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Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 

13.kongresā 

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 13. 

kongress notika no 29. septembra līdz 2. oktobrim 

vēsturiskajā teātrī „Maison de la Mutualité” Parī-

zē. 

Kongresā piedalījās: 500 valstu arodbiedrību delegā-

ti, apmēram 90 valstu arodbiedrību organizācijas no 

39 Eiropas valstīm, 10 Eiropas nozaru arodbiedrību 

federācijas un īpaši viesi no Eiropas institūcijām, u.c.  

 ekonomikas atveseļošanos; 

 kvalitatīvām darbavietām taisnīgākai sabiedrī-
bai; 
 spēcīgāku ES ekonomikas politikas koordināciju, 
īpaši eirozonā. 
Kongresa delegāti balsoja par 

Parīzes manifestu; 
Rīcības programmu 2015-2019. 

 
Luca Visentini, jaunievēlētais ETUC ģenerālsekre-
tārs, teica: “Mēs ejam caur vienu no sliktākajiem 
periodiem Eiropas arodbiedrību vēsturē. Mums nā-
kas pretoties uzbrukumiem un cīnīties pret karu, 
ekonomikā un sabiedrībā. Bieži tiek grautas attiecī-
bas starp darbiniekiem un arodbiedrībām.  
ETUC misija nākamajā termiņā būs ne tikai preto-
ties, bet arī mēģināt mainīt negatīvo kontekstu, kurā 
mēs atrodamies, lai atjaunotu mūsu pilnvaras un lai 
panāktu konkrētus rezultātus mūsu biedriem.” 
ETUC Jauniešu komitejai šis kongress bija ļoti sva-
rīgs.  Pirmo reizi vēsturē ETUC darbībā tika pieņemti 
grozījumi Statūtos, kas paredz, ka ETUC Jauniešu 
komitejas pārstāvji būs pilnvaroti piedalīties ETUC 
Izpildkomitejas sēdēs.  
 
Arodbiedrību uzmanība jāvērš uz jauniešu līdzdalī-
bas stiprināšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas un 
nacionālajā līmenī. Eiropas valstīs jaunieši cieš no 

negatīvas strukturālās sociālās situācijas sekām, ko 
ir pastiprinājusi krīze. Pēdējos gados nodarbinātības 
statuss ir mainījies, darba tirgū tiek piedāvātas ar-
vien nedrošākas nodarbinātības formas. Neskatoties 
uz to, jaunieši ir visvairāk izglītotā paaudze. Jaunie-
šiem ir jāsniedz savs redzējums par situāciju Eiropā - 
bezdarbu, kvalitatīvu darbavietu radīšanu jaunie-
šiem, Eiropas ekonomisko pārvaldību. Arodbiedrī-
bām ir jāsadzird jauniešu balsis. 
Par ETUC 13.kongresu vairāk lasiet LBAS mājas lapā: 
Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 
13.kongresā un ETUC mājas lapā.  
Foto no kongresa skatiet šeit. 

 
Ieva Freiborne,  

LBAS arodbiedrību darba koordinatore 
 

ETUC Jauniešu komiteja un Eiropas arodbiedrību 

līderi 13.kongresā. Foto -  no ETUC arhīva 

Kongresā ETUC pieņēma jaunu  

politiku un prasības par: 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1121
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/action_programme-uk-def.pdf
http://www.arodbiedribas.lv/news/1122
http://www.arodbiedribas.lv/news/1122
http://www.etuc.org/
http://www.arodbiedribas.lv/resources/galleries/146
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3 SOCIĀLAIS DIALOGS 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Dar-

ba devēju konfederācija (LDDK) tikās ar visu Saeimā pārstā-

vēto politisko partiju frakcijām. Sociālie partneri iepazīstinā-

ja deputātus ar savu skatījumu uz 2016. gada valsts budžeta 

veidošanas procesu un plānoto nodokļu politikas izmaiņu 

ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Frakciju deputāti bija 

vienisprātis ar sociālajiem partneriem, ka nodokļu politikai  

jābūt vismaz vidējā termiņā paredzamai un prognozējamai un 

pašreizējais budžeta veidošanas process ir pretrunā šim uz-

stādījumam, kā arī ietver sevī klaji pretrunīgus nodokļu politi-

kas risinājumus. Tiekoties ar Saeimas deputātiem, sociālie 

partneri uzsvēra, ka būtiskākie nākamā gada budžeta projek-

ta trūkumi saistīti ar darba nodokļu sloga nesamazināšanu un 

pat tā palielināšanu atsevišķos algotā darba sektoros. Tāpat 

sociālie partneri akcentēja atšķirības Latvijas un mūsu tuvākās 

kaimiņvalsts Igaunijas sniegumā, kur, neskatoties uz to, ka 

iedzīvotāju skaits ir par aptuveni 30% zemāks nekā Latvijā un 

nodokļi, īpaši darba nodokļu jomā, ir zemāki, kopējie budžeta 

ieņēmumi ir vairāk nekā par pusotru miljardu eiro gadā aug-

stāki. No kaimiņvalsts būtu vērts pārņemt arī maksimāli vien-

kāršu nodokļu sistēmu, kurā nodokļu maksātājiem viegli ori-

entēties, bet arī valstij – daudz vieglāk mazināt ēnu ekonomi-

kas riskus. Sociālie partneri turpinās aktīvu sadarbību ar Saei-

mas deputātiem un citām iesaistītajām pusēm 2016.gada 

valsts budžeta izskatīšanas un apstiprināšanas gaitā, bet 

2016.gada sākumā Nacionālās trīspusējās sadarbības pado-

mes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē kopā 

ar Finanšu ministriju uzsāks detalizētu nodokļu sistēmas revī-

ziju, identificējot nepilnības un nepieciešamos uzlabojumus.  

Sociālie partneri 2016.gada valsts budžetu  

pārrunājuši ar visām Saeimas frakcijām  

Sociālie partneri Saeimā tiekas ar ZZS frakcijas depu-

tātiem 23.09.2015. Foto no LBAS arhīva 

Koplīguma garantiju darba grupā 

28.septembrī Finanšu ministrijā pirmo reizi sanāca darba 

grupa par koplīguma sociālo garantiju neaplikšanu ar papildu 

nodokli. 

Sarunās piedalījās Finanšu ministrijas, LDDK, LBAS, LM un VID 

pārstāvji. LBAS pārstāvēja priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns 

un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 

priekšsēdētāja vietnieks A.Muhlinkins. Pašlaik likums nosaka - 

uz katriem 100 EUR par pakalpojumiem, kas saistīti ar darbi-

nieku ēdināšanu, transportu, dienesta viesnīcu un izglītības 

iegūšanu, jāpiemaksā vēl 79,34 EUR lieli darbaspēka nodokļi. 

LBAS piedāvā nepiemērot papildu darbaspēka nodokļus ie-

priekš minētajām sociālajām garantijām līdz 10% apmērā no 

gada bruto darba samaksas fonda, un nosakot šo sociālo ga-

rantiju vidējo apmēru uz 1 darbinieku. 

Sanāksmes laikā tika nopietni diskutēts par šo atlaižu mēr-

ķiem. Tika izdalīti 3 mērķi. Pirmkārt, darbiniekiem ir papildu 

garantijas un šīm garantijām nebūtu jāpiemēro papildu no-

dokļi (ēdināšana, transports, mobilitāte, izglītība, apmācība). 

Otrkārt, šo uzņēmumu, kuri nav ēnu ekonomikā, konkurētspē-

jas nostiprināšana. Konkurētspēja ir ļoti svarīga, un tā ir apgrū-

tināta tādēļ, ka ir daļa uzņēmumu, kas visus nodokļus nemak-

sā, maksā arī algas aploksnēs, un rezultātā “negodīgajiem” ir 

vieglāk konkurences cīņā. Treškārt, – sociālā dialoga uzņēmu-

mā un nozarē nostiprināšana, kad paši darbinieki runā ar dar-

ba devēju, spriež par to, ko un kā labāk īstenot. Šo atlaižu pie-

mērošana varētu strādāt pēc tā paša principa, kas šobrīd ir 

uzkrājošai dzīvības apdrošināšanai vai privātajam pensiju fon-

dam.  No FM puses izskanēja ideja, ka jāsāk ir ar vienu garanti-

ju, kas varētu būt transports vai ēdināšana. Par to vēl netika 

līdz galam izdiskutēts, taču LBAS piedāvāja, ka tā varētu būt 

ēdināšana plus transports, kas varbūt iesākumā varētu būt 

atbalsts sabiedriskā transporta lietošanai, par ko vieglāk at-

skaitīties. Šobrīd finanšu ministrs nav piekritis, ka šī garantija 

varētu tikt attiecināta uz valsts iestādēm un pašvaldībām, tā-

tad šie atvieglojumi varētu attiekties uz valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrībām un uz privātajiem uzņēmumiem.  

Sanāksmē tika runāts, ka šīs sociālās garantijas tiktu piemēro-

tas vienādā apmērā visiem darbiniekiem. Šīs izmaiņas likum-

došanā attieksies uz iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksām. Turklāt, VID uzskata, ka 

tās būs viegli administrējamas un viegli ieviešamas.  

Jāpiebilst, ka šī darba grupa tika sasaukta pēc LBAS ierosināju-

ma, un tā sanāks regulāri. 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 9.oktobrī 

organizēja diskusiju  “Tautsaimniecības attīstībai labvē-

līga nodokļu politika vai sabalansēts budžets?” Diskusi-

jas dalībnieki vairāk pievērsās sekām - par valsts 

budžeta/nodokļu politikas ietekmi uz dažādām sfērām, 

tostarp, uz nodarbinātību, ēnu ekonomiku, uzņēmējdar-

bību, tautsaimniecību u.c., un kā būtu jārīkojas, lai val-

stiskā mērogā tiešām varētu runāt par tautsaimniecības 

attīstību un labklājības pieaugumu. Eksperti analizēja 

situāciju un ieteica, kādas korekcijas nepieciešamas, lai 

veidotu sabalansētu budžetu, bet ne uz tautsaimniecī-

bas izaugsmes rēķina. Ir zināms, ka Saeima par nākamā 

gada valsts budžetu pirmajā lasījumā lems 3.novembrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusijā piedalījās: Eiropas Parlamenta deputāts Ro-

berts Zīle, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais 

profesors, Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis 

Sauka, AS "Latvijas Finieris" Padomes priekšsēdētājs, 

LDDK pārstāvis Uldis Biķis, Latvijas Biznesa savienības 

Padomes priekšsēdētāja Elīna Egle, LBAS priekšsēdētājs 

Pēteris Krīgers un LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls 

Baldzēns (attēlā). 

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Latvija ir situācijā, 

kad arodbiedrības un darba devēji runā par tautsaimnie-

cības attīstību, bet valdība un Finanšu ministrija par teh-

nisku budžeta sabalansēšanu. Tādēļ mēs meklējam vei-

dus un ceļus, kā pārliecināt valdību, ka ir jāskatās dziļāk.” 

 

 

P. Krīgers akcentēja galvenās problēmas valsts budžeta 

veidošanas procesā, valsts puses ignoranci pret sociālo  

partneru ieteikumiem, katastrofālo situāciju veselības 

aprūpes un izglītības nozarēs. Kā pozitīvu iznākumu šī 

gada sociālo partneru protestiem LBAS priekšsēdētājs 

minēja Finanšu ministrijas solījumu, ka Nacionālās trīs-

pusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakš-

padomes ietvaros nākamgad tiks uzsākta nopietna dis-

kusija par nodokļu sistēmas uzlabošanu.  

P. Krīgers norādīja, ka ir zināma vilšanās, jo diskusijas par 

būtiskiem valsts budžeta jautājumiem ar valdību nav 

notikušas. Sociālajiem partneriem tika piedāvāti skaitļi – 

gan Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, gan Bu-

džeta un nodokļu apakšpadomē, no kuriem valdība nav 

atkāpusies. Sociālie partneri nesaņēma atbildes, kāpēc 

nepieciešams darbaspēka nodokļu paaugstinājums, bet 

kāpēc nevar paaugstināt nodokļus dividendēm, kapitāla 

pieaugumam un nerezidentu maksājumiem, kur valsts 

budžets iegūtu papildu ieņēmumus? 

 

E. Baldzēns analizēja valsts budžeta projektu un piedāvā-

to nodokļu politiku, sniedza  arodbiedrību viedokli un 

piedāvāja vairākus risinājumus, kā arī minēja galvenās 

arodbiedrību pretenzijas – pret diferencētā neapliekamā 

minimuma ieviešanas veidu, kas paredz iesniegt deklarā-

cijas ikvienam darbiniekam un saņemt nodokļa atmaksu 

pēc 16-20 mēnešiem, pret sociālās apdrošināšanas bu-

džeta līdzekļu (turpinājums  4.lpp.) 

DISKUSIJA 

Tautsaimniecības attīstībai labvēlīga nodokļu  

politika vai sabalansēts budžets? 

 

POZITĪVA ZIŅA – FM SOLĪJUMS 

LBAS – PRET DIFERENCĒTĀ  

NEAPLIEKAMĀ MINIMUMA       

IEVIEŠANAS VEIDU 

Foto no LBAS arhīva 
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izmantošanu nezināmām un nenosauktām pamatbudžeta va-

jadzībām, par likumā noteikto IIN likmes nesamazināšanu, 

nepietiekamu cīņu pret ēnu ekonomiku, par atbalsta trūkumu 

uzņēmējiem – godīgiem nodokļu maksātājiem, nevienlīdzības 

vairošanu – neapliekot ar nodokli kapitālu u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Baldzēns norādīja, ka ir veikts aktīvs darbs, skaidrojot arod-

biedrību pozīciju valsts budžeta sakarā – gan runājot ar valdī-

bu, gan visām Saeimas frakcijām. Valsts budžeta trūkums – 

nav ilgtspējas ne tautsaimniecības attīstībā, ne tautas labklājī-

bā, nav vienmērīga snieguma. Labā ziņa ir Finanšu ministrijas 

apsolījums nākamgad aktīvi organizēt sarunas par nodokļu 

sistēmu Latvijā Budžeta un nodokļu trīspusējās apakšpadomes 

ietvaros. E. Baldzēns šo valsts budžeta projektu vērtē kā teh-

nisku, - pieaugums plānots vienīgi ārējai un iekšējai drošībai, 

izglītības un veselības aprūpes nozarēs ir vērojama stagnācija, 

pārējās nozarēs vērojams pat samazinājums pret IKP: “Mēs 

redzam, ka netiek risināts darba samaksas jautājums grupām, 

kuras smagi cieta krīzes laikā – mediķi, izglītības un kultūras 

darbinieki. Mēs redzam, ka Latvijas valsts budžeta projektā 

nākamgad ir risinājums minimālajai algai – tā būs lielāka par 

10 EUR, bet nav pieauguma algām, kas ir tuvu minimālajām.”  

E. Baldzēns norādīja, ka krīzes laikā VSAOI darba ņēmējiem 

tika palielināts no 9% uz 11%, ar šo gadu – samazināts tikai par 

pusprocentu - 10,5%. 

VALDĪBA – ROBINS HUDS VAI KAUPĒNS? 

Savas prezentācijas laikā E. Baldzēns uzdeva jautājumu – mū-

su valdība ir Robins Huds vai Kaupēns?  Nav saprotams, kur 

aizies iekasētais “solidaritātes nodoklis”,  turklāt atbilde uz šo 

jautājumu izskanēs tikai 2.lasījumā Saeimā.  

LBAS NORAIDA DIFERENCĒTĀ IENĀKUMA NODOKLI  

Arī šajā diskusijā izskanēja, ka LBAS noraida diferencētā neap-

liekamā minimuma (DNM) ieviešanu pašreizējā piedāvājumā, - 

bez būtiskiem uzlabojumiem un papildu nopietnas diskusijas 

par DNM tā ieviešana ir nepieņemama, jo uzņēmumi, kuri 

daļēji darbojas ēnu ekonomikā un maksā darbiniekiem zemas 

algas, galu galā būtu lielākie ieguvēji. Savukārt mazāk atalgo-

tajiem darbiniekiem ieguvums būtu tikai pēc deklarācijas ie-

sniegšanas un izskatīšanas Valsts ieņēmumu dienestā (VID), 

t.i., pēc 16 – 20 mēnešiem, bet līdz tam pat minimālās algas 

pelnītājiem ik mēnesi neto ienākumi samazinātos (līdz tam – 

2016.gadā katru mēnesi par 3,5 EUR mazāk, 2017.gadā – par 

4,3 EUR mazāk). paaugstināšanu par 1 % - arodbiedrības varē-

tu diskutēt un varbūt pat tās teiktu šai idejai “jā”, ja, piemē-

ram, šie budžeta ieņēmumi tiktu novirzīti veselības aprūpes,  

izglītības, kultūras darbinieku darba samaksai.  

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle norādīja, ka patla-

ban Latvija tiešajos nodokļos ir zemākā vietā nekā vidēji citas 

valstis Eiropas Savienībā (ES), un arī kapitāla nodokļos Latvija 

ir vienā no sliktākajām pozīcijām ES. Tāpat negatīvi vērtējams, 

ka Latvija liek uzsvaru uz ieņēmumiem no netiešajiem nodok-

ļiem un arī tas, ka Latvijā efektīvā kapitāla un biznesa ienāku-

ma nodokļa likme mājsaimniecībām un pašnodarbinātajiem 

2012.gadā saskaņā ar pēdējiem «Eurostat» datiem bija 3%, 

kas ir zemākā ES, kur tā vidēji ir vairāk nekā piecas reizes lielā-

ka. Tāpat Latvijā ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas ir zemākie 

Baltijas valstīs, savukārt maksimālā iedzīvotāju ienākuma no-

dokļa likme Latvijā ir viena no zemākajām ES. 

Attēlā: slaids no U.Biķa prezentācijas 

VAIRĀK PAR DISKUSIJU LASIET šeit! 

DISKUSIJA 
Turpinājums no 4.lpp.                                                                                 

 

NAV ILGTSPĒJAS – NE TAUTSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBĀ, NE   LABKLĀJĪBĀ 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1123
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

Mediķi aicina uz protestiem 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrī-

ba (LVSADA) š.g. 3. novembrī no  plkst. 8.30 līdz plkst. 10:00 

pie Saeimas rīkos protesta akciju sapulces veidā (ar tiesībām 

skaļi paust viedokli). Akcijas mērķis ir aizstāvēt Latvijas iedzī-

votāju tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. 

Akcija tiks rīkota laikā, kad Saeima lems par nākamā gada 

valsts budžetu pirmajā lasījumā. 

Protesta akcijas rīkotāji aicinās Saeimas deputātus 
nekavējoties būtiski palielināt finansējumu veselī-
bas aprūpei, lai panāktu pacientu līdzmaksājumu 
samazināšanu, kvotu palielināšanu veselības aprū-
pei, kā arī palielinātu atalgojumu veselības nozarē 
strādājošiem. LVSADA aicina pievienoties sapulcei 
ikvienu, kurš ir gatavs aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju 
tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības      
aprūpi! 

 

Tā vietā, lai atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiro-

pas Komisijas ieteikumiem uzlabotu veselības aprūpes pieeja-

mību un kvalitāti, valdība 2016. gada budžeta projektā veselī-

bas nozarei ir atvēlējusi vien 3,0% no iekšzemes kopprodukta 

(IKP), kas ir vēl mazāk nekā šogad (3,1% no IKP). Salīdzināju-

mam, vidēji ES veselības aprūpei valdības atvēl 7,3% no IKP, 

bet jaunajās dalībvalstīs – aptuveni 5% no IKP. 

Jau tagad sekas līdzekļu trūkumam veselības aprūpē ir drama-

tiskas: Latvijā saskaņā ar OECD datiem ir vissliktāk pieejamā 

veselības aprūpe ES, stabili augsta mirstība un arvien vairāk 

jaunu invaliditātes gadījumu. Neraugoties uz to, budžeta pro-

jektā nav paredzēti līdzekļi ne būtiskai pacienta maksājumu 

samazināšanai, ne valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu 

kvotu palielināšanai jeb rindu samazināšanai ārstniecības ie-

stādēs. Ja neskaita minimālās darba algas pieaugumu, cita 

veida darba samaksas pieaugums nozarē nav plānots. Līdz ar 

to nākamgad māsas palīga darba samaksa praktiski izlīdzinā-

sies ar māsas darba samaksu, būtiski mazinot māsas profesijas 

konkurētspēju darba tirgū. To pašu var teikt par ārstiem: ņe-

mot vērā to, ka vidējā darba samaksa valstī ir pieaugusi līdz 

820 EUR, ārsta vidējās darba samaksas (par normālo darba 

laiku – 847 EUR) konkurētspēja Latvijā ir noslīdējusi līdz zem-

ākajam līmenim.  

I. Rudzīte  

Ilustratīvā informācija no LVSADA priekš-

sēdētāja V. Kera sniegtās prezentācijas par 

situāciju veselības aprūpē LVSADA  

Padomes sēdē 20.oktobrī 

 

Attēlā: LVSADA protesta akcijā pie Ministru kabineta 

2013.  gada 19. jūnijā. Foto no LBAS arhīva  
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LIZDA: Svarīgākais ir būt vienotiem 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā 

(LIZDA) pēdējos mēnešus valda nerimstoša rosība. Tā turpi-

nājās ar jauko svētku sajūtu, ko iezīmēja vairākas Pasaules 

skolotāju dienas aktivitātes, veselīgās konkurences garu LIZDA 

īstenotajā konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestā-

de”, kā arī iespēju atklāti diskutēt par nozīmīgo un aktuālo ar 

izglītības nozarē iesaistītajām pusēm arodbiedrības rīkotajās 

reģionālajās diskusijās un beidzot ar nerimstošo cīņu par ne-

pieciešamību uzlabot tik nozīmīgo pedagogu darba samaksas 

jauno modeli, pārtraukt tiesisko nihilismu un ņemt vērā tās 

LIZDA prasībās, kuras gadiem tiek ignorētas.  

Septembra sākumā tika izveidota darba grupa premjerminis-

tres L. Straujumas vadībā. Šīs darba grupas sākotnējais uzstā-

dījums bija mēneša laikā tikt skaidrībā ar sociālo partneru 

iebildumiem, meklēt kompromisus un vienoties par nepiecie-

šamo papildus finansējumu, lai ieviestu ilgtspējīgu pedagogu 

darba samaksas modeli. Realitātē darba grupas sanāksmju 

formāts izpaudās kā visu 119 pašvaldību iebildumu uzklausī-

šana un vēlāk to apkopošana. Rezultāts – vairākas pašvaldības 

norādīja uz tām pašām modeļa nepilnībām, kuras arodbiedrī-

ba izcēla jau marta sākumā. Saprotot to, ka reālais laiks aktī-

vai rīcībai atlicis ļoti ierobežots – līdz pirmajam Valsts budžeta 

lasījumam novembra sākumā, LIZDA padomē tika lemts par 

streika procedūras uzsākšanu. LIZDA prasības IZM lasiet šeit. 

Lai veicinātu valdības izpratni par pedagoga profesiju, LIZDA 

aicināja Saeimas un pašvaldību deputātus piedalīties akcijā 

“Skolas diena”, kura norisinājās jau ceturto gadu. Tās laikā 25 

Saeimas deputāti un 117 pašvaldību deputāti apmeklēja sko-

las, piedaloties mācību procesā – vērojot un vadot stundas, 

iesaistoties skolēnu sporta pasākumos, bērnudārza grupiņu 

un interešu izglītības radošajās nodarbībās, piedaloties disku-

sijās ar skolotājiem un skolu administrāciju. LIZDA turpinās 

attīstīt šo akciju, jo uzskata, ka tā ilgtermiņā spētu mainīt lē-

mējvaras un arī sabiedrības izpratni par to, ko nozīmē peda-

goga ikdiena.  

Oktobrī LIZDA rīkoja reģionālās diskusijas “Parunāsim atklā-

ti?”. Notikušas jau trīs diskusijas, kurās piedalījušies pārstāvji 

no arodbiedrības, IZM, pašvaldību, skolotāju, skolu adminis-

trācijas, vecāku organizācijas puses un UNESCO Latvijas naci-

onālās komisijas. Diskusijās tika turpināta tēma par skolotāju 

motivāciju. Tajās tika izskatīti iegūtie rezultāti no aptaujām, kā 

arī izcelts jautājums par pedagogu darba samaksas modeli. 

Vērtīgākais ieguvums no šīm diskusijām bija patiešām atklātās 

sarunas starp iesaistītajām pusēm, kas veicināja sociālo dialo-

gu un izpratni par pārstāvju viedokli. Arodbiedrībai tā bija 

iespēja vēlreiz pārliecināties, ka vairāki pedagogi un pašvaldī- 

 

bu pārstāvji ir neapmierināti un pauž savu sašutumu par IZM 

izstrādāto modeli.  

Lai saglabātu pozitīvu garu, LIZDA parūpējās par divu konkur-

su īstenošanu saviem biedriem - “Pedagogam draudzīgākā 

izglītības iestāde” un konkursu, kurā tika iesaistīti skolēni un 

studenti “Ko man iemācīja Skolotājs?”. Vērtējot izglītības ie-

stādes, kuras pieteikušas sevi konkursam, LIZDA spēj novērtēt 

brīnišķīgās kvalitātes, ko nodrošina tik daudzas skolas Latvijā 

– sakārtotu, radošu darba vidi, pedagogam labvēlīgu koplīgu-

ma esamību, draudzīgu kolektīvu, skolas tradīcijas, arodbied-

rības pirmorganizāciju jaudu un saliedētību. Konkursa uzvarē-

tāji tiks paziņoti 30.oktobrī, kad notiks arī  pēdējā LIZDA pa-

neļdiskusija “Parunāsim atklāti?”. Tās laikā tiks apbalvoti arī 

tie trīs skolēni, kuri uzvarējuši konkursā “Ko man iemācīja 

Skolotājs?”. Ar savām iesūtītajām sirsnīgajām atziņām par to, 

ko viņi guvuši no sava skolotāja, jauniešiem būs iespēja ieprie-

cināt arī pašus skolotājus, dāvājot tiem biļetes, kuras nodroši-

na arodbiedrība, uz kādu kultūras pasākumu. 

Atskatoties uz paveikto un to, kas sagaida nākotnē, LIZDA ar 

pilnīgu pārliecību var teikt – galvenais ir būt vienotiem, aktī-

viem un nebaidīties būt atklātiem. Arodbiedrība izsaka lielu 

atzinību visiem dalīborganizāciju un pirmorganizāciju priekš-

sēdētājiem, kuri aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs. Tagad svarī-

gākais ir atbalstīt vienam otru, lai arī turpmāk varam kopā 

veidot mūsu tradīcijas un stāties pretī izaicinājumiem, kuri 

reizēm jādzēš kā ugunsgrēks.  

Dita Kalniņa, 

LIZDA sabiedrisko attiecību speciāliste 

LIZDA organizētajā akcijā “Skolas diena” aktīvi iesaistī-

jās politiķi. Attēlā: I. Parādnieks (NA) sporta stundā 

Aknīstes vidusskolā. Foto no LIZDA arhīva 

DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1313
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Kara muzejā Aizsardzības ministrija aicina 

uz pamieru 

14.oktobrī Latvijas Kara muzejā notika muzeja darbinieku un 

vadības tikšanās ar Aizsardzības ministrijas (AM) Parlamen-

tāro sekretāru Andreju Panteļejevu, Audita un inspekcijas 

departamenta direktoru - audita nodaļas vadītāju Mārtiņu 

Paškēviču un Militāri publisko attiecību departamenta direk-

toru Kasparu Galkinu, lai kopīgi izvērtētu situāciju muzejā – 

attiecību saasināšanos starp direktori un darba kolektīvu, 

par ko savā vēstulē Aizsardzības ministriju bija informējis un 

parakstījies vismaz 51 muzeja darbinieks. 

Tikšanos vadīja AM Militāri publisko attiecību departamenta 

direktors Kaspars Galkins un piedāvāja sarunu sadalīt četrās 

tēmās: muzeja infrastruktūras sakārtošana, muzeja darbības 

metodoloģija, muzeja vadība un muzeja saturiskā koncepcija. 

Runājot par muzeja infrastruktūras sakārtošanu, darbinieki 

izteica bažas par muzeja pastāvēšanu, jo netiek risināti jautā-

jumi par telpu remontu, logu nomaiņu un ventilācijas sistē-

mas ierīkošanu. Darbinieki arī interesējās, vai muzeja direkto-

re par šīm problēmām ir informējusi AM Infrastruktūras pa-

domi.  AM pārstāvji ierosināja muzeja vadībai kopā ar arod-

biedrību izvērtēt muzeja telpu stāvokli un mēneša laikā līdz 

15.novembrim iesniegt aprēķinu par neatliekamo pasākumu 

īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. 

Jautājumā par muzeja darbības metodoloģiju diskusija izvēr-

sās par muzeja Zinātniskās padomes darbu - padome sanāk, 

diskutē par it kā aktuāliem jautājumiem, tomēr gala rezultātā 

netiek pieņemti lēmumi un nav skaidrības, kā šie jautājumi 

tiks risināti turpmāk. Jautājums par muzeja vadību visvairāk 

nodarbināja klātesošo prātus. Savu neticību direktores spējai 

aizraut un motivēt kolektīvu darbinieki jau bija pauduši vēstu-

lē ministrijai, un arī sapulces laikā vairāki klātesošie raksturoja 

šābrīža situāciju, kad cilvēki baidās iet ar priekšlikumiem pie 

direktores, jo nevēlas saņemt aizskarošas un aizvainojošas 

replikas.  

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kas-

pars Galkins piedāvāja nosūtīt gan direktori, gan arī arodbied-

rības ierosinātus darbiniekus uz komunikāciju un saskarsmes 

kursiem, gan arī apsolīja, ka AM Audita un inspekcijas depar-

tamenta Audita nodaļa veiks muzeja vadības stila auditu, iz-

vērtēs rezultātus un tad pieņems lēmumu. Saistībā ar muzeja 

saturisko koncepciju tika pārrunāti jautājumi par paša muzeja 

100 gadu jubilejas tuvošanos 2016.gada septembrī 

(1916.gada septembrī muzejs uzsāka savu darbību kā strēlnie-

ku muzejs), par Latvijas Republikas 100. gadadienas svinībām 

2018.gadā un Latvijas armijas 100 gadu jubilejas pasākumu 

organizēšanu 2019.gadā. 

Pasākuma noslēgumā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrī-

bu federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pauda 

gandarījumu, ka pēc 10 gadu pārtraukuma muzejā atkal ir 

arodbiedrība, kas vēlas atjaunot dalību LKDAF, un secināja – 

“ja būtu bijusi arodbiedrība visus šos gadus, mēs nekad nebū-

tu nonākuši līdz šādai kolektīva vēstulei un sapulcei. Tomēr 

secinājums ir viens: viss notiek, kad tam jānotiek, un pārsvarā 

uz labu...” 

Aldis Misēvičs norādīja uz Darba likuma 11.pantu „Darbinieku 

pārstāvju tiesības un pienākumi”, kuru nodēvēja par arod-

biedrību „karogu karogu”, jo tas ietver jautājumus par uzņē-

muma ekonomisko un sociālo stāvokli, par darbinieku nodar-

binātību, darba samaksu un darba apstākļiem. Arodbiedrība ir 

tiesīga vērsties pie administrācijas ar saviem priekšlikumiem, 

bet vadībai ir jākonsultējas un jāveic dialogs ar darbinieku 

pārstāvjiem. 

Uzrunas noslēgumā arī LKDAF priekšsēdētājs novēlēja sadar-

bību starp arodbiedrību un muzeja direktori un norādīja, ka 

LKDAF vienmēr sniegs atbalstu saviem biedriem. 

Aldis Misēvičs, 

LKDAF priekšsēdētājs 

Attēlā (no kreisās): Kara muzeja darbinieku arodbied-

rības priekšsēdētājs Dainis Poziņš, direktore Aija Flei-

ja, AM Audita un inspekcijas departamenta direktors -

 audita nodaļas vadītājs Mārtiņš Paškēvičs, AM Militā-

ri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars 

DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

Arodbiedrība ir tiesīga vērsties pie admi-

nistrācijas ar saviem priekšlikumiem, bet 

vadībai ir jākonsultējas un jāveic dialogs 

ar darbinieku pārstāvjiem. 
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JURIDISKĀ LAPPUSE 

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKC-952/2015   

Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadī-

jumā 

Darba likuma 14.panta piektās daļas noteikumu izpildīšana 

pati par sevi neizslēdz Darba likuma 76.panta pirmās daļas 

piemērošanas iespēju. Līdz ar to darba devējam ir pienākums 

atlīdzināt arī tos darbinieka izdevumus, kuri tam radušies 

nosūtīšanas darbā rezultātā. 

Tādēļ darba līguma noteikumam, kurā noteikta darba samak-

sas likme darbinieka nosūtīšanas gadījumā un kurš paredz 

uztura naudas iekļaušanu šajā darba samaksas likmē, jāat-

bilst vienlaikus gan Darba likuma 14.panta, gan 76.panta 

noteikumiem. 

SKC-1650/2015  

Pedagogu un akadēmiskā personāla darba samaksas nosa-

cījumi   

Ministru kabinetam Izglītības likuma 14.panta 16. un 

22.punktā dotais deleģējums noteikt pedagogu darba sa-

maksu aptver visas izglītības iestādes, tostarp augstskolas, 

neatkarīgi no tā, kas attiecīgo izglītības iestādi dibinājis un 

finansē, kā arī visus pedagogus (augstskolās – akadēmisko 

personālu). Darba devējam ir pienākums nodrošināt pedago-

gam tādu darba samaksu, kas nav zemāka par Ministru kabi-

neta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu dar-

ba samaksas noteikumi” noteiktajām vispārsaistošajām lik-

mēm. Attiecībā uz akadēmiskā  

 

 

personāla (profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie 

pētnieki, lektori, pētnieki un asistenti) darba samaksu šāds 

pienākums tieši izriet no Augstskolu likuma 4.panta trešās 

daļas 1.punkta „e” apakšpunkta normas. 

SKC-1793/2015   

Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba 
līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 
(turpmāk – DL) 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās 
daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienā-
kums  

 

1.tēze:  Izšķirot strīdu, tiesai faktiskos apstākļus ar dažādu 
saturu jānošķir un jāvērtē pēc katrai faktiskajai situācijai at-
bilstošu tiesību normu sastāva pazīmēm, kā arī jāizvērtē, 
kādas tiesiskās sekas konkrētie apstākļi ir izsaukuši. Turklāt 
situācijas juridiskā analīze jāveic, ņemot par pamatu darba 
tiesiskās attiecības ietekmējošo darbību hronoloģiju, kas 
konkrētajā gadījumā ir īpaši svarīgi, jo vienas tiesiskas darbī-
bas veikšana izslēdz citu darbību realizēšanu. 

Līdzīgi kā darba devēja uzteikuma tiesiskuma pārbaude no-
tiek, vērtējot uzteikumā ietverto pamatojumu (DL 102.pants, 
124.panta pirmā daļa), arī darbinieka uzteikums vērtējams 
pēc šā paša kritērija.  

2.tēze: Uzteikuma pamats pēc DL 100.panta piektās daļas ir 
darbinieka subjektīvais vērtējums par izveidojušos situāciju 
un apstākļiem, viņam nonākot pie kategoriska atzinuma, ka 
darba tiesisko attiecību turpināšana nav iespējama, pamato-
joties tieši uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, un 
šādam darbinieka  lēmumam pēc būtības ir darba devēju 
sodoša daba (turpinājums 9.lpp.) 

 

Kā ik gadu, arī šogad arodbiedrības seko līdz Aug-

stākās tiesas atziņām darba strīdu lietās. Augstā-

kās tiesas Civillietu departamenta sniegtās atziņas 

ņem vērā tiesas savos nolēmumos, turklāt šāds ap-

kopojums ir noderīgs, lai arī arodbiedrības savā 

darbā spētu precīzāk izprast darba tiesību normas. 

Šeit ir publicētas atziņas no tiem spriedumiem, ar 

kuriem nav iespējams iepazīties Augstākās tiesas 

mājas lapā  www.at.gov.lv.  

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists 
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Augstākās tiesas atziņas darba  

strīdos 2015.gadā 

(sk. DL 112.pantu) sakarā ar tā neattaisnojamu, prettiesisku, 

iespējams - neētisku rīcību. 

Darba devēja tiesību izmantošana darbinieka atstādināšanā 

no darba atbilstoši DL 58.panta trešajai daļai neietilpst DL 

100.panta piektās daļas tvērumā un nevar tikt kvalificēta kā 

pamats darbinieka uzteikumam svarīga iemesla pēc šīs likuma 

normas izpratnē. 

3.tēze: DL 125. pantā noteiktais darba devēja pienākums pie-

rādīt, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst 

noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai, attiecas uz DL 

101.pantu. Savukārt noteikums, ka citos gadījumos darba de-

vēja pienākums ir pierādīt, ka, atlaižot darbinieku no darba, 

viņš nav pārkāpis darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās 

attiecības, katrā ziņā saistāms ar darba tiesisko attiecību iz-

beigšanu pēc DL 100.panta pirmās daļas, 113. un 114.panta. 

Uzteikuma pamatojuma esamība pēc DL 100.panta piektās 

daļas, ja vien tas nav saistīts ar DL 29.pantā noteikto atšķirīgas 

attieksmes aizlieguma pārkāpumu, jāpierāda darbiniekam. 

Darba devējam atbilstoši sacīkstes principam un Civilprocesa 

likuma 93.panta pirmajai daļai jāpierāda savu iebildumu pa-

matotība. 

SKC-1840/2015   

Darba līguma uzteikšana darbiniekam, kura darbnespēja 

beidzas ar invaliditātes noteikšanu   

Ar 2010.gada 4.marta likumu „Grozījumi Darba likumā”, papil-

dinot Darba likuma 101.panta pirmo daļu ar 11.punktu, netika 

aizskarts Darba likuma 109.panta otrajā daļā noteiktais prin-

cips, kas sakņojas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesī-

bām un Darba likuma 109.panta ceturtā daļa neietekmēja šā 

panta otrajā daļā ietvertā noteikuma piemērošanu. 

Darba likuma 109.panta ceturtajā daļā noteiktais par aizliegu-

mu uzteikt darba līgumu (..) līdz darbspēju atgūšanai vai inva-

liditātes noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadī-

jums darbā vai arodslimība” nozīmē to, ka pēc darbspēju at-

gūšanas turpinās šā likuma 101.panta pirmās daļas 11.punktā 

paredzētā termiņa tecējums par darba devēja tiesībām uzteikt 

darba līgumu, savukārt, ja darbnespēja beidzas ar invaliditātes 

noteikšanu, iestājas Darba likuma 109.panta otrajā daļā no-

teiktās sekas. 

Darba uzteikums, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta 

pirmās daļas 11.punktu 

Darba likuma 109.panta ceturtajā daļā noteiktais par aizliegu-

mu uzteikt darba līgumu (..) līdz darbspēju atgūšanai vai inva-

liditātes noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadī-

jums darbā vai arodslimība” nozīmē to, ka pēc darbspēju at-

gūšanas turpinās šā likuma 101.panta pirmās daļas 11.punktā 

paredzētā termiņa tecējums ar darba devēja tiesībām uzteikt 

darba līgumu, savukārt, ja darbnespēja beidzas ar invaliditātes 

noteikšanu, iestājas Darba likuma 109.panta otrajā daļā no-

teiktās sekas. Taču aizlieguma izbeigšanās pati par sevi neno-

zīmē atļauju izbeigt darba līgumu. 

Jautājums par atlīdzību par darba piespiedu kavēju-

mu vispārīgi un jautājums par darba nedēļas ilgumu 

konkrēti, nav bijis izskatīšanas priekšmets tiesā, kas 

nedeva iespēju tiesai noskaidrot darba piespiedu 

kavējuma izmaksu apjomu [Darba likuma 

126.pants]. 

SKC-1942/2015   

Par atstādināšanu no darba 

Darba likuma 58.panta noteikumi vērsti uz to, lai nepieļautu, 

ka darbinieks, veicot darbu, var nodarīt kaitējumu sev, darba 

devējam vai trešajām personām, tādējādi ļaujot darba devē-

jam ātri reaģēt uz tādām situācijām. Atstādināšana no darba 

nav pašmērķis, bet instruments iespējamo kaitīgo seku novēr-

šanai (sk. Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 23.maija sprie-

duma lietā Nr. SKC-766 14.punktu). Darba devējam nav neie-

robežotas tiesības darbinieka atstādināšanai no darba, atsau-

coties vien uz varbūtību, kas pamatota ar subjektīviem darba 

devēja apsvērumiem (sk. Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 

27.oktobra sprieduma lietā Nr. SKC-816 10.4.punktu). Turklāt 

strīda gadījumā, kā tas pareizi, atsaucoties uz judikatūru, mi-

nēts arī pārsūdzētajā spriedumā, tieši darba devēja pienā-

kums ir pierādīt, ka atstādināšanai no darba ir bijis objektīvs 

un pamatots iemesls.  

Tiesai, izšķirot jautājumu par atstādināšanas no darba pama-

totību pēc Darba likuma 58.panta trešās daļas, bija jāizvērtē, 

pirmkārt, kādas ir tās darba devējas vai trešo personu pama-

totās intereses, kuru apdraudējums būtu novēršams. Otrkārt, 

jānodibina apstākļi, kas apliecina kaitējuma iestāšanās iespē-

jamību darbinieka neatstādināšanas gadījumā, proti, ka darbi-

nieks, turpinādams pildīt darba pienākumus, var kaitēt darba 

devēja vai trešo personu pamatotajām interesēm.  

JURIDISKĀ LAPPUSE 
(turpinājums no 9.lpp.) 
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SKC-2196/2015   

Neskatoties uz to, ka lietas izskatīšanas gaitā atbildētāja uztu-

rēja pilnīgi citu pozīciju, apelācijas instances tiesa minētos 

iebildumus atzinusi par pamatotiem, secinot, ka darba devējai 

nepastāvēja iespēja nodarbināt prasītāju izvēlētajā amatā 

viņas veselības stāvokļa dēļ. Tajā pašā laikā pārsūdzētais sprie-

dums nesatur argumentus, kādu apsvērumu dēļ šāda atbildē-

tājas pozīcijas maiņa liecina par godprātīgu Darba likuma 

101.panta ceturtajā daļā noteiktā pienākuma izpildi un vai 

šāda rīcība atbilst likuma mērķim - darbinieka tiesību aizsar-

dzībai, kādu iemeslu dēļ iepriekš minētie pierādījumi tika ie-

sniegti apelācijas instancē, izskatot lietu no jauna, bet tādi 

netika pat pieminēti laikā, kad lieta tika iztiesāta trīs tiesu in-

stancēs. 

Lietas materiālos atrodas pretrunīgi arodveselības un arodsli-

mību ārstu slēdzieni [..], taču tiesa vadījusies vienīgi no 

2012.gada 21.novembra atzinuma, lai gan brīdī, kad prasītājai 

tika izsniegts uzteikums, kopš prasītājas veselības stāvokļa 

pārbaudes bija pagājuši vairāk kā četri mēneši. Apstāklis, ka 

prasītāja minēto slēdzienu nebija apstrīdējusi Veselības in-

spekcijā, neatbrīvo tiesu no Civilprocesa likuma 97.pantā un 

193.panta piektajā daļā noteiktā pienākuma izvērtēt arī vēlāk 

veikta veselības stāvokļa pārbaudes rezultātus, balstoties uz 

kuriem prasītāja apstrīd uzteikuma tiesiskumu. 

SKC-1859/2015   

11.02.2015  A/S „Liepājas metalurgs” C20127214 

Darba uzteikums darba devēja maksātnespējas gadījumā 

 

SKC-1860/2015   

30.01.2015  A/s „Liepājas metalurgs” C20128014 

Atlīdzības par dīkstāvi aprēķināšanas pamats un darba līgu-

ma uzteikšana uzņēmuma maksātnespējas gadījumā 

Dīkstāves laikā nav pamata darbinieka iepriekšējās vidējas 

izpeļņas aprēķināšanai piemērot Darba likuma 57.pantu tā 

vietā lai piemērotu Darba likuma 74.panta otro daļu. Nepastā-

vot strīdam par darba samaksas aprēķināšanas kārtību un vei-

du, tiesai ir pienākums pārliecināties par tās atbilstību Darba 

likuma 74.panta trešās daļas prasībām. 

Nav pamata, interpretējot Maksātnespējas 

likuma 103.pantu, nonākt pie atzinuma, ka 

darba devējam maksātnespējas gadījumā ir 

dotas tiesības izbeigt darba tiesiskās attiecī-

bas ar darbinieku, viņam par to nezinot, 

t.sk., ar atpakaļejošu datumu. Maksātnespē-

jas likuma 4.panta pirmā daļa un 26.panta 

otrā daļa, nav uzskatāmas par speciālām tie-

sību normām attiecībā pret Darba likuma 

normām, kas regulē darba līguma uzteikša-

nas kārtību. 

 

SKC-1872/2015   

30.01.2015. A/S „Latvijas metalurgs” C20142414 

Apelācijas instances kompetence un atlaišanas pabalsts kā 

darba samaksas elements 

Ievērojot Civilprocesa likuma 426. panta pirmās daļas noteiku-

mus, tiesai bija jāapspriež vienīgi tie jautājumi, kas izvirzīti 

apelācijas sūdzībā. Atbilstoši Eiropas Kopienas tiesas sniegtajai 

Eiropas Kopienas līguma 141.panta interpretācijai, atlaišanas 

pabalsts ir jāuzskata par darba samaksas elementu un sekojoši 

– jāiekļauj vidējās izpeļņas aprēķinā (lieta Nr. SKC-1683/2014). 

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists  

JURIDISKĀ LAPPUSE 
(turpinājums no 10.lpp.) 

Augstākās tiesas atziņas darba  

strīdos 2015.gadā 

Maksātnespējas likuma 103.pants ir speciālā tiesī-

bu norma attiecībā pret Darba likuma 103.panta 

pirmās daļas 3.punktu. Tas vienlaikus apliecina, ka 

Maksātnespējas likuma 103.pantā, izdarot atsauci 

uz Darba likuma 103.panta pirmās daļas 3.punktu, 

likumdevējs ir skaidri norādījis, ka citi izņēmumi 

no Darba likumā noteiktās darba līguma uzteiku-

ma kārtības, kā vien uzteikuma termiņa neievēro-

šana, maksātnespējas procesā nav ne paredzēti, 

ne pieļauti.  
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Taisnība atjaunota... 

Elektrometinātājs Zigurds P. (personu vārdi, datumi un 

uzņēmuma nosaukums mainīti) siltā 2013. gada 26. 

jūnija dienā vēra uzņēmuma “Veiklais šoneris” caurlai-

žu telpas durvis. Vajadzēja atzīmēt darbnespējas lapu, 

jo ārsts to bija noslēdzis, un doties uz VSAA.  

Bija pagājuši jau četri slimošanas mēneši. Nelaimes gadī-

jums darbā bija noticis pirms diviem gadiem, krītot no 

koka stalažām, kas bija uzbūvētas no nekvalitatīviem 

dēļiem. Pirms četriem mēnešiem sāpes mugurā bija sa-

asinājušās. Pēc ārstēšanās sāpes bija mazinājušās – va-

rēja atkal ķerties pie darba... 

Taču, pieliekot caurlaidi pie skenera, neatskanēja patīka-

mais signāls, bet mirgoja sarkanās krāsas diode – caur-

laide anulēta... 

Nācās zvanīt iecirkņa vadītājam, kurš ļoti nopriecājās, ka 

Zigurds ir atnācis, un ātri vien atnāca uz caurlaides tel-

pu. Līdzi bija paņemta balta lapa, un viņš lika, lai Zigurds 

uzraksta “atlūgumu pēc paša vēlēšanās”.  

“Man vajag strādāt un nopelnīt!”, – Zigurds nerimās, jo 

palīdzība par nelaimes gadījumu darbā jau sen bija iz-

mantota muguras operācijai un rehabilitācijai. Savukārt 

III invaliditātes grupas pabalsta summa uzreiz “izkusa”, 

ienākot aptiekā pēc zālēm. 

Vadītāja verdikts bija īss: “Ir krīze, jūrā neviens neiet, 

ņem slimības lapu, to jau noteikti tev iedos, ja būs darbs 

piezvanīsim.” 

2013. g. 7. jūlijā pastkastē bija iemesta ierakstīta vēstu-

le, kurā Zigurdam par izbrīnu bija rakstīts, ka viņš nav 

ieradies darbā 27. jūnijā un tāpēc viņam jāsniedz pa-

skaidrojumi.  

Zigurds dodas uz uzņēmumu. Iecirkņa priekšnieks vēl-

reiz lūdz uzrakstīt “atlūgumu pēc paša vēlēšanās”. Zi-

gurds nepiekrīt! Labi! Paskaidrojumi netiek prasīti, liek 

gaidīt zvanu par uzaicināšanu, ja darbs būs. 

Paiet nedēļa. Zigurds dodas uz darbu, uzzināt, vai ir 

darbs. Apsarga pavadībā viņš tiek aizvests uz personāla 

daļu, kur tiek izsniegta nodokļu grāmatiņa un pēc ierak-

sta tajā saprot, ka ir atbrīvots ar šodienu (12.jūliju). 

Zigurds dodas uz Valsts darba inspekciju, kur uzraksta 

iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanas 

nelikumīgo procedūru. Viņam tiek iedota LBAS Konsultā-

ciju centra adrese. 

Palīdzu vīram sastādīt iesniegumu darba devējam. Zigur-

dam vairs neļauj ienākt uzņēmumā, lai piereģistrētu ie-

sniegumu. Iesniegums par dokumentu, kas paskaidro 

atlaišanu un atlaišanas naudas aprēķinu, tiek nosūtīts ar 

ierakstītu vēstuli.  

12. augustā iesniedzam prasības pieteikumu tiesā. 

Tiesas sēde notiek pēc septiņiem mēnešiem. 

Prasība tiek apmierināta pilnā apjomā: Zi-

gurds tiek atjaunots darbā, tiek piedzīta vi-

dējā izpeļņa par darba piespiedu kavējumu. 

Pamatojums: Uzteikums un rīkojums par darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanu tika izdots vienā datumā (12. 

jūlijā), neparedzot noteikto 10 dienu termiņu. 

Uzņēmums “Veiklais šoneris” veica visu pie-

dzīto summu izmaksas, atjaunoja Zigurdu 

darbā, un puses vienojās par darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanu, pamatojoties uz 

Darba likuma 114. pantu, 5 dienas pēc tie-

sas sprieduma stāšanās spēkā. 

Balstoties uz konkrētas lietas materiāliem 

Mārtiņš Pužuls 
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13 DARBA AIZSARDZĪBA 

Eiropas arodbiedrību konfederācijas institūts ETUI 8 – 9. ok-

tobrī Rīgā organizēja ES  arodbiedrību darba aizsardzības 

stratēģisko semināru. Semināra dalībnieki bija ES dalībvalstu 

Luksemburgas darba aizsardzības komitejas arodbiedrību 

sekcijas pārstāvji un viņu vietnieki. 

Seminārā tika izskatīti vairāki svarīgi jautājumi. 

Vai REFIT programma ir normatīvo aktu deregulācijas pro-

cess? 

Eiropas komisijas pieņemtais lēmums par ES direktīvu pārska-

tīšanas un vienkāršošanas programmas (REFIT)  ieviešanu pa-

redz visu 24 darba aizsardzības  Direktīvu satura pārskatīšanu, 

kas savukārt nākotnē izraisīs arī nacionālo darba aizsardzības 

normatīvo aktu grozījumus. Kā pirmo Eiropas komisija sākusi 

pārskatīt DA Jumta direktīvu (89/391 EEK), uz kuras pamata ir 

izveidots arī Latvijas Darba aizsardzības likums. Piedāvātie 

direktīvas teksta vienkāršošanas priekšlikumi izraisa bažas 

arodbiedrībām, ka to ieviešana sagraus esošo darba aizsardzī-

bas sistēmu. Tā, piemēram, priekšlikumi izņemt no direktīvas 

normu par prasību darba devējiem konsultēties ar darbinie-

kiem par darba aizsardzības jautājumiem un noteikt neobligā-

tu darba vides riska faktoru rakstisku novērtēšanu radīs vien-

pusēju un neobjektīvu darba aizsardzības situācijas novērtēju-

mu darba vietās. 

Šāda Eiropas Komisijas pieeja Direktīvu pārskatīšanā prasa 

aktīvu rīcību no arodbiedrību puses. Semināra dalībnieki pie-

ņēma  rekomendācijas arodbiedrībām, kas paredz: kolektīvu 

vēstuļu iesniegšanu valdībām par REFIT programmmas kaitīgo 

ietekmi uz darba aizsardzības sistēmu; aktīvu arodbiedrību 

līdzdalību paredzētajā direktīvu izmaiņu publiskā apspriešanā; 

dalībvalstu ziņojumus par deregulācijas procesa ietekmi uz 

darbinieku tiesību ierobežošanu;  

Luksemburgas Darba aizsardzības komitejā protestēt pret 

Eiropas komisijas nevēlēšanos konsultēties par REFIT procesu; 

vienoties par saskaņotu arodbiedrību rīcību Eiropā.  

Kancerogēno vielu pielietošanas ierobežošana. 

Eiropas Savienībā katru gadu ap 100000 cilvēku mirst ar vēža 

slimībām, ko izraisa kancerogēno un mutagēno ķīmisko vielu 

pielietošana darba procesos. 

Eiropas Komisija (EK) no 2013. gada oktobra ir iesaldējusi Kan-

cerogēnu un mutagēnu Direktīvas pārskatīšanu, kas neļauj 

ieviest plašāku bīstamo vielu sarakstu ar pieļaujamām vielu 

robežvērtībām. Rezultātā Eiropā šodien tikai trijām ķimikāli-

jām, kas izraisa vēža slimības, ir drošas robežvērtības. Tagad 

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pieprasa:  

* Nekavējoši atjaunot Kancerogēnu un mutagēnu Direktīvas 

pārskatīšanu, paplašinot darba procesos pielietojamo ķimikā-

liju skaitu ar saistošiem iedarbības ierobežojumiem; 

* Papildināt Direktīvu ar 50  kaitīgāko vielu sarakstu, kas izrai-

sa vēža slimības un  vīriešu un sieviešu neauglību. 

Latvijas prezidentūras laikā Eiropas DA konferences laikā Rīgā 

š.g. aprīlī, ETUC sekretārs Jozefs Ņemecs un LBAS priekšsēdē-

tājs Pēteris Krīgers iesniedza arodbiedrību rezolūciju Valdībai 

ar mērķi iesaistīt Eiropas Komisiju problēmas risināšanā. Pa-

gaidām no EK puses ir tikai atrunas, ka vajadzētu kaut ko da-

rīt.  

Lai veicinātu Kancerogēnu Direktīvas pārskatīšanu, ETUC reko-

mendē: saskaņot sadarbības principus ar gaidāmo 2016. gadā 

Nīderlandes ES Prezidentūru, kuras valdība ir solījusi atbalstu; 

organizēt nacionālas DA kampaņas par kancerogēno vielu 

pielietošanas ierobežošanu  

Plašāka informācija par DA stratēģiskā semināra saturu ir ETUI 

mājaslapā: www.etui.org. 

No LBAS ETUI seminārā piedalījās Mārtiņš Pužuls un Ziedonis 

Antapsons, kā arī vairāku dalīborganizāciju pārstāvji. 

Z. Antapsons,   LBAS darba aizsardzības eksperts 

Foto M. Pužuls 

ETUI stratēģiskais seminārs par darba 

aizsardzību 
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JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS 

16. Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā  

“Izglītība un kvalitatīvas darba vietas Baltijas valstīs” 

No 11. līdz 13.septembrim Rīgā notika 16. Baltijas arod-

biedrību jauniešu forums, kurā piedalījās arodbiedrību 

jaunieši no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Forumā mērķis 

bija apzināt Baltijas valstu arodbiedrību līdzšinējo pieredzi 

efektīvākai jauniešu pārejai no darba tirgus veicināšanai un 

kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā, meklēt risinājumus 

jauniešu nodarbinātības uzlabošanai Baltijas valstīs. 

PĀREJA NO SKOLAS UZ DARBA TIRGU 

Lai nodrošinātu efektīvāku pāreju no skolas uz darbu, Baltijas 

valstu arodbiedrību jaunieši uzskata, ka galvenā problēma, ir 

informācijas trūkums par darba tirgu, pieredzes un motivāci-

jas trūkums, augstas algas pieprasījums no jauniešu puses, 

zināšanu trūkums par CV rakstīšanu un nepietiekams līdz-

svars starp darba un ģimenes dzīvi. Baltijas arodbiedrību 

jaunieši jauniešu bezdarba mazināšanai kā būtiskus redz 

sekojošus risinājumus: palīdzēt jauniešiem veikt pareizo mā-

cību un studiju izvēli, Baltijas valstīs attīstīt darba vidē balstī-

tu izglītību, nodrošināt lielāku daļu praktisko apmācību jeb 

praksi izglītības programmās, paaugstināt prestižu profesi-

onālajai izglītībai, lai vairāk jaunieši izvēlētos mācīties kon-

krētas profesijas, iesaistīt vairāk jauniešu arodbiedrībās, 

slēgt vairāk un labākus darba koplīgumus. Lai uzlabotu jaun-

iešu nodarbinātības situāciju Baltijas valstīs, Baltijas valstu 

arodbiedrībām arodbiedrību jaunieši iesaka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ 

 

1)Ietekmēt izglītības politiku un tiesību aktus, kas nosaka 

izglītības, prakses kvalitātes normatīvo regulējumu valsts 

līmenī. Likumdošana ir ļoti svarīga, tai ir jāatbalsta efektīva 

un sociāli droša jauniešu pāreja no skolas uz darbu, uzlabojot 

mācību apstākļus praktikantiem; 

2) Sadarboties ar citām institūcijām darba tirgū, lai palielinā-

tu kontroli par likumdošanas ievērošanu darba vietās; 

3) Veidot savu – arodbiedrību izglītības programmu par dar-

ba likumdošanu, tai skaitā, arodbiedrību lomu darba vietās; 

4) Aktīvi iesaistīties izglītības, apmācību un mūžizglītības 

programmu un noteikumu izstrādē, īstenošanā un izvērtēša-

nā; 

5) Sadarboties ar valsts, izglītības un apmācību iestādēm, 

nodrošinot jauniešus ar mērķtiecīgu informāciju par pieeja-

majām karjeras iespējām un nepieciešamajām prasmēm 

darba tirgū, kā arī par praktikantu, stažieru, mācekļu un dar-

binieku tiesībām un pienākumiem. 

(Turpinājums 15.lpp.) 

16. Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma dalībnieki sesiju starplaikā. Foto no LBAS arhīva 
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NOZARU LĪMENĪ 

1) Palielināt nozaru un uzņēmumu arodbiedrību vadītāju zinā-

šanu līmeni par izglītības lomu un nepieciešamību biedriem 

(jāmainās koplīgumu sarunām); 

2) Turpināt izglītības projektu realizēšanu un aktivitātes; 

3) Veikt aktivitātes, lai izglītotu jauniešus un sabiedrību par 

arodbiedrībām un to lomu, piemēram, organizējot konkursus 

profesionālo skolu audzēkņiem, veidojot izglītojošu kursu 

"Sociālā dialoga piektdiena" (vienu reizi mēnesī) – apmācību 

par sociālo dialogu un arodbiedrību; 

5) Paaugstināt arodbiedrību kapacitāti – meklēt veidus, kā 

nodrošināt vairāk speciālistus, pakalpojumus; 

6) Apmainīties ar informāciju par Baltijas valstu arodbiedrību 

aktivitātēm, dalīties ar labo pieredzi. 

UZŅĒMUMA LĪMENĪ 

1) Arodbiedrību līderiem ir jārunā ar praktikantu / 

studentu / stažieri par arodbiedrību lomu uzņēmu-

mā, darba drošību, darba slodzi. 

2) Arodbiedrībām ir jābūt vairāk informētām par 

izglītību, lai runātu ar arodbiedrību biedriem un 

darba devējiem; 

3) koplīgumā jāizveido atsevišķa sadaļa par situāci-

jas uzlabošanu praktikantiem / studentiem / stažie-

riem. 

Kvalitatīvs darbs 

Baltijas valstu arodbiedrību jaunieši uzskata, ka galvenie kvali-

tatīva darba kritēriji ir – pietiekoša un cilvēka cienīga darba 

alga, labi darba apstākļi un ievērota darba drošība, sociālās 

garantijas un sociālā aizsardzība, kolektīvo interešu pārstāv-

niecība vai arodbiedrība, darba līgums, drošības politika / in-

strukcijas, apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, no diskrimināci-

jas brīva darba vide, sociālās aktivitātes, darba devēja reputā-

cija, darbinieka profesionālie attīstība un pašrealizācija, pras-

mju pielietošana un karjeras iespējas, darba intensitāte, darba 

laiks, darba un ģimenes dzīves līdzsvars. 

Kā galvenās kvalitatīva darba problēmas Baltijas valstīs tika 

identificētas – zema nodarbinātības kultūra un zems algu lī-

menis, dažāda veida līgumi ar darbiniekiem, darbinieku nove-

cošanās, inovāciju trūkums, pasīvi darbinieki, zems arodbied-

rību blīvums un pievilcība, informācijas trūkums par darba 

tiesībām, sociālām tiesībām un darba drošību, nepietiekama 

arodbiedrību cilvēkresursu kapacitāte. Arodbiedrībām Baltijas 

valstīs ir jācīnās par nosacījumiem, kas ir noteikti likumā. 

 

Baltijas valstu arodbiedrību jaunieši norāda uz galvenajām 

veicamajām aktivitātēm, lai uzlabotu arodbiedrību darba 

kvalitāti Baltijas valstīs: izveidot baltos un melnos darba de-

vēju sarakstus, sniedzot vairāk informācijas par sociālo dialo-

gu, mazinot stereotipus par arodbiedrībām, nodrošinot abpu-

sēji izdevīgas stratēģijas uzņēmumiem, palielinot arodbiedrību 

reputāciju, veidojot sociālās informācijas kampaņas sabiedrī-

bai, strādājot ar jaunatni, sniegt redzamāku informāciju par 

darba tiesām, darba konfliktu komisiju un veidiem, kā aizsar-

gāt darbaspēku, palielinot arodbiedrību blīvumu un koplīgu-

mu skaitu. Informēšanas darbam jānotiek arodbiedrību iekšie-

nē un sabiedrībā kopumā. 

Lai uzlabotu darba kvalitāti, arodbiedrību jaunieši iesaka 

arodbiedrībām: 

1)Uzlabot likumdošanu nacionālā līmenī, slēgt kvalitatīvus 
koplīgumus; 

2) Organizēt kampaņas uzņēmumu līmenī un izglītot darbinie-
kus par viņu tiesībām; 

3) Uzlabot komunikāciju ar biedriem, izglītot un informēt tos, 
organizējot tikšanās starp nacionālo un nozaru arodbiedrī-
bām; 

4) Veikt darbinieku aptaujas, lai noskaidroti, ko viņi sagaida no 
arodbiedrībām; 

5) Veikt aptaujas, lai monitorētu arodbiedrību biedru vajadzī-
bas; 

6) Veidot Baltijas arodbiedrību datu bāzi, lai dalītos pieredzē 
par kvalitatīvu darbavietu veidošanu; 

7) Sniegt vairāk un kvalitatīvus pakalpojumus arodbiedrību 
biedriem (arodbiedrībām nepieciešams vairāk speciālistu); 

8) Nodrošināt arodbiedrību speciālistus, kuri var runāt “vienā 
valodā” ar viena vecuma cilvēkiem; 

9) Uzlabot arodbiedrību tēlu (padarīt arodbiedrības pievilcī-

gas). 

LBAS Jauniešu padome 

JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS 
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Kārlis Bērziņš  ir 25 gadus jauns arodbiedrības biedrs, strādā 
AS “Latvijas Finieris”, Rīgas Tehniskās universitātes maģis-
tratūras absolvents  ražošanas tehnoloģijā, tagad studē dok-
torantūrā.  

Kāpēc jaunam cilvēkam vajadzētu stāties arodbiedrībā? 

Varbūt tādēļ, ka tas dod lielāku drošību darbavietā, arī par 
atalgojuma saņemšanu laikā, un, ja nebūs laikā, tad arodbied-
rība ir tāds kā back up plāns. It kā jau varētu arī bez arodbied-
rības cīnīties, bet tad vismaz zini uzreiz - pie kā un kur griez-
ties. Vienam ir varbūt vieglāk izdomāt ideju, bet vieglāk ir 
darīt kopā, jo tad vairākumam ir spēks. Ja argumentus saka 10 
cilvēki, tad tam noteikti ir lielāks spēks nekā tad, ja to saka 
viens cilvēks.  

Cik ilga ir tava darba pieredze? 

Divi gadi, AS “Latvijas Finieris” mazliet ilgāk par gadu, kur strā-
dāju par konstruktoru – projektēju iekārtas, izveidoju šo ie-
kārtu tehnisko dokumentāciju, veicu nepieciešamos aprēķi-
nus, lai šī iekārta varētu strādāt.  

Izklausās sarežģīti... 

No sākuma ir, bet, kad jau iejūties un sāc visu saprast, tad 
vairs nav sarežģīti.  

AS “Latvijas Finieris” ir viens no Latvijas tautsaimniecības 
flagmaņiem, tajā ir stipra arodbiedrība. Kā tas, tavuprāt, 
korelē – arodbiedrība un uz attīstību ejošs uzņēmums? 

Tas ir jautājums, par kādu attīstību mēs runājam – viens ir – šī 
uzņēmuma ražošanas kapacitātes attīstība, vai vēl labāku dar-
ba apstākļu, jo nekas nemaksā tik dārgi kā negadījums. Un 
arodbiedrība šai lietai liek vairāk pievērst uzņēmuma vadības 
uzmanību. Es jūtos drošs savā darbavietā, tā, pirmkārt, ir dar-
ba vide, arī no psiholoģiskā viedokļa – ka nebūs nekādas pro-
blēmas ar darba devēju.  

Vai savu darbu nākotnē saisti ar darbu Latvijā, šajā nozarē 
un uzņēmumā? 

Ir jūtama uzņēmuma nākotnes vīzija, kas noteikti ir svarīgi. Es 
varbūt par tik tālu nākotni nedomāju, jo esmu jauns un varbūt 
man šobrīd ir citāds uzskats par dzīvi, ņemot vērā to, ka mēs 
šodien nedzīvojam, lai “izvilktu” līdz 70 gadiem. Mēs dzīvojam 

 

 

šodien, lai saprastu, kur mēs esam un kas mēs esam, un lai to 
izbaudītu. Happiness is’nt the destination, happiness is the 
way of travel.  Tas ir – interesanti strādāt savu darbu ir šīs 
dzīves izbaudīšana, ka tu jūties komfortabli darot to, ko tu 
dari, tu strādā to, kas tev patīk. Tas arī veido šo komfortu.  

Vai uzņēmumā ir daudz jauniešu? 

Ir jūtams, ka paliek vairāk, un ir arī laiks.  

Tu piedalījies Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā, ko guvi 
no šī pasākuma? 

Kā parasti jauniešu intelektuālajos pasākumos, šoreiz - vairāk 
ar konkrētu mērķi. Šeit bija internacionāla vide, jaunieši dalī-
jās gan ar pieredzēm, gan kultūrām. Pasākums bija intere-
sants.  Es guvu lielāku priekšstatu par arodbiedrības lielumu 
un iespējamo spēku, - ka tu kā viens indivīds kaut ko saki, bet 
šī ideja un argumenti iegūst globālu skanējumu. Piemēram, 
par skolēnu prakses vietām. 

Kāpēc, tavuprāt, ir tik liels jauniešu bezdarbs? 

Jābūt ir cilvēka vēlmei strādāt. Domāju, ka liela daļa arī darbo-
jas ēnu ekonomikā.  

Kam vajadzētu būt motivācijas pamatā, lai jaunietis gribētu 
strādāt? 

Ja vidusskola un augstskola turpinātu ievest jaunieti darba 
tirgū, tas noteikti palīdzētu. Skolā skolotāji “skrien pakaļ” 
jaunietim un māca, māca, bet studiju laikā viss pašam jādara, 
varbūt šī atšķirība ir pārāk krasa. Jaunietis nevar pēkšņi mainī-
ties. Varbūt motivācija viņam ir, bet nav šīs spējas un zināša-
nas, kā to izdarīt, kaut vai šī pieredze darba meklēšanā.   

Kādos vēl jauniešu intelektuālos pasākumos piedalies?  

Kādreiz biju Jaunatnes atturības federācijas biedrs, arī šī orga-
nizācija darbojās globāli – par alkohola un smēķēšanas iero-
bežošanu jaunatnes vidū, notika nometnes, semināri... Notika 
workshops kā spēles, kur cilvēki savā starpā sadraudzējās.  

Tu, tātad, noteikti nesmēķē, “Latvijas Finierī” īpaši atbalsta 
nesmēķētājus... 

Var dabūt 2 apmaksātas atvaļinājuma dienas klāt, ja nesmē-
ķē.  

Meža nozaru arodbiedrībai un LBAS birojam bija iespēja 
piedalīties biznesa spēlē, tajā arī tu piedalījies un ļoti izcēlies 
ar savu oriģinālo domāšanu un spēju kooperēties. 

Droši vien iepriekš minētajos jauniešu pasākumos es izveidoju 
savas komunikācijas prasmes, droši vien arī sanāca atvērties, 
jo no visa lielā dalībnieku pulka kādi divi tikai bija pavirši pa-
zīstami. Vienkārši nācās sākt darīt pirmajam. 

Reiz Tehniskajā universitātē nācās saņemt diplomu par labām 
sekmēm – visi saka paldies tam un paldies šim, es pateicu 
paldies sev. To arī vajag mācēt mūsdienu jaunietim, jo visiem 
ir bail kaut ko teikt. Kaut vai pateikt priekšniekam, - man ne-
patīk šitā lieta.  

Jautāja S. Birkenfelde 

 

JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS 

Foto no LBAS arhīva 

Arodbiedrība — dod lielāku drošību darbavietā! 
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Noslēdzies konkurss vidusskolēniem “Zini! Ne mini!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies LBAS organizētais konkurss par darba tiesībām un 

darba drošību Rīgas vidusskolu vecāko klašu audzēkņiem "Zini! 

Ne mini!". Pirmo vietu un galveno balvu - iespēju oktobra bei-

gās Karjeras dienā viesoties starptautiskajā lidostā "Rīga" - ie-

gūst Puškina liceja komanda, tai pievienosies arī 2.vietas ieguvē-

ji – Rīgas 51. vidusskolas komanda. 

No 5. oktobra līdz 8. oktobrim Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-

ba (LBAS) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Izglītības pārvaldi un Rīgas vispārizglītojošo skolu 

karjeras konsultantu apvienību organizēja informatīvās dienas un 

konkursu „Zini! Ne mini!”, kurā piedalījās Rīgas vispārizglītojošo 

skolu 10. – 12.klašu audzēkņu izveidotās 36 komandas no 35 Rī-

gas vidusskolām. Ar šo konkursu organizatori vēlējās veicināt vis-

pārizglītības vecāko klašu skolēnu izpratni par darba tiesībām un 

darba drošību, gatavojot viņus darba dzīvei. LBAS skolēniem pie-

dāvāja pārbaudīt zināšanas par darba tiesībām, darba aizsardzību 

un arodbiedrību lomu darbavietā. Konkurss notika ar Eberta fon-

da atbalstu. 

Konkursa “Zini! Ne mini!” pirmais pasākums 

notika Teikas vidusskolā, tajā piedalījās 9 vidus-

skolu komandas 

Konkursa uzvarētāji- Puškina liceja komanda 

VISUS KONKURSA REZULTĀTUS LASIET ŠEIT 

Divas konkursa “Zini! Ne mini!” kārtas risinājās  
Arodbiedrību namā. Attēlā: komandu kapteiņi izlozē 
mājasdarbu atrādīšanas secību 

Konkursa 2.vietas ieguvēji—Rīgas 51. vidusskolas ko-

Āķīgos uzdevumus skolēniem izdomāja un atbildes 

vērtēja LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls 

un LBAS jurists K. Rācenājs 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1118
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Esi drošs - esi foršs! 

Lai novērstu daudzos nelaimes gadījumus darbā jaunie-

šu vidū un vērstu jauno darbinieku uzmanību uz darba 

aizsardzības problemātiku, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība (LBAS), Mašīnbūves un metālapstrādes rūp-

niecības asociācija (MASOC) un profesionālo darba aiz-

sarglīdzekļu izplatītājs SIA “GRIF” organizēja pilotpro-

jektu profesionālās izglītības iestādēs “Esi Drošs – Esi 

Foršs!”. 

Tagad pilotprojekts “Esi drošs – esi foršs” ir noslēdzies. 

Septembrī un oktobrī notika noslēguma lekcijas ar indivi-

duālo aizsardzības līdzekļu (IAL) demonstrācijām un to 

testēšanu septiņās profesionālās izglītības iestādēs Olai-

nē, Aizkrauklē, Cēsīs, Ogrē, Rīgā un Jelgavā. Pedagogi bija 

izvēlējušiem dažādu kursu audzēkņus - vairāk nekā 315. 

Semināros piedalījās gan pirmkursnieki, kuriem ir diezgan 

vispārīgs priekšstats par darba aizsardzību, gan audzēkņi, 

kuri drīz beigs apgūt amatu, un pedagogi viņus jau ir sa-

gatavojuši pirmajai darbavietai. 

Semināra gaitā audzēkņi tika iepazīstināti ar IAL sūtību, ar 

jaunākajām tendencēm materiālu izvēlē un to pārbaudē. 

Tika demonstrēti jaunākie un populārākie IAL. 

Atraktivitāti šajos pasākumos ieviesa praktisko testi ar 

audzēkņu iesaistīšanos – piemēram, atrašanās smaržu 

mākonī vai CD diska atņemšana. Noslēgumā bija īss te-

orētisko zināšanu konkurss, kur audzēkņi uzrādīja labas 

zināšanas un saņēma darbam noderīgas balvas. Audzēk-

ņu interese, sākoties pasākumam, bija gana rezervēta, 

savukārt nodarbības beigās viņi atraisījās, daudzi vēlējas 

apskatīt IAL, uzdot jautājumus un pastāstīt savus atgadī-

jumus. Neatpalika šai ziņā arī pedagogi, kuru jautājumi 

bija daudz praktiskāki.  

Ceru, ka šādus projektus attīstīsim arī turpmāk un varē-

sim iesaistīt vairāk interesentus. Bet visiem jauna darba 

sācējiem sveiciens - ESI DROŠS - ESI FORŠS! 

M.Pužuls, LBAS darba aizsardzības  

vecākais speciālists 

 LBAS darba aizsardzības vecākais speciālists M. Pužuls (1.rindā 3. no kreisās) pēc lekcijas  ar Rīgas 

Valsts tehnikuma audzēkņiem. Foto: LBAS  arhīvs 

Projekta atklāšana Rīgas Valsts tehnikumā šī gada 

30.aprīlī 

Foto: LBAS arhīvs 
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Atskats uz projekta 

„Nozaru kvalifikācijas    

sistēmas izveide un       

profesionālās izglītības 

efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana”              

īstenošanu 

LBAS, iesaistot dalīborganizācijas, no 1.12.2010. līdz 

30.11.2015. piedalījās  Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglī-

tības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanā.  

Projektu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(turpmāk – VIAA), sadarbībā ar četriem partneriem - LBAS, 

Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības satura 

centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.  

Katram sadarbības partnerim bija noteikti konkrēti uzdevumi, 
tai skaitā, LBAS sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederā-
ciju viens no patstāvīgajiem uzdevumiem bija nozaru ekspertu 
padomju izveide un darbības nodrošināšana. Lai šo uzdevumu 
īstenotu, projekta ietvaros tika ir nodarbināts nacionālais ko-
ordinators un divpadsmit nozaru konsultanti darba ņēmēju 
satura jautājumos, atbilstoši nozaru ekspertu padomēm šādās 
nozarēs:  

 Tūrisms un skaistumkopšana (atbildīgā dalīborganizāci-
ja – Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta 
darbinieku arodbiedrība “LAKRS”); 

 Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares  - 
ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide (Latvijas industri-
ālo nozaru arodbiedrība); 

 Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (Latvijas 
industriālo nozaru arodbiedrība); 

 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādāju-
mu ražošana (Latvijas industriālo nozaru arodbiedrība); 

 Kokrūpniecība (Latvijas Meža nozaru arodu biedrība);  

 Būvniecība (Latvijas Celtnieku arodbiedrība, sadarbībā 
ar Latvijas Ceļu Darbinieku arodu apvienību);  

 Enerģētika (Latvijas arodbiedrība "Enerģija");  

 

 Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (Latvijas Lauk-
saimniecības un Pārtikas nozaru arodu biedrība);   

 Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrē-
šana (Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība); 

 Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas (Latvijas Sakaru darbi-
nieku arodbiedrība);  

 Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādā-

jumu ražošana un datordizains (Latvijas poligrāfijas 

nozaru arodbiedrība);  

 Transports un loģistika (Latvijas Sabiedrisko pakalpoju-

mu un Transporta darbinieku arodbiedrība “LAKRS”, 

sadarbībā ar Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību 

federāciju, Latvijas Dzelzceļnieku un Satiksmes nozares 

arodbiedrību).  

Neskatoties uz to, ka nozaru ekspertu padomes tika izveidotas 

un darbojās projekta ietvaros, to nepieciešamību ir atzinis 

likumdevējs. Latvijas Republikas Saeima 2015.gada 23.aprīlī 

pieņēma likumu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, 

kas stājās spēkā š.g. 15.maijā. Atbilstoši šiem grozījumiem, tika 

nostiprināta nozaru ekspertu padomju loma un uzdevumi. 

Profesionālās izglītības likuma 12.pantā ir noteikts, ka nozaru 

ekspertu padomju darbības mērķis ir sekmēt attiecīgās noza-

res profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugsti-

nāšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju 

un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēk-

resursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbil-

stību darba tirgus prasībām. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

FOTO: Pārtikas rūpniecības un Lauksaimniecības NEP 
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To galvenie uzdevumi ir sekojoši: 

1) sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītoja-

mo skaitu profesionālās izglītības iestādēs; 

2) piedalās profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un 

profesionālās izglītības programmu plānošanā; 

3) piedalās nozares kvalifikāciju struktūras izveidē, saskaņojot 

to ar darba tirgus prasībām, un sniedz priekšlikumus par attie-

cīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām 

specializācijām; 

4) izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un 

izstrādā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasī-

bām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, profesi-

onālās kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības program-

mu satura un profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu satura 

izstrādei; 

5) deleģē nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības 

iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības prog-

rammu licencēšanā un akreditācijā un profesionālās kvalifikā-

cijas eksāmenos, sniedz atzinumus lēmumu pieņemšanai par 

profesionālās izglītības programmu licencēšanu un akreditāci-

ju; 

6) koordinē un veicina komersantu sadarbību ar profesionālās 

izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanas jautāju-

mos, tai skaitā darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, mācī-

bu un kvalifikācijas prakses organizēšanā; 

7) risina jautājumus, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasīju-

mu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū. 

Profesionālās izglītības likumā norādīts, ka nozaru 

ekspertu padomju sastāvā var iesaistīt nozaru ne-

valstisko organizāciju (tai skaitā darba devēju, dar-

binieku un nozaru profesionālo nevalstisko organi-

zāciju), kā arī publisko personu (tai skaitā valsts in-

stitūciju, pašvaldību un augstskolu) pārstāvjus un 

citus nozares ekspertus. 

Atbilstoši likumā paredzētajam regulējumam ir nepieciešams 

izdot vairākus jaunus Ministru kabineta noteikumus, tai skai-

tā, kārtību, kādā tiek izveidotas un darbojas nozaru ekspertu 

padomes. Profesionālās izglītības likuma pārejas noteikumu 

21.punkts uzliek par pienākumu Ministru kabinetam tos izdot 

līdz 2015.gada 30.novembrim.  

Š.g. oktobrī LBAS sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfede-

rāciju ir izstrādājis priekšlikumus šīs kārtības izveidošanai. 

Priekšlikums paredz, ka, lai izveidotu nozaru ekspertu pado-

mi, tās sastāvā ir jābūt nozaru darba devēju organizāciju, 

arodbiedrību un to apvienību, kā arī attiecīgo ministriju pār-

stāvjiem, kā arī stiprināta Nacionālās trīspusējās sadarbības 

padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusē-

jās sadarbības apakšpadomes loma, uzliekot tai atbildību lemt 

par nozares ekspertu padomes izveidošanu vai likvidāciju,  

nolikumu un sastāva apstiprināšanu.  

Projekta ietvaros LBAS piedalījās: 

* 2011.-2012.gadā 12 nozaru izpētē un nozaru kva-

lifikāciju struktūru izstrādē, iesaistot 24 nozaru pār-

stāvjus ekspertīzes sniegšanai;  

* 2013.-2014. gadā 80 profesiju standartu izstrādē 

un ekspertīzē, iesaistot  vairāk kā 300 nozaru pār-

stāvjus; 

* 2014.-2015.gadā 56 modulāro profesionālās izglītības prog-

rammu un 32 profesionālo kvalifikācijas eksāmenu izstrādē, 

iesaistot 35 nozaru pārstāvjus;  

* 2011.-2015.gadam informējot biedrus par profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas iespējām un 10 biedriem nodrošinot 

bezmaksas ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju 

un kompetenču novērtēšanu; 

* 2012-2015.gadam nozares ekspertu deleģēšanā profesionā-

lās izglītības kvalitātes vērtēšanai, deleģējot vairāk kā 100 

nozares ekspertus.  

* LBAS iesaiste profesionālās izglītības satura sakārtošanā tiek 

plānota arī turpmākajos gados, tādēļ nepieciešama dalīborga-

nizāciju apņemšanās un līdzdalība Profesionālās izglītības liku-

mā deleģēto uzdevumu īstenošanā.  

 

Ruta Porniece, LBAS nacionālā koordinatore 

PROJEKTI 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

FOTO: Pārtikas rūpniecības un Lauksaimniecības NEP 
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Saskaņota virzība uz progresu:  

jaunais EESK priekšsēdētājs  

Žoržs Dasis iepazīstina ar savu darba programmu 

Žoržs Dasis (Georges Dassis), kurš ievēlēts ar pārliecinošu 
balsu vairākumu, ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu ko-
mitejas 31. priekšsēdētājs. Viņš vadīs Komiteju no 2015. līdz 
2018. gadam kopā ar diviem priekšsēdētāja vietniekiem — 
Maiklu Smitu (Michael Smyth) (budžets) un Gonsalu Lobu 
Ševjeru (Gonçalo Lobo Xavier) (komunikācija).  

“Šis pilnvaru termiņš dos labumu iedzīvotājiem, jo tas būs 
pilnībā veltīts viņiem. Esam nolēmuši mobilizēt visus pilsonis-
kās sabiedrības spēkus, lai spodrinātu Eiropas Savienības tēlu 
un palielinātu tās klātbūtni Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 
Vispirms ir jāmazina galēja nabadzība un jāveic apjomīgi iegul-
dījumi jauniešu nodarbinātībā, infrastruktūras projektos, kā 
arī pētniecības un inovācijas projektos. Eiropa nedrīkst būt 
sinonīms standartu vienādošanai uz leju, tai jātiecas pēc aug-
stākiem standartiem. Eiropas uzdevums ir nodrošināt visiem 
iedzīvotājiem — ziemeļos, dienvidos, austrumos un rietumos 
— labāku dzīvi. Mēs to saucam par saskaņotu virzību uz pro-
gresu,” paziņoja Ž. Dasis. 

Priekšsēdētāja darba programmā ierosinātas ļoti konkrētas 
pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas Savienības politiku, un 
to pamatā ir Komitejas pieņemtie atzinumi, kas saskaņā ar 
Līgumā noteiktajiem Komitejas uzdevumiem adresēti Eiropas 
iestādēm. Neuzskatot Savienības esamību par pašsaprotamu, 
programmā norādīts uz smago krīzi, kas skar Eiropu: ekonomi-
kas recesija un sociālā lejupslīde ir būtiski mazinājusi iedzīvo-
tāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Mudinot attīstīt uzņēmēj-
darbības garu un veicināt nodarbinātību un solidaritāti, prog-
rammā īpaša uzmanība pievērsta sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai, kas joprojām ir taisnīgas un godīgas 
Savienības pamats. Šo mērķu sasniegšanā ir jāizmanto tādi 
instrumenti kā Eiropā noteikts ienākumu minimums vai no-
dokļu uzlikšana. 

Programmā atbalstīts investīciju plāns Eiropai, prasot tam 
pievienot īpašu ieguldījumu plānu izaugsmei un nodarbinātī-
bai un īstenot īpašus ekonomiskās konverģences pasākumus, 
piemēram, izveidot vienotu parādzīmju emitēšanas sistēmu 
un eiroparādzīmju pagaidu fondu. 

EESK jaunā priekšsēdētāja prioritātes ir arī digitālais vienotais 
tirgus, Eiropas transporta telpas un efektīvas Enerģētikas sa-
vienības izveidošana, kā arī Savienības ilgtspējīgas attīstības 
sekmēšana, īpašu vērību veltot klimata pārmaiņām, kuru radī-
tās problēmas jācenšas risināt ar visiem ES politikas pasāku-
miem. 

Savā programmā priekšsēdētājs uzsver apņemšanos atbalstīt 
spēcīgu Savienību pasaules mērogā, proti, Eiropu, kurai ir jā-
aizstāv ne tikai savas ekonomiskās intereses, bet jo īpaši savi 
sociālie un vides standarti. Tādas Savienības pienākums ir uz-
ņemt patvēruma meklētājus un izstrādāt jaunu migrācijas 
politiku, kas balstīta uz solidaritātes principu un cilvēktiesību 
ievērošanu. Šajā politikā noteikti jāparedz, ka, dalībvalstīm  

 

cieši sadarbojoties, jāsāk cīņa pret nelegālajiem cilvēku pārva-
dātājiem. 

Lai atrisinātu šīs problēmas, sasniegtu mērķus un noregulētu 
ārkārtas situācijas, dalībvalstīm jānodrošina Eiropas Savienībai 
līdzekļi, lai tā varētu rīkoties, un jāparedz tās tālejošajiem 
mērķiem atbilstošs budžets. 

Priekšsēdētāja vietnieks budžeta jautājumos Maikls Smits 
norādīja: “Gatavojos turpināt mūsu konstruktīvo sadarbību ar 
budžeta lēmējinstitūciju un EESK finanses apsaimniekot stingri 
un pārredzami. Komitejas darbā turpmākajos piecos gados 
mums jāpievēršas sociāliem jautājumiem tādās jomās kā soci-
ālā uzņēmējdarbība un nodarbinātības drošība, un protams, 
migrācijas jautājumiem.” 

Priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos Gonsalu 
Lobu Ševjers paziņoja: “Šis pilnvaru termiņš dos Komitejai un 
tās locekļiem iespēju darboties, lai veidotu labāku un iekļaujo-
šāku Eiropu. Mana prioritāte ir skaidra — radīt optimālus ap-
stākļus, lai EESK locekļi par sava darba rezultātiem varētu 
efektīvi informēt plašu sabiedrību, kā arī Eiropas iestādes, 
kurām ir liela nozīme Eiropas iedzīvotāju dzīvē.” 

EESK sastāvā ir 350 locekļi no 28 dalībvalstīm. Viņus izvirza 
valstu valdības un ieceļ Eiropas Savienības Padome uz piecu 
gadu pilnvaru termiņu. Viņi darbojas neatkarīgi visu ES pilsoņu 
interesēs. Komitejas locekļi nav politiķi, bet gan darba devēji, 
arodbiedrību pārstāvji, kā arī dažādu grupu, piemēram, lauk-
saimnieku, patērētāju un vides organizāciju, sociālās ekonomi-
kas, MVU, brīvo profesiju, cilvēku ar invaliditāti pārstāvības 
apvienību, brīvprātīgā sektora, dzimumu līdztiesības aizstāvju, 
jauniešu, akadēmisko aprindu un citu grupu pārstāvji.  

Vairāk informācijas -  EESK mājas lapā. 

   Ariadna Ābeltiņa, LBAS  ārējo sakaru  

koordinētāja  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.lv.home
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Viena no Eiropas Savienības lielākajām politiskajām aktualitā-
tēm ir ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecī-
bas nolīguma parakstīšana, Transatlantiskā tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerības un Pakalpojumu tirdzniecības nolīgu-
ma pārrunas. 

TTIP: Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība 
jeb TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ir 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgums, par kura noslēgšanu 
ES (ar 28 dalībvalstīm) veic sarunas ar ASV. Eiropas Savienību 
sarunās pārstāv Eiropas Komisija. Kopumā ir paredzēts vie-
noties par 24 līguma sadaļām, kuras sadalītas 3 tematiskajās 
daļās: 

 tirgus pieejamība (muitas tarifu atcelšana, piekļuves 
uzlabošana pakalpojumu un publiskā iepirkuma tirgum, 
ES un ASV pieeja izcelsmes noteikumiem saskaņošana, 
kā arī noteikumu izstrāde attiecībā uz privāto ieguldītā-
ju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS); 

 regulatorie noteikumi (netarifu barjeru mazināšana: 
regulatorās sadarbības paplašināšana, muitas procedū-
ru vienkāršošana, sanitāro un fitosanitāro pasākumu 
un tirdzniecības tehnisko prasību saskaņošana); 

 tirdzniecības noteikumi (saistīti ar nosacījumiem muitu 
sadarbībā, tirdzniecības veicināšanu, izcelsmes notei-
kumiem, konkurences politiku, intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību, enerģētiku un izejvielām, mazo un 
vidējo komersantu iesaisti transatlantiskajā tirdzniecī-
bā, ilgtspējīgu attīstību, kapitāla kustību un maksāju-
miem, pārredzamības noteikumiem, kā arī ar strīdu 
risināšanas, arbitrāžas un mediācijas mehānismu). 

CETA: ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdznie-
cības nolīgums (CETA) ir brīvās tirdzniecības nolīgums, kas 
paredz ne tikai pakāpenisku muitas tarifu atcelšanu preču 
apritei starp ES un Kanādu, bet arī nosaka ievērojamu netarifu 
barjeru (piemēram, dažādu standartu un izcelsmes noteiku-
mu) likvidēšanu. CETA ir parakstīts 2014. gada beigās un gaida 

apstiprināšanu (ratifikāciju) Eiropas Parlamentā. 

TISA: Pakalpojumu tirdzniecības nolīgums jeb TISA (Trade in 
Services Agreement) ir tirdzniecības nolīgums, par kura no-
slēgšanu kopš 2013. gada sākuma sarunas šobrīd risina 24 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas locekļi, tajā skaitā ES. 
Sarunu pušu mērķis ir liberalizēt pakalpojumu tirdzniecību, jo 
tie ir nozīmīga pasaules ekonomikas daļa. Ar pakalpojumu 
tirdzniecības liberalizāciju saprot to šķēršļu likvidēšanu, ar ko 
pakalpojumu sniedzēji saskaras saistībā ar pakalpojumu snieg-
šanu citās valstīs (vairāk ES Reģionu Komitejas Ekonomikas 
politikas komisijas darba dokumentā “Pakalpojumu tirdzniecī-
bas nolīguma (TiSA) vietējā un reģionālā dimensija”). 

#TTIP 

Kā uzsver Eiropas Komisija, muitas nodokļi, birokrā-
tija un ierobežojumi ieguldījumiem vienā Atlantijas 
okeāna krastā var apgrūtināt preču un pakalpojumu 
pirkšanu un pārdošanu otrā. Eiropas Komisija uz-
skata, ka šķēršļu starp ES un ASV likvidēšana stimu-
lētu ES ekonomiku, radītu darbavietas, patērētā-
jiem būtu lielāka izvēle un būtu jāmaksā mazāk.  

TTIP veicinātu tirdzniecību laikā, kad turpinās ekonomikas 
krīze. Tas nozīmētu vairāk iespēju veikt darījumus, lielāku iz-
augsmi un vairāk darbavietu. Vairāk nekā 800 miljoni ES un 
ASV pilsoņu labklājību veicinātu arī zemākas cenas, lielāks 
ražojumu klāsts un pārliecība par to, ka preces un pakalpoju-
mi no abām Atlantijas okeāna pusēm atbilst augstākajiem 
drošības standartiem. Pēc Eiropas Komisijas aprēķiniem, TTIP 
būtu impulss tirdzniecības veicināšanai laikā, kad turpinās 
ekonomikas krīze. Tas palīdzētu Eiropas uzņēmumiem pārdot 
vairāk preču un pakalpojumu Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Eiropas uzņēmumi ar vienlīdzīgiem noteikumiem varētu pie-
dalīties arī ASV rīkotajos publiskajos konkursos (turpinājums 
23.lpp). 

EIROPAS  TIESĪBU AKTI UN POLITIKAS DOKUMENTU AKTUALITĀTES 

#TTIP, CETA, TISA 
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Tas it kā nāktu par labu ekonomikai un nodarbinātībai (Vairāk 
skat. Par TTIP: pamatinformācija, ieguvumi, bažas: http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-
and-answers/index_lv.htm). 

ASV ir vienas no nozīmīgākajām Latvijas tirdzniecības partne-
rēm ārpus ES, tāpēc pēc Ārlietu ministrijas informācijas Latvija 
ir ieinteresēta savstarpējo attiecību un transatlantisko saišu 
stiprināšanā. Latvija ir ieinteresēta, lai nolīgums iekļautu ie-
spējami plašāku jautājumu loku, uzlabojot tirgus pieejamību, 
mazinot netarifu barjeras un radot labvēlīgus noteikumus 
tirdzniecībā, tādējādi veicinot preču un pakalpojumu tirdznie-
cības pieaugumu. Galvenās eksporta preču grupas uz ASV 
(117,84 milj. EUR) ir mašīnas, mehānismi un elektriskās iekār-
tas (31,91%); pārtikas rūpniecības produkti (20,02%); akmens, 
ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (10,87%), dažā-
das rūpniecības preces (8,71%) u.c. 

Galvenās importa preču grupas no ASV (72,9 milj. EUR) ir ma-
šīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (39,63%), transportlī-
dzekļi (12,32%), optiskās ierīces un aparāti (10,56%), tekstil-
materiāli un tekstilizstrādājumi (6,81%), ķīmiskās rūpniecības 
un tās saskarnozares produkcija (5,97%) u.c. 

Vienlaikus Eiropas arodbiedrības un pilsoniska sabiedrī-
ba pauž bažas par TTIP ietekmi un pārrunu procesu. 
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) kaut arī pozi-
tīvi raugās uz TTIP potenciālo ietekmi, jo īpaši uz transat-
lantiskās tirdzniecības iespēju uzlabošanu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, tomēr izsaka iebildumus par 
atsevišķiem TTIP satura un pārrunu procesa organizēša-
nas trūkumiem. 

Jāpievērš uzmanību, ka Eiropas Parlamenta atziņās ir izteiktas 
šaubas par darbavietu pieaugumu un Eiropas Komisijas veikto 
analīzi par TTIP ietekmi uz darba tirgu un darbaspēka izmak-
sām ES. Vienlaikus Eiropas Parlaments atsaucas uz Apvienoto 
Nāciju Globālās politikas modeļa (Global Policy Model) veikto 
simulāciju, kas liecina par pozitīvo TTIP ietekmi uz ASV darba 
tirgu un negatīvu ietekmi uz ES darba tirgu: ES TTIP vedīs pie 
aptuveni 600000 darbavietu zuduma un darba tiesību izmaksu 
samazināšanās (Skat., The Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) and Labour: http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2014/536315/IPOL_BRI%282014%29536315_EN.pdf; 
J.Capaldo, The Trans-Atlantic Trade and Investment Partner-
ship:European Disintegration, Unemployment and Instability: 
http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/
TTIP_simulations.html).  

ES darba tirgus ir 28 dalībvalstu darba tirgus ar atšķirīgu regu-
lējuma efektivitātes pakāpi, kā arī plašu darbaspēka izmaksu 
diapazonu. Ir būtiski izvērtēt potenciālus TTIP ieguvumus Lat-
vijā no atsevišķu nozaru vai uzņēmumu eksporta uz ASV ie-
spēju palielināšanās kopā ar TTIP potenciālo kopējo ietekmi uz 
Latvijas darba tirgu,  Latvijas darbinieku darba tiesībām un 
darba drošības aizsardzību un darbaspēka izmaksām, kuras 
ietekmēs pieaugoša konkurētspēja.  

Standartu nemazināšana 

Neskatoties uz to, ka sarunu vedēji apliecina, ka TTIP nemazi- 

nās kvalitātes un sociālos standartus, TTIP saturā nav ietvertas 
garantijas šim apliecinājumam. Jo īpaši tas attiecas uz darba 
tiesību un darba aizsardzības un Eiropas sociālā modeļa stan-
dartu nemazināšanu. Eiropas sociālais modelis nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un izglītībā, kā arī vienlīdzīgu 
piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, kas ir svarīgākie veiksmī-
gas ekonomiskās darbības pīlāri. Ņemot vērā minētos TTIP 
trūkumus, ETUC pieprasīja TTIP vienošanās iekļaut darba tiesī-
bu standartu sadaļu, kas ietver pušu apņemšanos nemazināt 
un īstenot esošos darba tiesību standartus un pušu apņemša-
nos ievērot starptautiskos standartus sociāli atbildīgas uzņē-
mējdarbības veicināšanai, piemēram, SDO Trīspusējo deklarā-
ciju par principiem, kas skar multinacionālas kompānijas un 
sociālo politiku, un Ekonomiskās sadarbības un attīstības orga-
nizācijas (OECD) Vadlīnijas multinacionālām kompānijām par 
brīvprātības principu un standartu ievērošanu atbildīga bizne-
sa vadībā. 

Valstu un investoru strīdu izšķiršanas mehānisms 

Valsts un investoru strīdu izšķiršanas mehānisms (ISDS - Inves-
tor State Dispute Settlement) ir privāta arbitrāžu investoru un 
valsts strīdu risināšanai paredz investoru (parasti lielu multi-
nacionālo korporāciju) tiesības iesniegt prasību par zaudēju-
miem, kurus viņuprāt tie ir cietuši ES vai atsevišķas ES dalīb-
valsts likumdošanas vai kādu pasākumu dēļ. Tā veido milzīgus 
riskus ierobežot valsts iespējas regulēt un uzlabot sabiedrības 
intereses. Vairāku starptautisko vienošanos, kuras ietver ISDS 
mehānismu, rezultātā valsts puses, zaudējot strīda izskatīšanu  
ISDS arbitrāžā,  bija spiestas maksāt starptautiskajām korporā-
cijām zaudējumu summas, kuras veido lielu procentu no to 
IKP. Šādi iznākumi strīdu izskatīšanā mazās valstīs, kuras nevar 
stāties pretī starptautiskajām korporācijām, ierobežo turpmāk 
uzlabot standartus, regulējot sabiedrības interesēm svarīgus 
jautājumus (piemēru uzskaitījumu skat. Lawyers subverting 
the public interest: https://www.tni.org/en/briefing/lawyers-
subverting-public-interest). 

ISDS un piedāvātais mehānisms investīciju piesaistes procesā 
potenciāli paver iespējas standartu mazināšanai un Eiropas 
Savienības dalībvalstu noteikta tiesiskā regulējuma apiešanai. 
Kā uzsver ETUC, ārvalstu investoru aizsardzība nevar nonākt 
pretrunā vai būt pārākā par uzņemošās valsts tiesībām noteikt 
savus tiesiskos standartus un aizstāvēt sabiedrības intereses, 
piemēram, veselības, darba un vides aizsardzību. Līdz ar to 
Investoru aizsardzības klauzulas (ISDS) iekļaušana TTIP vieno-
šanās ir pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka tiek garantēta mi-
nēto dalībvalstu tiesību īstenošana un netiek mazināta dalīb-
valstīs noteikto sociālo tiesību aizsardzība. 

 

Caurspīdīgums un atklātība 

TTIP sarunu gaitā trūkst sociālo partneru un pilso-
niskās sabiedrības iesaistes sarunu procesā, caur-
spīdīguma un publiski pieejamās vispusīgas infor-
mācijas. Sarunas par TTIP noslēgšanu, kur tostarp 
arī Latvija pauž savas intereses, norisinās jau kopš 
2013.gada (turpinājums 24.lpp). 

 

EIROPĀ 

(turpinājums no 22.lpp.) 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_lv.htm
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Pēc Ārlietu ministrijas informācijas līdz šim TTIP sarunās ir 
notikušas desmit kārtas, kuru ietvaros notikušas diskusijas par 
visām nolīguma sadaļām.  Vienlaikus diskusijās un konsultāci-
jās par TTIP Latvijā tika iesaistīti tikai uzņēmēju un uzņēmēju 
organizācijas. Darba ņēmēju puse netika aicināta konsultāciju 
procesā, neskatoties uz rakstiski pausto interesi. LDDK pauž 
atbalstu TTIP noslēgšanai, ņemot vērā to, ka Latvijas uzņēmēji 
redz iespējas uzlabot eksporta nosacījumus uz ASV. LBAS savā 
komunikācijā ar Ārlietu ministriju pauda bažas par to, ka nav 
publicēti pētījumi vai analīze par TTIP ietekmi uz Latvijas uzņē-
mējdarbības vidi, mazo un vidējo uzņēmumu darbību un to 
konkurētspēju un rezultātā uz Latvijas darba tirgu, uz kvalitatī-
vu nodarbinātību Latvijā un darba ņēmēju interesēm. Jāuz-
sver, ka darbaspēka izmaksas ir būtiska komponente preču 
ražošanā un pakalpojumu sniegšanā.  

Publiskie pakalpojumi 

Kā ziņo EK, ES uzņēmumi saskaras ar grūtībām piedalīties pub-
liskajos iepirkumos ASV tirgū. Pēc LR Ārlietu ministrijas infor-
mācijas ES uzņēmumiem ir atvērti tikai 32% ASV publiskā ie-
pirkuma tirgus, kamēr ES ir atvērusi 95% sava publiskā iepir-
kuma tirgus. Atverot ASV publiskā iepirkuma tirgu federālā un 
pavalstu līmenī, tiktu sniegtas jaunas iespējas ES uzņēmu-
miem piedalīties publiskā iepirkuma konkursos. Vienlaikus 
LBAS pauž bažas par analīzes trūkumu attiecībā uz to, kādu 
ietekmi Latvijā atstās  ASV uzņēmumu un korporāciju iespēju 
palielināšana dalībai Latvijas publiskajos iepirkumos. piemē-
ram UniEuropa (Pakalpojumu nozares darbinieku arodbiedrī-
ba) un PSI (Publisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība), 
aktīvi piedalās kampaņā „Apturiet TTIP”, pieprasot pārrunu 
apturēšanu (Vairāk skat. mājas lapā https://stop-ttip.org/). 
Taču visu arodbiedrību pārstāvji ir vienoti savā viedoklī, ka 
vislielākais apdraudējums TTIP pārrunās ir investoru aizsardzī-
bas klauzula jeb ISDS (Investor State Dispute Settlement).  

Vairāk par TTIP: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/
ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_lv.htm 

2015.gada 26.oktobrī Dienas Bizness sadarbībā ar Lielbritāni-
jas vēstniecību un Eiropas Komisiju Rīgā rīko bezmaksas kon-
ferenci par TTIP ietekmi. Vairāk par konferenci: http://
konferences.db.lv/events/ttip/ 

Eiropas Komisijā turpinās Labāka regulējuma programmas un 
Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT) virzība 
par spīti ETU iebildumiem. 2015.gada 19.maijā Eiropas Komi-
sija pieņēma visaptverošu Labāka regulējuma programmu.  
Programmas  mērķis ir piemērot labāku regulējumu Eiropas 
Komisijas ikdienas darbā, strādāt pārredzamāk, lai sagatavotu 
kvalitatīvākus priekšlikumus un nodrošinātu, ka spēkā esošie 
noteikumi palīdz efektīvāk sasniegt svarīgus sabiedrības mēr-
ķus.  

Savukārt  REFIT mērķis ir nodrošināt vienkāršu, skaidru un 
paredzamu tiesisko regulējumu uzņēmumiem, darba ņēmē-
jiem un iedzīvotājiem, jeb vienkāršot tiesību aktus. Eiropas 
Komisija noteiks pašreizējo tiesību aktu jomas, kurās nepiecie-

šama vienkāršošana un sloga samazināšana, un iesniegs 
priekšlikumus šajā sakarā, cita starpā atceļot novecojušus 
aktus un vajadzības gadījumā, pārstrādājot vai aizstājot tiesī-
bu aktus. Diemžēl šo tiesību aktu jomā ir nonākuši arī ar darba 
aizsardzības jautājumiem saistītie tiesību akti. 

Ar savām iniciatīvām Eiropas Komisija vēlas  piemērot  
“vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” principu dažā-
du politiku izstrādē un izvērtēšanā, paredzot maziem un vidē-
jiem uzņēmumiem vieglākus nosacījumus, kā arī pēc nepiecie-
šamības tiešus atbrīvojumus mikrouzņēmumiem. 

Ja labāka regulējuma un REFIT mērķi ir atbalstāmi, jo 
jebkurš vēlas skaidru un saprotamu regulējumu, tad 
mērķu sasniegšanas instrumenti ir apšaubāmi. Kā uzsver 
ETUC, ar Labāku regulējumu un REFIT Eiropas Komisija 
izceļ uzņēmējdarbības intereses pāri visām citām intere-
sēm. Labāka regulējuma iniciatīvas un tā sniegtā pievie-
notā vērtība ir orientēta tikai uz vienu sabiedrības sekto-
ru – uzņēmējdarbību, it īpaši mikro, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.  

ETUC uzsver, ka Eiropas līmeņa politikas un tiesību aktu veido-
šanā ir svarīgi nodrošināt balansu starp uzņēmējdarbības inte-
resēm un ieguvumiem, un citām sabiedrības interesēm, pie-
mēram, vidi un darba drošību. Papildus ETUC uzsver, ka nav 
pierādījumu tam, ka finanšu līdzekļu ietaupījumi, kuri varētu 
rasties saistībā ar vieglākā režīma noteikšanu, būtu investēti 
inovācijās un darbaspēkā, un attiecīgi nodrošinās ilgtermiņa 
pozitīvu ietekmi un Eiropas Savienības konkurētspēju 

Ko REFIT un Labāka regulējuma programma nozīmē Latvijai? 
Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā veido 98% no uzņē-
mumiem. Vieglākā tiesiska režīma noteikšana 98% no uzņē-
mumiem, jo īpaši attiecībā uz darba aizsardzības jautājumiem, 
var graut godīgu konkurenci un draudēt ar darba tiesību un 
darba drošības aizsardzības vājināšanos, kas ilgtermiņā negatī-
vi ietekmēs Latvijas darbaspēku. REFIT un labāka regulējuma 
programma līdz ar to runā pretī principam, ka visiem darbinie-
kiem ir jābauda tiesību aktu aizsardzība, neatkarīgi no uzņē-
muma lieluma. Savā komunikācijā ar Ekonomikas ministriju 
LBAS uzsvēra, ka darbinieku veselības un drošības aizsardzībā 
nevar likt uzsvaru tikai uz regulējuma sloga uzņēmējdarbībai 
aprēķiniem. Darbinieku dzīve un veselība nevar būt izmērāma 
ar darba devēja peļņas samazinājumu un izmaksu lielumu. 

ETUC deklarācija par Labāka regulējuma programmu: https://
www.etuc.org/documents/etuc-declaration-better-
regulation#.VidPTm5cq6Q  

Eiropas Komisijas ar Labāka regulējuma programmu saistītie 
dokumenti: http://ec.europa.eu/smart-regulation/
better_regulation/key_docs_en.htm; latviski: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/DOC/?
uri=CELEX:52015DC0216&from=EN  
Eiropas Komisijas Labāka regulējuma pamatnostādnes:  
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/
toc_guide_en.htm  

(Turpinājums 25.lpp.) 

EIROPĀ 

(turpinājums no 23.lpp.) 

#REFIT 
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Eiropas Komisija ir izveidojusi tematisko darba grupu „Jauns 

starts sociālajam dialogam (sociālais dialogs, politikas vei-

došana un likumdošana)”. Darba grupas mērķis ir izstrādāt 

rekomendācijas Eiropas Komisijai par to kā labāk iesaistīt Eiro-

pas un nacionālā līmeņa sociālos partnerus Eiropas Semestra 

iniciatīvu izstrādē un kā atbalstīt Eiropas sociālā dialoga rezul-

tātu ieviešanu visās 28 ES dalībvalstīs. Darba grupā piedalās 

Eiropas sociālo partneru un Eiropas nozaru sociālo partneru,  

vairāku dalībvalstu nacionālā līmeņa arodbiedrību un darba 

devēju organizāciju pārstāvji, Eiropas Komisija, kā arī trīs Eiro-

pas Padomes prezidentūru (Latvijas, Luksemburgas un Nīder-

landes) pārstāvji. 

Pirmā darba grupas sēde ir notikusi 15.jūlijā, un tās ietvaros  

Eiropas Komisija izzināja Eiropas sociālo partneru viedokļus 

par to, kā kāds varētu būt piemērotākais formāts sociālo par-

tneru konsultācijām, kā nodrošināt lielāku saikni starp Eiropas 

Komisijas un  sociālo partneru darba programmām, kā Eiropas 

Komisija var labāk atbalstīt sociālā dialoga rezultātu populari-

zēšanu, kā Eiropas Komisija var atbalstīt dalībvalstu nacionālā 

līmeņa sociālo partneru organizācijas Eiropas sociālo partneru 

pamatnolīgumu īstenošanā, lai panāktu pilnīgu pārklājumu 

visās ES 28 dalībvalstīs.  

Turpmāk nākamo sešu mēnešu laikā tematiskās 

darba grupas dalībniekiem būs jāizstrādā rekomen-

dācijas saistībā ar minētajiem jautājumiem. Latvijas 

arodbiedrībām (LBAS) šajā darba grupā ir iespēja 

sniegt jauno ES dalībvalstu perspektīvi, jo īpaši 

attiecībā uz Eiropas sociālo partneru pamatnolīgu-

mu ieviešanu, ar to saistītajiem izaicinājumiem un 

iespējām. 

Eiropas Komisija turpina virzīt direktīvas priekšlikumu par vie-
na dalībnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību jeb SUP 
(Societas Unius Personae).  

Kā paredz direktīvas priekšlikums, ar SUP ieviešanu  tiktu at-
vieglota sabiedrību pārrobežu darbība – būtu noteikts, ka da-
lībvalstis savās tiesību sistēmās paredz jaunu  juridisko formu, 
uz kuru visās dalībvalstīs attiecas vienādi noteikumi un kurai 

būtu visā ES vienāds saīsinājums, t. i., SUP (Societas Unius 
Personae). Šīs sabiedrības tiktu veidotas un darbotos saskaņā 
ar visu dalībvalstu līmenī saskaņotiem noteikumiem, kas sa-
mazinātu izveides un darbības izmaksas. Izmaksas samazinā-
sies, pateicoties saskaņotai reģistrācijas procedūrai un iespējai 
reģistrāciju veikt tiešsaistē ar statūtu vienotu veidni, kā arī 
zemu dibināšanas pamatkapitāla summu. Kreditoru aizsardzī-
bu nodrošinātu SUP direktoriem (un atsevišķos gadījumos – 
SUP vienīgajam dalībniekam) noteikts pienākums kontrolēt 
labuma sadali.  Saskaņā ar priekšlikumu, lai uzņēmēji varētu 
pilnībā izmantot iekšējā tirgus potenciālu, dalībvalstis nedrīk-
stētu prasīt, ka SUP juridiskajai adresei un centrālajai adminis-
trācijai obligāti jāatrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī. 

ETUC kategoriski iestājas pret SUP ieviešanu un di-
rektīvas pieņemšanu. Kamēr Eiropas Komisija pa-
sniedz SUP ieviešanu kā iespēju uzlabot mazo un 
vidējo uzņēmumu veidošanos, ETUC uzskata, ka 
SUP veicināt godīgas konkurences sagraušanu un 
sociālo dempingu Eiropas vienotajā tirgū.  

Pastkastīšu uzņēmumi ir uzņēmumi, kuri ir reģistrēti vienā 
dalībvalstī, taču savu patieso darbību veic citā dalībvalstī, ar 
mērķi apiet tiesisko regulējumu, jo īpaši darbinieku norīkoša-
nas regulējumu. Piemēram, lai apietu pienākumu maksāt vie-
nā dalībvalstī noteikto sociālās aizsardzības iemaksas, uzņē-
mēji dibina formālu uzņēmumu un slēdz darba līgumus ar 
darbiniekiem citā dalībvalstī, kur pastāv sliktāki darba standar-
ti, zemākas sociālās aizsardzības iemaksas  un ir vājāka darba 
inspekcijas kapacitāte (skat: http://
www.stopletterboxcompanies.eu/)  

 

Direktīvas priekšlikums latviešu valodā: http://www.ipex.eu/
IPEXL-WEB/dossier/document/COM20140212.do#dossier-
COD20140120  

ETUC nostāja par SUP: https://www.etuc.org/documents/etuc

-position-single-member-private-limited-liability-

companies#.VidzIW5cq6Q  

(Turpinājums 26.lpp.) 

EIROPĀ 

(turpinājums no 24.lpp.) 

# Eiropas Komisijas tematiskā 
darba grupa „Jauns starts sociāla-
jam dialogam (sociālais dialogs, 
politikas veidošana un likumdoša-
na)” 

# SUP jeb viena dalībnieka  
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SUP pārvērš pārrobežu uzņēmuma reģistrāciju par 

formalitāti.  Jaunie atvieglotie reģistrācijas nosacī-

jumi ļaus apiet dalībvalstu uzņēmumu reģistrāci-

jas noteikumus. Tas, ka dalībvalstis nedrīkstētu 

prasīt, ka SUP juridiskajai adresei un centrālajai 

administrācijai obligāti jāatrodas vienā un tajā pa-

šā dalībvalstī, iedrošina un veicina pastkastīšu uz-

ņēmumu veidošanu.  

http://www.stopletterboxcompanies.eu/
http://www.stopletterboxcompanies.eu/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20140212.do#dossier-COD20140120
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https://www.etuc.org/documents/etuc-position-single-member-private-limited-liability-companies#.VidzIW5cq6Q
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-single-member-private-limited-liability-companies#.VidzIW5cq6Q
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-single-member-private-limited-liability-companies#.VidzIW5cq6Q
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ES dalībvalstīs turpinās 2014.gada 15.maijā ir pieņemtās Eiro-
pas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES par to, kā 
izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu dar-
bā pakalpojumu sniegšanas jomā (Īstenošanas direktīva)  ie-
viešana. Direktīva 2014/67/ES dalībvalstīm, tostarp, Latvijai, 
būs jāievieš līdz 2016.gada 18.jūnijam.  

Direktīva 2014/67/ES paredz vairākus jauninājumus, kas ne-
pieciešami, lai dalībvalstis pēc iespējas līdzīgāk īstenotu, pie-
mērotu un izpildītu praksē Direktīvu 96/71/EK. Tie ietver ele-
mentus norīkojošā uzņēmuma un norīkotā darbinieka identifi-
cēšanai pasākumus, kas uzlabo informācijas pieejamību un 
apmaiņu dalībvalstīs, pasākumus valstu administratīvās sadar-
bības uzlabošanai un termiņus informācijas sniegšanai, pasā-
kumus valsts kontrolei un uzraudzībai, mehānismu norīkoto 
darbinieku aizskarto tiesību aizsardzībai, uzsverot darbinieku 
pārstāvju lomu, solidārās atbildības apakšuzņēmēju ķēdēs 
ieviešanu, kā arī nosacījumus un principus piespriesto admi-
nistratīvo sodu un sankciju pārrobežu izpildei. 

Vairāk par direktīvu  2014/67/ES  un ieteikumiem arodbiedrī-
bām skat. LBAS 2015.gada marta ziņojumā Direktīva 2014/67/
ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbiedrībām tās 
ieviešanai: http://www.lbas.lv/resources/examinations  

Vienlaikus Eiropas Komisija ierosina vecās darbinieku norīko-
šanas Direktīvas 96/71/EK pārskatīšanu. Direktīvas 96/71/EK 
pārskatīšana varētu notikt Eiropas Komisijas darbaspēka mo-
bilitātes pakotnes ietvaros, kuru plāno publicēt 2015.gada 
beigās. Eiropas Komisija pamato nepieciešamību pēc Direktī-
vas 96/71/EK mērķtiecīgas pārskatīšanas ar to, ka darbinieku 
norīkošanas regulējums šobrīd Eiropā ir plaši izmantots soci-
ālā dempinga veikšanai un darbinieku norīkošana ir aizgājusi 
tālu no tā sākotnējas idejas. Darbinieku norīkošana kļuva par 
peļņas avotu personām, kuras uz lēta darbaspēka un darba 
tiesību apiešanas rēķina iegūst lielu peļņu, kas pārsniedz nar-
kotiku tirgošanas peļņas apgrozījumu. Bieži vien darbinieku 
norīkošanas organizētāji nāk no ārpus Eiropas kontinenta. 
Nodibinot pastkastīšu uzņēmumus un pagaidu darba aģentū-
ras Eiropā, jo īpaši valstīs ar zemu kontroles līmeni, šis perso-
nas organizē darbinieku vervēšanu un norīkošanu visā Eiropā. 
Direktīvas 96/71/EK  pārskatīšanas ietvaros  ir nepieciešams 

precizēt minimālās algas (minimal rates of pay) definīciju un 
sastāvdaļas Vēl viens no pārskatīšanas jautājumiem varētu 
būt skaidrs regulējums par to, kā direktīvas normas piemēro 
transporta nozarē un norādes attiecībā uz to, cik gara var būt 
darbinieku norīkošana. 

Latvijas valdība neatbalsta Direktīvas 96/71/EK pārskatīšanu, 
uzskatot, ka ir nepieciešams sagaidīt Direktīvas  2014/67/ES  
ieviešanas rezultātus. Savukārt ETUC pilnībā atbalsta direktī-
vas mērķtiecīgu pārskatīšanu. ETUC uzskata, ka mērķtiecīgi 
pārskatīšanas ietvaros ir nepieciešams interpretēt un precizēt 
minimālās algas likmes un vienāda atalgojuma principus. Vien-
laikus minimālās algas likmes principa pārskatīšana nedrīkst 
skart minimālās algas elementus, kas ir dalībvalstu kompeten-
cē. Tāpat mērķtiecīgas pārskatīšanas ietvaros ir jāanalizē un 
jāatzīst, ka ES pastāv dažādas industriālās un minimālās algas 
noteikšanas mehānismi – ar tiesību aktiem, ar  koplīgumiem. 
Visbeidzot ETUC pievērš uzmanību tam, ka vēlme apiet soci-
ālās aizsardzības tiesisko regulējumu un pienākumus veicina 
ļaunprātīgu darbinieku norīkošanas izmantošanu. Līdz ar to 
ETUC ierosina izveidot ciešāku saikni starp darbinieku norīko-
šanas regulējumu  un sociālās aizsardzības tiesiskajiem regulē-
jumiem Eiropas līmenī. Tam tostarp vajadzētu ietvert regulē-
juma pilnveidošanu, lai novērstu pastkastīšu uzņēmumu vei-
došanos un viltus pašnodarbinātību.  

Vairāk par ETUC nostāju un priekšlikumiem Direktīvas 96/71/
EK  pārskatīšanu: 

 https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/
files/target_review_pwd_etuc_contribution.pdf  

 

Saistībā ar Direktīvu  2014/67/ES  un Direktīvas 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu ieviešanu Latvijā būvniecības nozarē 
turpinās diskusijas par solidārās atbildības (līdzatbildības)  
apakšuzņēmēju ķēdē principa ieviešanu Latvijas tiesību aktos. 
Solidārās atbildības (līdzatbildības) apakšuzņēmēju ķēdē mēr-
ķis ir risināt situācijas, kad darbinieki vai citi kreditori 
(piemēram, valsts 
institūcijas) nevar 
saņemt viņiem pie-
nākušos parādu no 
konkrēta uzņēmuma, 
ļaujot darbiniekiem 
(citiem kreditoriem) 
vērsties pie finansiāli 
stiprākās puses, ja 
viņa tiešais parād-
nieks (darba devējs) 
nevar vai negrib izpil-
dīt prasības. 

 

 

 

EIROPĀ 

(turpinājums no 25.lpp.) 

 

# Darbinieku norīkošanas  
aktualitātes 

 

# Solidārās atbildības ieviešana 

apakšuzņēmēju ķēdēs 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/files/target_review_pwd_etuc_contribution.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/files/target_review_pwd_etuc_contribution.pdf
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Solidārās atbildības koncepts paredz, ka kreditors (valsts insti-
tūcija vai apakšuzņēmēja nodarbinātie) var pieprasīt parāda 
samaksu no visiem vai jebkura no ķēdes dalībniekiem (kuru 
uzskata par finansiāli spējīgu samaksāt parādu, proti, no augšā 
stāvošā apakšuzņēmēja, ģenerāluzņēmēja) vai pat pasūtītāja. 

 

2015.gada 29.septembrī Latvijas Būvniecības padomes dalīb-
nieki vienojās par kopīgu interesi diskutēt un virzīt solidārās 
atbildības (līdzatbildības) principa ieviešanu Latvijas tiesību 
aktos.  

Vairāk par solidārās atbildības principu LBAS 2015.gada aprīļa 
ziņojumā  Solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs.  Eiropas 
Savienības dalībvalstu prakse: http://www.lbas.lv/resources/
examinations  

 

 

 

Nataļja Mickeviča, LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un 
politikas dokumentu eksperte  
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