrs, kā 
tas notiks autopārvadājumu nozarē. 
Tūlīt noslēgsies konkursi par zemā-
ko cenu, kas nozīmē to, ka algu pa-
lielinājums būs jāveic no uzņēmu-
mu iekšējām rezervēm. 

I. Ošenieks akcentēja, ka nelegā-
lo pārvadājumu izskaušana jopro-
jām ir neveiksmīga. Saeima šo 
problēmu neuzskata par nozīmīgu, 
lai gan nelegālie pārvadātāji šobrīd 
jau ir pārņēmuši lielāko Latvijas da-
ļu. Nesaprotamu iemeslu dēļ valsts 
augstākais likumdevējs īsti neizprot 
šo situāciju un negrib pieņemt attie-
cīgos normatīvos aktus. LPPA kopā 
ar ATD  ir iesaistījusies  MK notei-
kumu Nr. 341 uzlabošanā. Tie pa-
redz kārtību, kādā nosaka un kom-
pensē ar sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu sniegšanu saistītos zau-
dējumus un izdevumus, un nosaka 
sabiedriskā transporta pakalpoju-
ma tarifu. Labojumu būtība ir tāda, 
ka pašizmaksas varēs atšķirties, bet 
turpmāk uzņēmumiem būs iespēja 
paskaidrot un pierādīt, ka tas ir ob-
jektīvu iemeslu dēļ, jo līdz šim šāda 
iespēja nepastāvēja. Šobrīd pašiz-
maksa ir zemāka, jo kopš 2009.g. 
vajadzēja iekļauties valsts piešķirta-
jā finansējumā, un uzņēmumi ne-
varēja atļauties uzlabot/palielināt 
fiziskos resursus – nedz darbinieku 
skaitu, nedz arī darba samaksu. Jau-
nie noteikumi šo problēmu novēr-
sīs. 

A/S „Nordeka” pārstāvis G. 
Baubelis izklāstīja situāciju uzņē-
mumā ar virsstundām un piemak-
sām. Pauda savu viedokli par kvali-
tātes sistēmas uzlabošanas nepiecie-
šamību, kā arī akcentēja šofera pro-
fesijas pienākumus un atbildību. 
Viņš nenoliedza faktu par ģenerāl-
vienošanās nepieciešamību, kā arī 
atbalstīja algu palielināšanu, bet 
tam vajadzīgi līdzekļi, kuru uzņē-
mumam šobrīd neesot. 

N. Narvaišs uzsvēra, ka no 
2014.g. gan vietējo, gan starppilsētu 
pārvadājumu kontrole un uzrau-
dzība ir nonākusi ATD pārziņā. Ir 
izveidota Sabiedriskā transporta 
padome. Statistika parāda, ka pasa-
žieru skaits krītas, kas skaidrojams 
ar kopējo Latvijas iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Taču šogad uzņē-
mumi personālam tērē vairāk nekā 
2013.gadā. Šobrīd nav statistikas 
par katra reģiona stāvokli un situā-
ciju atsevišķi. Maz ir tādu pozīciju 
vai faktoru, kurus darba devējs pats 

var uzlabot. Runājot par izmaksu 
sadalījumu, viņš minēja, ka vietējas 
nozīmes pārvadājumiem un starp-
pilsētu pārvadājumiem izmaksas ir 
atšķirīgas. 

ATD veido vienotu tarifu sistē-
mu valstī. Šobrīd pastāv 25 dažādi 
tarifi, minimālā maksa par 1 brau-
ciena km ir, sākot no 20 centiem. 

ATD plāno izveidot vienotu 
maršrutu tīklu, vēlreiz pārskatot 
maršrutu dublēšanos, - 4 līmeņu 
transportu: reģionālais dzelzceļa un 
autobusu transports; pilsētu trans-
ports; skolēnu autobusi un trans-
ports pēc pieprasījuma. Pēc N. Nar-
vaiša teiktā: nelegālie pārvadātāji 
valstij rada vismaz 5 miljonus EUR 
zaudējumu. 

arodBIedrīBas  
Lakrs IeteIkuMI un  
IespējaMIe rIsInājuMI: 
•	 noslēgt	 nozares	 ģenerālvienoša-
nos;
•	 izstrādāt	 kritērijus	 uzņēmu-
miem, piedaloties publiskajos iepir-
kumos – ietvert minimālo stundas 
tarifa likmi kā vienu no kritērijiem;
•	 izskaust	negodīgu	konkurenci;
•	 noteikt	prioritātes	pasažieru	pār-
vadājumos;
•	 noteikt	ilgtermiņa	līgumu	esamī-
bu pasažieru pārvadājumos - kā ga-
rantu  pakalpojuma kvalitatīvai no-
drošināšanai;
•	 nodrošināt	autobusa	vadītāja	ka-
tegorijas iegūšanu par valsts līdzek-
ļiem vai daļēji dotētiem līdzekļiem, 
lai nozarei piesaistītu gados jaunus 
cilvēkus;
•	 piešķirt	 papildus	 garantiju	 jau-
niešiem, sākot strādāt pasažieru 
pārvadājumu sektorā.

Arodbiedrība LAKRS pēc šis 
diskusijas organizēs turpmākās sa-
runas par ģenerālvienošanās nozarē 
noslēgšanu, kuras nepieciešamībai 
piekrita visi diskusijas dalībnieki. 
Arī Satiksmes ministrija ir gatava 
iesaistīties sarunās. Ģenerālvieno-
šanās varētu noteikt minimālos 
standartus visiem pasažieru auto-
pārvadātājiem, kuri vēlāk kopīgi un 
vienoti varētu izvirzīt savas prasības 
valdībai. 

Sociālo partneru cieša sadarbī-
ba, kā arī MK noteikumu u.c. nor-
matīvo aktu uzlabošana sniegs 
nozarei nepieciešamos risināju-
mus un atbildes uz problēmjautā-
jumiem.  

27.novembrī stokholmā LBas 
parakstīja jaunu sadarbības 
līgumu ar Zviedrijas arodbiedrību 
konfederāciju Lo-sweden.

arIadna āBeLtIŅa, Lbas ārējo sakaru 

koordiNētāja

LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un 
LO-Sweden prezidents K.P. Torvald-
sons svinīgi parakstīja jaunu, bezter-
miņa sadarbības līgumu, kas ietver 
arī dažādus jaunus sadarbības vei-
dus: piemēram, darba tirgus analīze; 
sadarbības veicināšana  starp abu 
arodbiedrību jauniešu struktūrām; 
jauniešu nodarbinātības veicināša-
na; arodbiedrību kapacitātes stipri-
nāšana; arodbiedrību biedru skaita 
palielināšana; sadarbība izglītības 
jomā; sociālā dialoga stiprināšana, 
iekļaujot arī sektorālo dialogu; sa-
darbības stiprināšana ar abu valstu 
darba devēju organizācijām, lai la-
bāk aizsargātu strādājošos. Līgumā 
uzsvērta arī darbaspēka mobilitāte, 
darbinieku norīkošana, darba tiesī-
bu aizsardzība un veselības un drošī-
bas standartu uzlabošana un dzimu-
mu līdztiesības nostiprināšana, arī 
jaunu kontaktu dibināšana ar Zvied-
rijas arodbiedrībām, kas īpaši node-
rēs turpmākai LBAS dalīborganizā-
ciju sadarbībai ar nozaru arodbiedrī-
bām Zviedrijā. 

2006.gadā pēc LAVAL gadījuma 
tika jau parakstīts īpašs LBAS un 
LO-Sweden sadarbības līgums, kas 
vairāk attiecās uz informācijas ap-
maiņu un konsultēšanos ar arod-
biedrībām, lai cīnītos pret sociālo 
dempingu. Abas arodbiedrību kon-
federācijas pēc laika vienojās, ka šis 
līgums ir samērā virspusējs, un sa-
darbība ir nepieciešama daudz ciešā-
ka, tāpēc tika izlemts šo līgumu pār-
skatīt, uzlabot un no jauna parakstīt.

Zviedri pauda viedokli, ka mūsu 

sadarbība Baltijas jūras reģionā ir ļo-
ti svarīga, lai mēs viens otru atbalstī-
tu, un LO-Sweden labprāt LBAS pa-
līdzēs dažādās jomās.  Savukārt Lat-
vija var ļoti daudz mācīties no zvied-
ru sakārtotās sistēmas. Klāt bija arī 
vairāki zviedru mediji, kam LBAS 
priekšsēdētājs P. Krīgers sniedza in-
tervijas.

LBAS delegācija vizītes laikā tikās 
ar LO-Sweden starptautiskā depar-
tamenta pārstāvjiem, kas informēja 
par savu plašo darbību visas pasaules 
mērogā. Pašlaik notiek īpašas grupas 
veidošana sadarbības attīstīšanai ar 
Ķīnas arodbiedrībām. 

LBAS delegācija viesojās Zviedri-
jas tirdzniecības darbinieku arod-
biedrībā „Handels”. Tās pārstāvji in-
formēja, ka 70% no nozarē strādājo-
šajiem ir arodbiedrības biedri. 
„Handels” veic pētījumus un aptau-
jas darbinieku vidū, lai ieviestu vi-
ņiem nepieciešamos pakalpojumus. 
Sarunās tika apspriesta RIMI veikalu 
darbība Baltijas valstīs, par ko infor-
mēja Latvijas Tirdzniecības darbi-
nieku (LTDA) priekšsēdētāja Maira 
Muceniece.

LBAS delegācija viesojās arī patla-
ban lielākajā jaunceltnē Zviedrijā – 
topošajā tirdzniecības centrā netālu 
no Stokholmas. To uzrauga arī Celt-
niecības nozares arodbiedrība 
BYGGNADS, kas ir klāt arī visās sa-
runās ar apakšuzņēmējiem. Ar tās 
speciālistiem atsevišķās sarunās ti-
kās Latvijas Celtnieku arodbiedrības 
pārstāvis Mārtiņš Dunskis.

LBAS delegācija viesojās arī auto 
rūpnīcā Scania, kur tikās ar arod-
biedrības „IF Metall” pārstāvjiem. 

parakstīts jauns LBas  
sadarbības līgums ar Lo-sweden

LBas deLeGāCIja "maLL oF  
scaNdiNaviaN" jauNceLtNē kopā  
ar arodbiedrības bYggNads uN 
darba devēja peab pārstāvjiem

Foto No Lbas arHīva
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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

Latvijas prezidentūra es padomē

"ZInI! ne MInI!" karjeras diena a/s "Latvijas Finieris"

no 2015.gada 1.janvāra līdz 
2015.gada 30.jūnijam norisinā-
sies Latvijas prezidentūra eiro-
pas savienības (es) padomē. 

Katra ES dalībvalsts rotācijas 
kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst 
par prezidējošo valsti un vada ES 
Padomes darba norisi. Prezidentū-
ra ir iespēja katrai ES dalībvalstij ie-
tekmēt ES dienaskārtību un vadīt 
tās darbu. Iestājoties ES, Latvija ie-
saistījusies ES lēmumu pieņemša-
nas procesā - uzņemoties prezidē-
jošās valsts funkcijas, Latvija aplie-
cinās savu atbildību un gatavību 
visaugstākajā līmenī iesaistīties ES 
pārvaldībā.

Lai padarītu Latvijas prezidentū-

ras darba programmu saskaņotāku 
un mērķtiecīgāku, ir izvirzītas Lat-
vijas prezidentūras vērtības. Prezi-
dentūras vērtības jeb tā saucamie 
„3i” ir iesaistīšanās, izaugsme, ilgt-
spēja.

Ministru kabinets ir apstiprinājis 
trīs Latvijas prezidentūras prioritā-
ros virzienus:
•	 konkurētspējīgāka	ES	 kā	 pamats	
izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un ieguldījums nākot-
nes attīstībā;
•	informācijas	sabiedrības	stiprinā-
šana un tās piedāvāto iespēju iz-
mantošana ES nākotnes attīstībai;
•	ES	lomas	stiprināšana	globālā	mē-
rogā, labklājības un drošības telpas 
veidošana ES kaimiņu reģionos.
LBas IesaIste LatvIjas 
preZIdentūrā   

LBAS eksperti Latvijas preziden-
tūras laikā iesaistīsies dažādu nor-
matīvo aktu, stratēģiju un vadlīniju 
izstrādē, piedaloties darba grupās 
un sniedzot atzinumus.

Ar ESF līdzfinansētā projekta 
„Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-

nības administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” atbalstu 2015.gadā 
tiks organizēti vairāki pasākumi.
•	 26.-27.februārī,	 Rīgā,	 Latviešu	
Biedrības namā, notiks starptautis-
ka arodbiedrību konference „Arod-
biedrību loma ilgtspējīgas izaug-
smes un darbavietu izveidē”, ar 
mērķi veicināt padziļinātu izpratni 
par arodbiedrību lomu ilgtspējīgas 
izaugsmes sekmēšanā. Diskutējot 
par kvalitatīva darba nodrošināša-
nu, jauniešu iesaisti darba tirgū un 
darbaspēka migrāciju, tiks piedāvā-
ti risinājumi arodbiedrību lomas 
kapacitātes stiprināšanai nacionāla-
jā un ES līmenī.
• 31.martā, Rīgā, Radisson Blu Ho-
tel Latvija, notiks sociālo partneru 
forums “Sociālā dialoga loma eko-
nomiskās izaugsmes un kvalitatīvu 
darbavietu nodrošināšanā”. Foruma 
galvenais mērķis ir pieredzes ap-
maiņa starp ES valstīm un sociālo 
partneru organizācijām, sekmējot 
labo praksi. Forumā tiks diskutēts 
par:
•	sociālā	dialoga	lomu	ekonomikā,	

izaugsmē un konkurētspējā;
•	sociālā	dialoga	problēmām	ES	da-
lībvalstīs;
•	kopīgu	sadarbības	projektu	iniciē-
šanu nozaru līmenī un citām būtis-
kām tēmām.

Foruma noslēgumā plānots sa-
gatavot sociālo partneru rekomen-
dācijas divpusējā un trīspusējā soci-
ālā dialoga attīstībai Latvijā un Ei-
ropas Savienībā.

Pasākumu organizē LBAS sadar-
bībā ar LDDK.
•	 4.-6.jūnijā,	 Rīgā,	 norisināsies	
starptautiskais arodbiedrību jaunie-
šu forums „Baltijas arodbiedrību 
jauniešu līdzdalības stiprināšana 
lēmumu pieņemšanā Eiropas un 
nacionālā līmenī”. Foruma mērķis 
ir Baltijas arodbiedrību jauniešu iz-
glītošana par ES institūciju darbību, 
lēmumu pieņemšanas procesu, 
ES2020 prioritātēm, jauniešu ga-
rantijas iniciatīvām, kā arī arod-
biedrību jauniešu kapacitātes stipri-
nāšanu, sekmējot jauniešu līdzdalī-
bu lēmumu pieņemšanā Eiropas un 
nacionālā līmenī. 

LBas konkursa „ZInI! ne MInI!” 
uzvarētāji - rīgas 47. vidussko-
las komanda „dumsīgie eži” 
balvā saņēma iespēju viesoties 
vienā no Latvijas vadošajiem 
ražošanas uzņēmumiem as 
„Latvijas Finieris”.

Gan skolotāja, gan skolēni bija pa-
tīkami pārsteigti par to, kā uzņē-
mums rūpējas par darbiniekiem 
gan darba drošības jomā, gan dar-
ba tiesiskajās attiecībās. Ļoti 
daudz tiek strādāts, lai darbinieki 
justos motivēti, to parāda arī uz-
ņēmuma koplīgums.  Karjeras 
dienas ietvaros skolēniem bija ie-
spēja apmeklēt rūpnīcu „Lig-
nums”, kur varēja redzēt, kā top 

saplāksnis. Skolēni atzina, ka viņu 
Karjeras diena bija ļoti interesan-
ta, un viņi jutās īpaši un gaidīti. 

No 6. līdz 9.oktobrim LBAS sa-
darbībā ar Rīgas vispārizglītojošo 
skolu karjeras konsultantu apvienī-
bu organizēja Rīgas vidusskolu 11. 
un 12. klašu audzēkņu konkursu 
„ZINI! Ne MINI!”. Konkursā pieda-
lījās 33 komandas no 26 Rīgas sko-
lām. LBAS eksperti īpaši uzteica 
Franču liceja audzēkņu labās zināša-
nas, - viņi ieguva 2.vietu tikai ar 1 
punkta atšķirību no 1.vietas. 

Ievas FreIBornes  

teksts uN Foto

 


