“LBAS Vēstis” Nr.156
2015.gada decembrī
ŠAJĀ IZDEVUMĀ LASIET:
* LBAS: Nākamā gada valsts budžets nav stratēģiski
virzīts

2

* Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības Jauniešu
forumā „Lielākas algas – mazāks stress”

3

* Kādas izmaiņas sagaida iedzīvotājus 2016.gadā?
Finanšu ministrijas infografika par valsts
budžetu 2016.gadā

4

* LIZDA organizētais streiks

5

* Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrībā

7

* LBAS “Labākā arodorganizācija 2015”

8

* Arodbiedrībai LAKRS 25 gadi!

9

* Kvalitatīvs darbs, darbaspēka vajadzības un
arodbiedrību loma

11

* Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015.gadā

12

* Noslēdzies projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana”
14

Turpmāk “LBAS Vēstis” iznāks tikai
elektroniski.

Aicinām pārsūtīt visiem biedriem!
Ierosinājumus turpmākajiem izdevumiem
un savus vērtējumus lūdzam sūtīt uz
e-pastu:
sanita.birkenfelde@lbas.lv.

* Svinīgi atvērta grāmata “Arodbiedrību likums ar
komentāriem”

15

* Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes

17

* Eiropas sociālo partneru darba programma
no 2015. līdz 2017. gadam

18

* LBAS konkursa uzvarētāji - gudrākie Rīgas
vidusskolēni viesojas lidostā “Rīga”

19

* LBAS Dzimumu līdztiesības padome viesojas
uzņēmumā "Spodrība"

20

* Starptautiskās aktualitātes:
* TTIP
* 2016.gada Izaugsmes ziņojums
* Kvalitatīvs darbs
* Aicinājums veidot Nacionālās
konkurētspējas padomes
* Pastkastīšu uzņēmumu darbības apkarošana
* Union.Migrant.Net
* Darbinieka autonomā definīcija
* Eiropas Komisija: bēgļu krīzes risināšanas
Pasākumi

21
21
21
22
23
23
24
25
25

2
ATTĪSTĪBA
VAI STAGNĀCIJA?

LBAS: Nākamā gada valsts budžets
nav stratēģiski virzīts
2016.gada budžets būs stagnācijas budžets, kas
neveicinās Latvijas attīstību, turklāt nākamā gada
valsts budžets nav stratēģiski virzīts, un tajā parādās pretrunīgi priekšlikumi, atzīst LBAS vadība.

ties pēc sākotnējiem provizoriskajiem Finanšu ministrijas aprēķiniem, ir apmēram 10 miljoni eiro,
kurus varēja novirzīt skolotāju, mediķu, kultūras
darbinieku darba samaksas paaugstināšanai.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: "Diemžēl labāk mēs nākamajā gadā nedzīvosim. Mūsu algu
pieaugums nebūs tik optimistisks, kā to sola Finanšu ministrija."
LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns norāda, ka budžetā gan ir iekļauti atsevišķi pozitīvi
elementi, bet parādās pretrunīgi vērtējami priekšlikumi: “Piemēram, valdība runā par nevienlīdzības
mazināšanu, tomēr tajā pašā laikā visas nodokļu
izmaiņas attiecas uz darbiniekiem, bet ieņēmumi
no kapitāla netiek aiztikti. Tiek sludināts, ka kapitāls ir jāuzkrāj, tajā pašā laikā piesedzot, ka ir arī
kapitāls, kas solidāri varētu kaut ko maksāt, ne
tikai augstāk atalgotais darbinieks, kuram bieži
vien ir ģimene, divi bērni. Darbinieks, kura alga ir
1200 eiro mēnesī, viņa laulātais un divi bērni vienalga atrodas zem iztikas minimuma, rēķinot neto
algu uz vienu ģimenes locekli.

NODOKĻU IEKASĒŠANA - VĀJA
LBAS norāda, ka vēl viena problēma, ko deputāti
nav ņēmuši vērā, ir nodokļu iekasēšana. Piemēram, Igaunijā, kur dzīvo 1,3 miljoni cilvēku un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme ir 20%, šī
gada deviņos mēnešos izdevies iekasēt gandrīz
tikpat daudz, cik Latvijā, kur dzīvo teju divi miljoni
iedzīvotāju un IIN likme ir 23%. Kaimiņvalstī ir augstāka darba samaksa un, bremzējot normālu darba samaksas kāpumu un neapkarojot ēnu ekonomiku, mēs noplicinām paši savu valsts budžetu.
PANĀKUMS – ALGU PAAUGSTINĀJUMS IEKŠLIETU
NOZARĒ

Kā lielu sociālo partneru un Iekšlietu ministrijas
(IEM) kopīgu panākumu LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns min gaidāmo darba samaksas
paaugstinājumu nozarē strādājošajiem. IEM sagatavoja Ministru kabineta noteikumu projektu
"Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.568 "Noteikumi par IEM sistēmas
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatperLBAS ir vienmēr norādīju- iestāžu
sonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām"", kas paredz paliesi, ka darba samaksai ir
lināt amatpersonu mēnešalgu vidēji par 100 eiro
(pirms nodokļu nomaksas), precizējot mēnešalgu
straujāk
jāatgriežas
skalu, un palielināt piemaksas par speciālo diepirmskrīzes līmenī.
nesta pakāpi apmēru. Piemēram, seržantiem piemaksa par speciālo dienesta pakāpi no nākamā
gada būs 28 eiro līdzšinējo 11,38 eiro vietā, bet
kapteiņiem šī piemaksa būs 78 eiro līdzšinējo
TIKS PAAUGSTINĀTS TIKAI NEAPLIEKAMAIS MINI- 56,91 vietā. Kopumā šim mērķim - darba samakMUMS PAR BĒRNIEM
sas palielinājumam IEM sistēmā nākamgad ir plāLBAS vienmēr ir iestājusies gan par minimālās al- nots piešķirt 26 miljonus eiro. E.Baldzēns atgādigas, gan neapliekamā minimuma paaugstināšanu, na, ka krīzes laikā slēgtajās valdības sēdēs tieši
taču “tikko tas iznāk uz vienu pusi, tas nesniedz
LBAS panāca, ka IEM algu fonda samazinājums
mērķi, ko mēs vēlētos", saka Egīls Baldzēns.
nebija tik milzīgs, kā sākotnēji valdība bija piedāDiemžēl tiks paaugstināts tikai atvieglojums par
vājusi. Turklāt LBAS ir vienmēr norādījusi, ka darbērniem un tikai par 10 eiro, lai gan budžeta izba samaksai ir straujāk jāatgriežas pirmskrīzes
strādes gaitā sarunās ar sociālajiem partneriem to līmenī: "Tas jau sāk notikt, bet vēl ne pilnībā."
tika solīts palielināt par 25 eiro. Šis, tā saucamais, “ietaupījums” budžeta izdevumu daļā, vado- (Turpinājums 3.lpp.)
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Turpinājums no 2.lpp.
SPĻĀVIENS ARODBIEDRĪBAS SEJĀ
LBAS norāda, ka Ministru prezidentei, ministriem
un deputātiem algas būtu jāceļ, tomēr to nedrīkstētu darīt, neceļot minimālo un vidējo darba samaksu valstī. LBAS atzīmē, ka 370 eiro kā minimālā darba samaksa nākamgad nav nopietna alga, un gan ministriem un premjeram vajadzētu
rūpēties par to, lai minimālā un vidējā alga pieaug,
lai tā būtu samērīga ar to pieaugumu, ko viņi paredz sev. Algas ir jāceļ visā publiskajā sektorā, jo
valsts kā darba devējs nevar sev pacelt algas, bet
saviem darbiniekiem - nē. Paziņojums par ieceri
nākamajā gadā palielināt Ministru prezidenta, ministru, parlamentāro sekretāru, Saeimas frakciju
un komisiju vadītāju algas izglītības un zinātnes
nozares darbinieku streika dienā ir spļāviens sejā
nozares darbiniekiem, uzskata LBAS un Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.
DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS –
ATGŪŠANA ILGA UN SAREŽĢĪTA

Nākamā gada budžets paredz pakāpeniski ieviest
gada diferencēto neapliekamo minimumu, kas
būs atkarīgs no personas gūto ar nodokli apliekamo kopējo ienākumu apmēra (to pakāpeniski ieviešot, 2020.gadā mēnesī piemērotais neapliekamais minimums zemo algu saņēmējiem plānots
160 eiro apmērā), taču LBAS jau sākotnēji norādījis, ka šāds piedāvājums nav labākais risinājums.
"Šīs diferencētais neapliekamais minimumu radīs
tikai jukas, galvenie ieguvēji būs tie, kuriem nav
bērnu, savukārt cilvēki ar mazajām algām pārmaksāto nodokli varēs saņemt tikai pēc gada vai
pat ilgāk, iesniedzot deklarāciju, un skaidrs, ka
daudzi to nemaz nedarīs. Latvijā būtu jāatgriežas
pie tāda ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma, kāds bija pirms ekonomiskās
krīzes - 130 eiro," norāda LBAS priekšsēdētājs.
Ieviešot diferencētu ar nodokļiem neapliekamo
minimumu, tā atgūšana tiks padarīta tik sarežģīta,
ka daudzi cilvēki šo naudu varētu pazaudēt par
labu valstij.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības Jauniešu forumā „Lielākas algas – mazāks stress”
27.novembrī piedalījās aptuveni 40 dalībnieki no pasta, telekomunikāciju un IT uzņēmumiem.
FOTO — M.PUŽULS
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Avots: www.fm.gov.lv
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS

LIZDA organizētais streiks

Streikoja arī Rīgas N. Draudziņas vidusskolas darbinieki
FOTO — I. Freiborne
Streikā piedalījās 911 izglītības un zinātnes iestādes, 24
577 izglītības un zinātnes darbinieki.
LIZDA padome nolēma, ņemot vērā neapmierinošos izlīgšanas komisijas darba rezultātus, pieņemt lēmumu par nozares arodbiedrības vienas dienas brīdinājuma streiku š.g.
27.novembrī, pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta pirmo daļu, Darba strīdu likuma 15.panta piekto daļu. Streika
forma ir izglītības un zinātnes darbinieku darba pārtraukšana uz vienu dienu ar mērķi pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības
situācijai nozarē un panākt sekojošu streika prasību izpildi:

mu 6 milj.euro un Zinātniskās darbības likuma 33.panta
otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts
budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 3,6 milj. euro.
Jaunais (ja precīzāk, tad jaunais jau ar "bārdu") pedagogu
atalgojuma modelis skaidri parāda, ka valdošajai koalīcijai
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) personā arī nav nekāda interese reāli paaugstināt izglītības kvalitāti. Šis modelis
ir veidots, nevis izdiskutējot un definējot, kāda izglītības
kvalitāte ir nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijas izaugsmi
un katra tās iedzīvotāja labklājību, tad izplānojot, kā to panākt, aprēķinot nepieciešamās izmaksas un pēc tam sastādot grafiku, ko un kādā secībā paveikt, atbilstoši pieejamam
finansējumam, bet gan izraujot no konteksta atsevišķu sistēmas elementu (skolotāju algas), kuras tālāk apspriešanas
gaitā tiek tā samazinātas, lai atbilstu pieejamajam finansējumam.

1. pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus, kā arī novirzīt likumprojektā
“Par valsts budžetu 2016.gadam” rezervētos 9 milj. euro
pārejas periodam Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 un
Nr. 836 pilnveidei, paredzot darba samaksas nosacījumu
uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem,
Lai nodrošinātu, saglabātu un veicinātu kvalitāti, nevar pieatbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba samaksas paļaut, ka 24 577 izglītības un zinātnes darbinieki netiek sasliktināšanu nozarē strādājošajiem;
dzirdēti. Pozitīvām pārmaiņām jābūt tūlītējām, ilgtspējīgām
2. paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku dar- pārmaiņām jābūt pārdomātām, saskaņotām un atbilstoši
ba samaksas paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu liku- finansētām.
ma 78.panta septītās daļas pakāpeniskai izpildei likumpro(Turpinājums 6.lpp.)
jektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansēju
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Turpinājums no 5.lpp.
un nihilistiskā attieksme ir destruktīva. Šādas attieksmes paušana publiskajā telpā un
pieņemot politiskus lēmumus, pozitīvas pārmaiņas neviesīs. Izglītības un zinātnes darbiniekiem ir ļoti svarīgi būt vienotiem un skaļi
paust savu viedokli un pastāvēt par sevi.
Streiks un cita veida protesti nav tikai par to,
lai palielinātu algas, tā ir katra pilsoniskā
atbildība, nepieļaut bezatbildīgu attieksmi
no valdības un nozares ministrijas puses, jo
ikvienam bērnam ir tiesības saņemt kvalitatīvu, pieejamu, bezmaksas izglītību un ikvienas progresīvas valsts pamatā ir attīstīta,
mūsdienīga zinātniskā darbība.
Domājot par Latvijas nākotni un attīstību,
nevaram klusēt par problēmām, kuras reLIZDA vadība streika dienu vadīja Rīgas Teikas vidusskolā, kur...
dzam izglītībā un zinātnē. Mēs nevaram pieLatvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ir paudis savu ļaut, ka mūsu profesionāļi izbrauc no valsts, zaudē prieku
viedokli: “Streiks ir novērtējums valdības darbam un tas par savu darbu un pierod pie tā, ka netiek sadzirdēti.
nozīmē, ka tā nav strādājusi pietiekami apmierinoši.”
Vairāk kā 24 000 izglītības un zinātnes darbinieku spēja būt
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vienotiem un spert drosmīgu soli ir gana spēcīgs brīdināju(LIZDA) lielā cieņā pasakās ikvienam izglītības un zinātnes ma signāls valdībai un motivācija arodbiedrībai turpināt
darbiniekam, kurš noticēja kopības spēkam un ar pārliecību iesākto un neatlaidīgi cīnīties par to, lai aug izglītības kvalipauda savu attieksmi par pastāvošo situāciju, pievienojoties tāte, notiek straujāka zinātnes attīstība un nozares darbinieLIZDA brīdinājuma streikam 27.novembrī.
ki strādā ar prieku, entuziasmu un ir spējīgi pilnveidot sevi,
nedomājot par to, kā izdzīvot no algas līdz algai. Ceram uz
Lēmums par streiku nav viegls – tas ir skaļš, komplicēts un
turpmāku jūsu atbalstu, mūsu biedru skaita pieaugumu un
līdzi nes neskaitāmas viedokļu sadursmes, ar stereotipiem
ieguldītā darba vainagošanos ar rezultātiem.
apaugušus uzskatus un kādam arī – vainas apziņu. Mēdz
teikt “strādāt skolā ir misijas darbs” un “zinātnē strādā tikai Mūsu spēks ir kopībā un pārliecībā katram par sevi!
entuziasti”. Uz šiem diviem vaļiem balstās liela daļa sabiedDita Kalniņa,
rības uzskati, līdz ar to, tiklīdz pedagogi un zinātnē strādājoLIZDA sabiedrisko attiecību speciāliste (teksts un foto)
šie izsaka bažas un neapmierinātību par saņemto atalgojumu un nozares politiku, pretī saņem skaļas pretargumentu
gūzmas, piemēram, maldīgi pielīdzinot izglītību brīvā tirgus
...skolotāji bija organizējušies sportiskām aktikonkurences principiem – cik daudz un labi strādāsi, tik vitātēm
daudz nopelnīsi, vienmēr ir izvēle
aiziet, ja kaut kas neapmierina un
katrs pats cīnās par savām iespējām un izaugsmi. Līdzīgi ir arī ar zinātni, šobrīd valstī piekoptā politika
izpaužas kā – izdzīvos stiprākais.
Taču būtiski ir saprast to, ka izglītība
un zinātne ir viens no pamatiem
veselīgai un izglītotai sabiedrībai, un
tam ir nepieciešamas investīcijas un
pārdomāta politika, kas pieturās pie
valstī pieņemtajiem attīstības dokumentiem un seko līdzi Eiropā un
pasaulē atzītām pamatnostādnēm
valsts ilgtspējīgai attīstībai.
Vairāku valdības pārstāvju nievājošā
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībā

ķu arodbiedrību veidos darba grupu, kura strādās pie
tā, lai kopumā izvērtētu veselības nozares sistēmā
strādājošo atalgojumu un jau piešķirtā papildus finansējuma sadalījumu. Darba grupas uzdevums būs precizēt darba samaksas pieaugumu un sadalījumu veselības nozarē strādājošiem un pakāpeniski atjaunot
Ministru kabineta (MK) rīkojumu Nr. 326 par pamatnostādnēm "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē".
Izlīgšanas komisijā notika konstruktīvas debates, tika
panākta vienošanās un rasts risinājums visām LVSADA izvirzītajām kolektīvā interešu strīda prasībām.
LVSADA piketā pie Saeimas 3.novembrī

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrība (LVSADA) 25.novembrī parakstīja vienošanos ar veselības ministru Guntis Belēviču par izlīgumu kolektīvā interešu strīdā, līdz ar to mediķu arodbiedrība streiku nerīkos.

Pirmsstreika izlīgšanas komisija vienojās savlaicīgi
sagatavot un pieņemt LVSADA kolektīvā interešu strīda prasību izpildei nepieciešamos grozījumus MK noteikumos "Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām", "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un " Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Kā ziņots iepriekš, LVSADA 19.novembrī iesniedza Veselības ministrijai kolektīvā interešu strīda LVSADA neplāno atteikties no uzstādījuma mediķu
algas nākamgad paaugstināt par 10%, kam nepiecie(pirmsstreika) prasības.
šami 22 miljoni eiro. Līdz ar to arodbiedrība kopā ar
Panāktā vienošanās paredz, ka veselības nozares dar- ministriju strādās, lai nākamā gada budžetā atrastu
binieku algas 2016.g.adā tiks paaugstinātas ne ma- nepieciešamos līdzekļus.
zāk kā 5% apmērā. Veselības ministrija kopā ar medi-

www.lvsada.lv

1.decembrī LVSADA 6.kongresā jau trešo reizi par arodbiedrības vadītāju ievēlēts Valdis Keris. Viņš amatā ievēlēts uz
vēl pieciem gadiem. Iepriekšējā darbības
termiņā izdevies panākt, ka obligātā kārtā netiek publiskoti mediķu personas kodi, kā arī no nākamā gada tiks ieviestas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) darbinieku izdienas
pensijas. Vēl viens mērķis bijis panākt,
ka tiek pildīts valdības rīkojums par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē,
nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu.
Foto— M.Pužuls
Arodbiedrības priekšsēdētājs atzīmēja, ka
šo ieceri vēl nav izdevies realizēt līdz galam, un darbs pie tās tiks turpināts. Tāpat V. Keris iecerējis uzlabot mediķu un sociālās aprūpes darbinieku darba drošību. Viņš uzskata, ka darba videi jābūt arī atraktīvai un izaugsmi rosinošai.
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SOCIĀLAIS DIALOGS

LBAS “Labākā arodorganizācija 2015”
kņa Vagonu tehniskās apkopes punktu arodorganizācija, priekšsēdētājs
Vadims Fiļipeckis (Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība)
•VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa līnijas stacijas
arodorganizācija, priekšsēdētāja Irina
Kuriļenko (Latvijas Dzelzceļnieku un
satiksmes nozares arodbiedrība)
•VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances Rīgas reģiona arodorganizācija,
priekšsēdētājs Jānis Gumbins (Latvijas
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares
arodbiedrība)
*Jēkabpils ceļu rajona arodorganizācija, priekšsēdētāja Ingrīda Millere
(Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība)
*Rēzeknes arodorganizācija, priekšsēdētāja Jeļena Novikova (Latvijas SaAttēlā: Dzelzceļnieku un satiksmes nozares apbalvoto
karu darbinieku arodbiedrība)
*LSAB Cēsu arodorganizācija, priekšarodorganizāciju pārstāvji, P. Krīgers un A. Muhlinkins
sēdētāja Digna Soboļeva (Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība)
12. novembrī LBAS pasākumā “Labākā arodorganizācija *Aknīstes novada pašvaldības arodorganizācija, priekšsēdē2015” apbalvoja labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrī- tāja Lidija Deksne (Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības un aktīvākos jauniešus. Šogad 13 LBAS dalīborganizāci- ba)
jas – nozaru arodbiedrības – LBAS balvai izvirzīja 21 arodor- •Madlienas vidusskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja
ganizāciju un 3 aktīvākos jauniešus.
Daiva Lūse (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodLBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Jau astoto gadu biedrība)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība par godu Latvijas valsts •Inčukalna pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja
dzimšanas dienai apbalvo tās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrī- Zinta Nolberga (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
bas, kas aizvadītajā gadā vislabāk ir spējušas aizstāvēt darbi- arodbiedrība)
nieku intereses un izveidot savā darbavietā veiksmīgu sociālo •Valmieras Jaunatnes centra ,,Vinda” arodorganizācija,
dialogu. Otro gadu īpaši atzīmējam arī mūsu jauno maiņu – priekšsēdētāja Zinta Irbe
aktīvākos jauniešus, kas ar savu rīcību un darba spējām pierā- (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
dījuši sevi, darbojoties arodbiedrībā. ”
•Rakstniecības un mūzikas muzeja, E.Smiļģa Teātra muzeAktīvākā jaunieša balvu šogad saņēma: Inga Paegle, ja un Memoriālo muzeju apvienības darbinieku arodbiedValmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja, Latvijas Izglītības rība, priekšsēdētāja Sarmīte Līdaka (Latvijas Kultūras darbiun zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras nieku arodbiedrību federācija)
starpnovadu valdes locekle un deleģētā pārstāve jauno pedago- *Jelgavas pilsētas slimnīcas arodorganizācija, priekšsēdētāja
gu padomē, Kārlis Bērziņš, AS “Latvijas Finieris” konstruk- Mairita Lutere (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbitors, Mežu nozaru arodu biedrības pārstāvis un Andrejs Siliņš, nieku arodbiedrība)
SIA Lattelecom Klientu apkalpošanas daļas, Ārējo klientu at- *Klīnikas „Gaiļezers” arodorganizācija, priekšsēdētāja Velta
balsta nodaļas, Elektronisko sakaru problēmu vadītājs, Latvijas Bērtule (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) Jauniešu padomes arodbiedrība)
pārstāvis.
*Latvijas onkoloģijas centra arodorganizācija, priekšsēdētāLBAS balvu “Labākā arodorganizācija 2015” šogad ja Ira Runce (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
saņēma:
arodbiedrība)
*Arodorganizācija “Kaskāde”, priekšsēdētāja Inta Sīpola *Cēsu veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība, priekšsē(Latvijas arodbiedrības “Enerģija”)
dētāja Valda Stanne (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes
•Arodorganizācija “Centrs”, priekšsēdētāja Lilita Didrihsone darbinieku arodbiedrība)
(Latvijas arodbiedrības “Enerģija”)
*Sociālā aprūpes centra "Rūja" arodorganizācija, priekšsē•SIA “AGA” arodorganizācija, priekšsēdētājs Andris Ceplišs dētāja Anita Mellupe (Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uz(Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība)
ņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība)
•AS “Cēsu alus” arodorganizācija, priekšsēdētāja Laila Ābola (Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība)
•SIA Skonto PREFAB arodorganizācija B.Betons, priekšsē- Foto no pasākuma: arodbiedribas.lv > galerijas > šeit
dētājs Vitālijs Pavkštello (Latvijas Celtnieku arodbiedrība)
FOTO - K.RĀCENĀJS
•VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecir-
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS

ARODBIEDRĪBAI LAKRS 25 GADI!

Attēlā (no labās): LAKRS valde - A.Pumpurs, M.Medveckis, R.Mazulāne, J.Kalniņš, Ģ.Ulmanis,
E.Niedrītis, I.Jeske
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku
arodbiedrībai LAKRS šī gada decembris ir īpaši svinīgs laiks.
Arodbiedrība LAKRS 4. decembrī atzīmēja savas pastāvēšanas 25 gadadienu. Šim notikumam par godu tika organizēts
svinīgs pasākums, kura laikā arodorganizāciju priekšsēdētāji un viesi tika īpaši sveikti un godināti.
Pasākumā piedalījās 55 LAKRS arodorganizāciju priekšsēdētāji, valdes un padomes locekļi, LBAS pārstāvji, Nīderlandes arodbiedrības FNV pārstāvis u.c. pieaicinātie viesi.

notikumiem pilna vēsture. Valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš
sniedza nelielu ieskatu arodbiedrības pastāvēšanas vēsturē
un iezīmēja LAKRS attīstības tendences 25 gadu garumā.
Pasākuma viesu vidū bija arī ekonomikas zinātņu doktore
R.Karnīte, kura klātesošos uzrunāja ar īsu ieskatu tēmā
“Arodbiedrību loma sabiedrībā”. Viņa prezentācijas laikā
centās atbildēt uz jautājumiem: Vai arodbiedrības ir vajadzīgas sabiedrībai? Kāda loma tām paredzēta? un Kas tām
būtu jādara? Nenoliedzami, galvenais, kas arodbiedrībām
būtu jāatceras un uz ko jāvirza savas attīstības tendences,
ir: sadarbība un solidaritāte. Arodbiedrības nevar pastāvēt
atstatus no sabiedrības sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā.
Viņasprāt, sociālo partneru loma ir neaizstājama, un tāpēc ir
jāmēģina rast jauni risinājumi un idejas situācijas uzlabošanai.

Svinīgā pasākuma atklāšanā arodbiedrības priekšsēdētājs
J.Kalniņš un vietniece R.Mazulāne klātesošos uzrunāja un
aicināja arī turpmāk aktīvi sadarboties, līdzdarboties un
kopīgi veicināt arodbiedrības turpmāko izaugsmi un attīstību. Viņi minēja, ka arodbiedrībām Latvijā, t.sk. LAKRS, vēl ir
daudz darāmā, lai katrs un ikviens darba ņēmējs justos
lepns un gandarīts par arodbiedrību kustību un spēku, kas
tikai kopā rodams.
Arodbiedrība LAKRS jau kopš 2000.gada ir Pasaules un
Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību
Arodbiedrības LAKRS pastāvēšanas 25 gadi ir bijuši notikufederāciju (PSI un EPSU) dalīborganizācija.
miem, panākumiem, uzvarām un secinājumiem pilni. Šajā
laikā arodbiedrībai ir bijuši 8 kongresi, vairāki nosaukumi un (Turpinājums 10.lpp.)
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Turpinājums no 9.lpp.
Nav šaubu, ka katras valsts nacionalitāte, kultūra un sociālekonomiskā vide ietekmē arī arodbiedrību kustību izaugsmi,
attīstības tendences un darba metodes, tomēr arodbiedrību
nozīme un loma pasaulē ir viena. EPSU konsultants un Nīderlandes lielākās arodbiedrības FNV pārstāvis Eddy Stam
dalījās ar savu pieredzi biedru organizēšanā un aģitēšanā
apkalpojošajā sektorā Nīderlandē. Arī viņš uzsvēra to, ka
darbinieku problēmas ir vienas un tās pašas, neatkarīgi no
nacionalitātes un valsts. FNV pārstāvis norādīja, ka tikai
kopīga rīcība un vēlme sasniegt izvirzītos mērķus var sniegt
gaidīto rezultātu. Darbiniekiem ir jābūt vienotiem, atvērtiem
un gataviem rīkoties, ja rodas tāda nepieciešamība. Viņaprāt, ir jāļauj pašiem biedriem veiksmīgi atrisināt radušās
problēmas, jo tikai tā viņi var izjust kopību un vienotību ar
arodbiedrību, un ne vienmēr ir vajadzīga arodbiedrības vadības klātbūtne. Viņš uzsvēra, ka nav nozīmes konkrētai valstij vai sektoram, kurā arodbiedrība darbojas, bet gan motivācijai un stratēģiskai rīcībai panākt iecerēto.
Savukārt par Īrijas arodbiedrības “MANDATE” pieredzi pastāstīja Inga Šperliņa, kura video sižetā pauda savas pārdomas un redzējumu par arodbiedrību darbu un nozīmi Īrijā.
Inga arodbiedrībā MANDATE strādā jau 8 gadus un uzskata,
ka arodbiedrības ir nozīmīgs spēks, kas aizstāv strādājošo
intereses. Viņasprāt, arodbiedrības uzdevums ir solidarizēt
un veidot kolektīvo spēku. Īrijas arodbiedrības strādā, lai tās
biedri justos droši par saviem ikmēneša ienākumiem un
garantijām, un to ar laiku saprot arī paši darbinieki. Arodbiedrība jau sākumā liek biedram saprast, kas no viņa tiks
prasīts un ka ne jau arodbiedrības darbinieks spēs atrisināt
biedru problēmas. Viņa savā sižetā uzsver to: ja ir aktivitāte,
tad lietas arī notiek. Pilns videosižets atrodams šeit.

biedrības darbinieki un arodorganizāciju vadītāji, kuri laikam ejot, nav zaudējuši ticību arodbiedrībai un tās nepieciešamībai uzņēmumā, kā arī labākie arodbiedrības aktīvisti
izvirzītajās nominācijās.
Balvas saņēma
1.Par ilggadīgu un aktīvu darbu arodbiedrībā:
Ārija Ķīsele – SIA “Jūrmalas ūdens” a/o priekšsēdētāja;
Maija Lotāne – AS “Rēzeknes siltumtīkli” a/o priekšsēdētāja;
Irēna Čivžele – SIA “Jelgavas ūdens” a/o priekšsēdētāja;
Ludmila Soldatova – SIA “Fortum Jelgava” a/o priekšsēdētāja;
Zenta Kalvāne – A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” a/o priekšsēdētāja;
Jānis Baumanis – SIA “Limbažu komunālserviss” a/o priekšsēdētājs;
Jevgēnija Šapovalova – LAKRS biroja grāmatvede;
Juris Kalniņš – LAKRS valdes priekšsēdētājs.
2. Nominācija: LAKRS “Labākā arodorganizācija 2015”
A/S “Daugavpils specializētā autotransporta uzņēmums”,
a/o priekšsēdētāja Zenta Kalvāne;
Krustpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, a/o
priekšsēdētāja Zigrīda Krista.
3. Nominācija: LAKRS “Aktīvākais biedru aģitators 2015”
Ģirts Ulmanis – SIA “Rīgas ūdens” arodkomitejas loceklis;
Staņislavs Jānis Baltacis – SIA “Labiekārtošana – D” a/o
priekšsēdētājs;
Imants Saukāns – SIA “Jūrmalas namsaimnieks” a/o
priekšsēdētājs;
Inese Stalidzāne – SIA “Jēkabpils namu pārvalde” a/o
priekšsēdētājas vietniece.
4. Nominācija: LAKRS “Aktīvākais jaunietis arodbiedrībā
2015”
Kaspars Seņkāns – SIA “Rīgas ūdens” arodorganizācijas
biedrs.

Pasākuma izskaņā tika sveikti un godināti ilggadīgie arod-

E.Dābola, LAKRS organizatorisko darbu speciāliste
Foto: M.Pužuls

Arodbiedrība LAKRS
4. decembrī atzīmēja
savas pastāvēšanas
25. gadadienu.
Pasākumā piedalījās
55 LAKRS
arodorganizāciju
priekšsēdētāji, valdes
un padomes locekļi,
LBAS pārstāvji,
Nīderlandes
arodbiedrības FNV
pārstāvis u.c. viesi.
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DISKUSIJAS

Kvalitatīvs darbs, darbaspēka
vajadzības un arodbiedrību loma
Lai pievērstu uzmanību kvalitatīva darba nozīmei, Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Frīdriha
Eberta fondu 28.oktobrī ES mājā organizēja paneļdiskusiju
„Kvalitatīvs darbs, darbaspēka vajadzības un arodbiedrību
loma”.

ir meitas kompānija, un no tās tiek īrēti darbinieki.
“AirBaltic” ļoti praktizē, pieņemot darbiniekus uz noteiktu
termiņu, piemēram, pusgadu, pamatojot to ar sezonas nepieciešamību, taču šāda nepieciešamība tiek realizēta visās
sezonās. Šo problēmu līdz šim nav bijis iespējams atrisināt
ne ar VDI, ne tiesas palīdzību. Likumi netiek ievēroti, un visu
laiku ir jāvēršas VDI vai tiesā. Tiesās arodbiedrība uzvar, bet
process, lai arī darba strīdu lietas ir prioritāras, visās instancēs kopā ir vismaz gadu vai pusotru gadu garš.

Rīgā, ES mājā, 28.oktobrī

Diskusijā piedalījās Baiba Puķukalne, Rīgas reģionālās
Valsts darba inspekcijas vadītāja, Ruta Porniece, eksperte
izglītības un sociālajos jautājumos, Dainis Lubarts, Latvijas
Aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētājs, Aivis Dišlers,
AS „Augstsprieguma tīkls” arodorganizācijas priekšsēdētājs,
Kārlis Bērziņš, AS „Latvijas Finieris” arodorganizācijas pārstāvis, Anda Būmane, AS "Latvijas Finieris" Personāla attīstības dienesta direktore.
Diskusiju atklāja LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, un
tematiski ievadīja LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu
un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča ar prezentāciju par kvalitatīvu darbu – tā jēdzienu un izpausmēm
pasaulē, Eiropā un Latvijā, par nodarbinātības tendencēm,
ieskaitot viltus pašnodarbinātību u.c. aspektus, kā arī arodbiedrību izaicinājumus - zemo ienākumu līmeni, darbaspēka
izmaksu samazināšanu, pašnodarbinātību, mikro un mazajiem uzņēmumiem, zemo arodbiedrību pārstāvību.
Baiba Puķukalne, Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas
vadītāja, piekrita LBAS ekspertes teiktajam par viltus pašnodarbināto un mikrouzņēmumu rašanās tendencēm un uzsvēra, ka aizvien “populārāka” kļūst nodarbināto darba laika
neuzskaitīšana, proti, par “sērgu” kļūst tāda tendence, ka,
piemēram, darba devējs pieņem darbā 40 darbiniekus un
katru mēnesi uzskaita 3 darba stundas un arī nodokļus
maksā no attiecīgās darba samaksas. Ja darbinieks šādi
strādā ilgtermiņā, un viņam rodas vajadzība pēc darba nespējas lapas vai notiek nelaimes gadījums darbā – tikai tad
viņš saprot, uz ko ir “parakstījies”.
Dainis Lubarts, Latvijas Aviācijas arodbiedrības valdes
priekšsēdētājs, uzsvēra lielākos izaicinājumus aviācijā, runājot tieši par kompāniju “AirBaltic”, - tas, pirmkārt, ir darba
laiks, jo darba devēji cenšas darbiniekus nodarbināt aizvien
vairāk, nerūpējoties ne par viņu ģimenes un darba dzīves
saskaņošanu, ne atpūtu, ne veselību. Ļoti liela un negatīva
tendence ir pāriet uz aģentūru darbu, - “AirBaltic” aģentūra

Jelgavā, LLU, 4.novembrī

Aivis Dišlers, AS „Augstsprieguma tīkls” arodorganizācijas
priekšsēdētājs, pastāstīja, ka viņš darbojas Enerģētikas nozares ekspertu padomē un ir pārliecinājies, ka, vaicājot pēc
informācijas, neatsaucīgi ir ne tikai darba ņēmēji, bet arī
darba devēji – var saņemt ļoti maz atbilžu, ko viņi gribētu
redzēt tajā mirklī, kad audzēkņi beidz skolas un ienāk darba
tirgū, un tas ir valstiskas nozīmes jautājums. A. Dišlers atzina no personiskās pieredzes, ka uzņēmumam, pieņemot
darbā darbinieku, vēl ir jāiegulda vismaz 5 gadi, lai darbinieks būtu gatavs pilnvērtīgi strādāt. Tātad, tas nozīmē ieguldīt daudz resursu, un atliek mazāk, ko ieguldīt kvalitatīvas darbavietas nodrošināšanā.
Kārlis Bērziņš, AS „Latvijas Finieris” arodorganizācijas pārstāvis, kavējās pārdomās pie dažādu darba situāciju risināšanas psihoemocionālo fonu, kā arī pauda viedokli, ka tieši
radošā brīvība darbiniekam rada vēl lielāku kreativitātes
iespēju.
Anda Būmane, AS "Latvijas Finieris" Personāla attīstības
dienesta direktore, atzina, ka tie uzņēmēji, kas grib būt biznesā, domā par cienīgu darbu un darba vidi. A. Būmane arī
akcentēja, ka no arodbiedrības uzņēmuma vadība sagaida
būtībā tikai divas lietas – modras acis, - lai zinātu, kā darbinieki jūtas un ko vēlas, un lai par visiem nozīmīgiem jautājumiem, kas tiek apspriesti, tieši arodbiedrība būtu runājusi ar
visiem darbiniekiem.
S. Birkenfelde
Vairāk par diskusiju Rīgā lasiet šeit.
Par diskusiju Jelgavā lasiet šeit.
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JURIDISKĀ LAPPUSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos

Kā ik gadu, arī šogad arodbiedrības seko līdz
Augstākās tiesas atziņām darba strīdu lietās. Augstākās
tiesas Civillietu departamenta sniegtās atziņas ņem vērā
tiesas savos nolēmumos, turklāt šāds apkopojums 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

SKC-1861/2015
26.02.2015 MAS „Liepājas metalurgs” C20142114
Darba līguma uzteikums uzņēmuma likvidācijas gadījumā

vairāki darba devēji, nav pietiekošs pamats secinājumam,
ka prasība par koplīguma izpildi bija ceļama pret visiem
darba devējiem. Šāds secinājums neatbilst Civillikuma Saistību

Darba likuma 97.pants, kas darba apjoma un darba algas
samazināšanu pieļauj, vienīgi darba līguma pusēm vienojoties, attiecināms uz situāciju, kad darba devējam nav problēmu nodrošināt darbinieku ar darba līgumā paredzēto
darbu, taču tas nav attiecināms uz darba devēju, izbeidzot
tiesiskās aizsardzības procesu un pasludinot tā maksātnespēju.

iesību daļas ceturtās daļas normāma (1669. un turp. panti) par saistību kopdalībnieku savstarpējām attiecībām. Civillikums kreditoram neuzliek pienākumu prasīt izpildījumu
no visiem kopparādniekiem reizē, piešķirot tam izvēles tiesības, pret kuru kopparādnieku vērst prasību par līguma
izpildīšanu, kā arī neatņem kreditoram tiesības prasību par
līguma izpildīšanu celt tikai pret vienu kopparādnieku. Civillikuma vispārējās normas darba koplīgumā piemērojamas
Ja uzteikuma tiesiskais pamats ir uzņēmuma likvidācija
tiktāl, ciktāl tās neierobežo Darba likuma speciālās tiesību
(Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts), tas iznormas.
slēdz Darba likuma normu piemērošanu par darbinieku
darba rezultātu un kvalifikācijas vērtēšanu (sk. Augstākās Lieta Nr.C31352013
tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012.gada SKC – 1879/2015
29.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-1730) un darba līgu- Rīgā, 2015.gada 17.aprīlī
ma uzteikuma termiņiem, jo Maksātnespējas likuma
Apelācijas instances tiesa, kura pievienojusies pirmās
103.pants ir speciālā tiesību norma attiecībā pret Darba
instances
tiesas spriedumā izteiktajiem motīviem, neizlemlikuma 103.panta pirmās daļas 3.punktu, tomēr par darba
līguma uzteikuma dienu atzīstama diena, kad darbinieks ir jot pēc būtības pieteikumu par nokavētā prasības termiņa
saņēmis darba devēja uzteikumu (Darba likuma atjaunošanu un nepārbaudot uzteikuma tiesiskumu, noraidīja pieteikumu un prasību, atsaucoties uz Darba likuma
122.pants).
123.panta trešo daļu.

SKC-373/2015
LSAB v.s. Lattelecom
Prasījuma tiesību tvērums koplīguma neizpildes gadījumā

No minētā izriet, ka darbnespējas lapa, kura izsniegta
sakarā ar bērna slimību, apliecina bērnu kopjošas personas
pārejošu darbnespēju. Lietā nav strīda, ka prasītājas pašas
Apstāklis, ka Darba likuma 17.-24.pantā reglamentēto kop- darbnespēja iestājusies 2012.gada 30.novembrī un ilgusi
līdz 2013.gada 8.martam.
līgumu ar arodbiedrību darba devēja pusē parakstījuši
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Turpinājums no 12.lpp.
Tiesa atzinusi, ka šajā laikā ir pastāvējuši apstākļi, kas attaisno nokavējumu, un minētais tiesas secinājums netika
apstrīdēts. Turklāt no lietas materiāliem izriet, ka šajā laikā
prasītāja ir bijusi grūtniece, ko apliecina mātes pase (sk.
lietas I.sēj. 34.-36.lpp.).

situācijas noskaidrošanas nepieciešamību.
Tiesai apstākļus saistībā ar darbinieka atstādināšanas tiesiskumu jāizvērtē, vadoties no situācijas, kāda pastāvēja
atstādināšanas brīdī, nevis balstoties uz lietā esošajiem
pierādījumiem, kas radušies pēc prasītāja atstādināšanas.

Savukārt no darbnespējas lapas B ar reģistrācijas Nr.1392
Vērtējot atstādināšanas tiesiskumu, tiesai jāņem vērā at(gaismas kopija) (sk. lietas I.sēj.95.lpp.) redzams, ka A.R.
klātā pārkāpuma raksturs, ar kuru notika iejaukšanās darbidarbnespējas cēlonis laikā no 2013.gada 9.marta līdz
nieku privātajā dzīvē, jo, lai gan sarunas noklausītas darba
2013.gada 28.martam bija „slima bērna kopšana”.
vietā, darbiniekiem ir tiesības paļauties, ka arī profesionāla
Prasītājai izsniegtā darbnespējas lapa B ar reģistrācijas rakstura sarunas no darba devēja puses noklausītas netiks.
Nr.1392 sakarā ar A.R. mazgadīgā bērna slimību no
2013.gada 9.marta līdz 2013.gada 28.martam apliecina,
ka prasītājai pārejoša darbnespēja turpinājās.
Minētais dod pamatu Civillietu departamentam secināt, ka
laikā no 2012.gada 30.novembra līdz 2013.gada
28.martam A.R. bija tiesiski izdoti dokumenti par viņas darba nespēju saistībā ar pašas un mazgadīgā bērna veselības
stāvokli. Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka A.R. pieteikumu par
nokavētā termiņa atjaunošanu ir iesniegusi Darba likuma
123.panta trešajā daļā noteiktajā termiņā.

Pārejoša darbnespēja un ilgstoša
slimība var būt par objektīvu
pamatu prasības celšanas
termiņa atjaunošanai.

Senāta Civillietu departaments ir izteicis atziņu, ka pārejoša
darbnespēja un ilgstoša slimība var būt par objektīvu pamatu prasības celšanas termiņa atjaunošanai (sk. Senāta CivilSKC-1978/2015
lietu departamenta 2009.gada 17.jūnija spriedumu lietā Nr.
Lieta Nr.C32351413
SKC-366/2009).
8.07.2015 AS „Tallink Latvija” Atcelts tiesas izdevumu daļā
Līdz ar to Civillietu departamenta ieskatā, apelācijas instances tiesa, pievienojoties pirmās instances tiesas kļūdainiem
Fakti un kasācijas instances tiesas kompetence
motīviem, ir nepareizi piemērojusi Darba likuma 123.panta
trešo daļu, un pārsūdzētais spriedums ir atceļams.
Fakti, kas pamato darbinieka darba līguma uzteikumā norādītos apstākļus un kas netika apstrīdēti apelācijas sūdzībā,
Kasācijas sūdzībā izklāstītie argumenti par uzteikuma izteikatkārtoti nav jāpārbauda, arī tad, ja darba tiesiskās attiecīšanas laiku un apstākļiem ir vērtējami, izskatot celto prasības izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās
bu pēc būtības.
daļas 1.punktu.
[9] Civilprocesa likuma 426.panta otrā daļa nosaka pienāJa darbinieks atsakās parakstīties par iepazīšanos ar uzteikumu apelācijas instances tiesai izskatīt tikai tos prasījukumu, tā nolasīšana un akta sastādīšana par atteikšanos
mus, kas izskatīti pirmās instances tiesā.
parakstīt dokumentu uzskatāma par darba līguma uzteikuTā kā pirmās instances tiesa, konstatējot prasītājas rīcībā ma pamatā esošo apstākļu paziņošanu atbilstoši Darba
Darba likuma 123.panta trešajā daļā noteiktā termiņa no- likuma 102.pantam. [SKC-374/2010]
kavējumu, neizskatīja pēc būtības pieteikumu par nokavēta
SKC-319/2012 – Tā kā uzteikuma brīdī darbnespējas lapa
prasības termiņa atjaunošanu un celto prasību pēc būtības,
darbiniekam nav bijusi izsniegta, tad tiesa pamatoti nav
lieta ir nododama izskatīšanai pirmās instances tiesai.
piemērojusi Darba likuma 109.panta trešo daļu, kas aizliedz
darba devējam uzteikt darba līgumu pārejošas darbnespēSKC-1892/2015
jas laikā.
Darba likuma 58.panta trešās daļas tvērums
Ievērojot taisnīguma un samērīguma principu, kā arī objektīAtstādināšana no darba var tikt atzīta par atbilstošu Darba
vos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši – lietas sarežģītības
likuma 58.panta trešās daļas mērķim un jēgai tad, ja atstāun apjomīguma pakāpi, tiesas sēžu skaitu lietas izskatīšadināšanas pamatā ir objektīvi apstākļi, nevis darba devēja
nas laikā un tiesu instanci, kurā prasība tiek izskatīta, tiesai
subjektīvs voluntārs uzskats un ja darbinieka turpmāka atjāpamato, kādēļ tā neizmanto Civilprocesa likuma 44. panta
rašanās darba vietā varētu kaitēt darba devēja un/vai trešo
piektā daļa paredzēto iespēju atlīdzināmo izdevumu apmēpersonu pamatotām interesēm, tajā ietverot patiesās
ru samazināt.
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Turpinājums no 13.lpp.
SKC-2081/2015

SKC-2377/2015

Darba līguma uzteikums uzņēmuma pārejas gadījumā; Priekšnoteikumi kasācijas sūdzības pieņemšanai
arodbiedrības biedra diskriminācija
Ja Augstākās tiesas Civillietu departaments atbilstoši CivilCivillietu departaments atzīst, ka uzņēmuma pārejas līgu- procesa likuma 447.1 panta otrajai daļai pievienojas pārma puses nav tiesīgas vienoties par kārtību, kas būtu pre- sūdzētā lēmumā norādītajai argumentācijai, tad tā to neattēja likumā [Darba likuma 117.panta pirmā daļa, kārto [Civilprocesa likuma 230.p. 1.d. 5.pkts].
118.panta pirmā, otrā daļa] noteiktajai un pasliktinātu darCivilprocesa likuma 82.panta papildināšanai ar sesto un
binieku stāvokli. Uz to norāda arī Komerclikuma 20.panta
septīto daļu mērķis bija nodrošināt, ka personu intereses
trešā daļa.
kasācijas instancē, kurā tiesvedības process pārsvarā noJa strīds par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā tiek rakstveidā, pārstāv augsti kvalificēti juristi, no kuriem
neesošu ir nesaraujamā saistībā ar uzņēmuma pārejas var prasīt atbildību par paveikto, vienlaikus neierobežojot
faktu, tad Darba likuma 125.panta noteikumi konkrētā pašai personai pārstāvēt sevi un paust juridisko argumenstrīda izšķiršanā ir piemērojami attiecībā uz lietas apstākļu tāciju.
pierādīšanu, kuri attiecas ne vien uz uzteikumu, bet arī uz
Arī Satversmes 92.pantā noteikto pamattiesību izlietouzņēmuma pāreju un ar to saistītajiem apstākļiem.
šanā indivīda pienākums ir rīkoties atbilstoši spēkā esoDarba likuma 29.panta trešā daļa noteic, ka gadījumā, šām procesuālo tiesību normām un gadījumā, ja viņš nav
ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pa- ievērojis likuma noteikumus, jārēķinās ar sekām, kādas
matu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai [esība arod- izraisa likumā reglamentētās procesuāls kārtības ignorēšabiedrībā], tad darba devējam jāiesniedz pierādījumi, ka na. Civilprocesa pamatā ir dispozitivitātes princips, kas
darba tiesisko attiecību nenoformēšanas pamatā ir nevis būtībā nozīmē katras puses atbildību par savu interešu
darbinieka piederība minētai arodbiedrībai, bet objektīvi aizsardzībai izvēlēto veidu un tiesiskajiem līdzekļiem.
apstākļi.

Noslēdzies projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
26. novembrī notika projekta noslēguma
konference “Stabils pamats profesionālās izglītības
prestižam un kvalitātei radīts – ejam tālāk!”.
Vairāk par projektu un konferenci lasiet Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības mājas lapā un Valsts
izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.
FOTO - http://viaa.gov.lv
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JURIDISKĀ LAPPUSE

Svinīgi atvērta grāmata “Arodbiedrību likums ar
komentāriem”

LBAS ir izdevusi grāmatu “Arodbiedrību likums ar komentāriem”, un 3.novembrī notika
tās svinīgā atvēršana. Grāmatas autori ir LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu
eksperte Nataļja Mickeviča un LBAS jurists Kaspars Rācenājs. Attēlā — grāmatas
autori sniedz autogrāfus.
FOTO— I. FREIBORNE

Grāmatas “Arodbiedrību likums ar komentāriem” atvēršanā
piedalījās Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba
aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis, Uzņēmumu reģistra juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Laima Letiņa, konstitucionālo tiesību eksperts Edgars
Pastars, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un grāmatas
“Arodbiedrību likums ar komentāriem” autori.

promisu starp zinātnisku
materiālu, kas sevī ietver tiesisku regulējumu, tiesību principus, tiesu praksi un vadlīnijām, kurās ir sniegti likuma normu piemērošanas praktiski piemēri.
Materiālā ietverto Arodbiedrību likuma normu interpretāciju,
informāciju un atsauces varēs izmantot sociālā dialoga pārrunās, koplīgumu pārrunu procesā, darba strīdu izšķiršanā,
tiesvedības procesos, kas skar arodbiedrību brīvību un jebkurā citā komunikācijā ar valsts iestādēm vai darba devējiem, kur ir nepieciešams pastiprināt viedokli ar argumentiem.

Komentāru autoru mērķis, rakstot šo grāmatu, bija visiem
interesentiem radīt iespēju rast atbildes par dažādiem arodbiedrību dibināšanas un darbības jautājumiem, izprast attiecīgu normu pieņemšanas pamatojumu, un ātri un
„nesāpīgi” pielāgoties jaunajam regulējumam, stiprinot
Autori uzsver, ka likums uz papīra ir teorija, savukārt viņi
arodbiedrību kustību Latvijā.
komentāros mēģināja radīt bildi, kā tas izskatīsies dzīvē un
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Iepriekšējais likums praksē. Papildus autori komentāros iekļāva ļoti daudz starp„Par arodbiedrībām” tika pieņemts neilgi pēc Latvijas neat- tautisko instrumentu skaidrojumu – ES, SDO, lai labāk iepakarības atjaunošanas 1990.gada decembrī un bija noveco- zīstinātu likuma piemērotājus ar arodbiedrību brīvību un tās
jis - tajā bija sakrājušās normas, kas neatbilda citos likumos aspektiem un skaidrotu tiesību normu jēgu, kāpēc teksts ir
noteiktajam regulējumam, kā arī novecojuši jēdzieni un ne- tieši tāds. Autori tā darīja tādēļ, ka uzskata, ka izpratne par
precizitātes. Pagājis gads, kopš tika pieņemts jaunais Arod- arodbiedrību un apvienošanās brīvību Latvijā tomēr ir vāja.
biedrību likums. Likumsakarīgi, ka radās nepieciešamība Nav pagājis pārāk ilgs laiks, kopš mēs varam būt arodbiedrīpēc jaunā likuma skaidrojuma, un paldies LBAS ekspertiem, bas to īstajā nozīmē, tāpēc arī ir tik daudz izmantoti starpkuri šo uzdevumu paveica.”
tautiskie dokumenti, jo šie materiāli nav bijuši pieejami latviešu valodā. Arodbiedrību likuma komentāri būs pieejami
Šie likuma komentāri ir domāti arodbiedrības biedriem,
bez maksas, elektroniski LBAS mājas lapā.
arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, ekspertiem un
juristiem kā skaidrojošs materiāls. Tas veido zināmu kom- (Turpinājums 16.lpp.)
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Turpinājums no 15.lpp.
Priecē, ka komentāros līdzās teorijai autori ietvēruši arī visnotaļ praktisku informāciju, piemēram, uzskaitīti reģistrā
iesniedzamie dokumenti, to iesniegšanas kārtība, un jo īpaši apsveicami ir sagatavotie ieteikumi arodbiedrību statūtos
ietveramajai informācijai un statūtu paraugs. Tie noteikti
būs lielisks palīgs arodbiedrībām, pielāgojot statūtus jaunajam regulējumam, kas, atbilstoši pārejas noteikumiem,
jāpaveic līdz 2019.gada 1.novembrim.
Izvērtējot līdzšinējo praksi un raksturīgākās kļūdas, vēlos
lūgt arodbiedrību pārstāvjus neveidot sev pašiem administratīvo slogu un īpaši pārdomāt nepieciešamību veidot komplicētas procedūras lēmumu pieņemšanai. Praksē vairākkārt pierādījies, ka sākotnēja procedūras sarežģīšana vēlāk
rada grūtības pašai arodbiedrībai iesniegt saviem statūtiem
atbilstošus lēmumus.
Attiecībā uz arodbiedrības pārstāvniecību īpaši vēlos izcelt
13.panta komentāru, kas paskaidro atšķirības un kopējo
Arodbiedrību likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā
lietotajos terminos – pilnvarotās amatpersonas, valde un
izpildinstitūcija. Prognozējams, ka mijiedarbība starp likumos lietotajiem atšķirīgā satura terminiem varētu sagādāt
grūtības gan pašām arodbiedrībām, gan Uzņēmumu reģistram, tāpēc komentāri būs labs palīgs, meklējot piemērotākās atbildes.
Būtisks ir arī komentāru devums, skaidrojot Arodbiedrību
likuma jauninājumu - arodbiedrību patstāvīgo vienību ar
juridiskas personas statusu reģistrāciju biedrību un nodibiGrāmatas “Arodbiedrību likums ar komentāriem” atvēršanā nājumu reģistrā. Norādāms, ka, lai arī arodbiedrības patstārunāja Uzņēmumu reģistra (UR) juridiskās nodaļas vadītāja vīgajai vienībai ir pārstāvēt tiesīgās personas, tomēr tās
vietniece Laima Letiņa (attēlā). Publicējam viņas teikto pilnī- nepārstāv arodbiedrības patstāvīgo vienību attiecībās ar
bā, jo UR pārstāve norādīja uz vairākām būtiskām niansēm, Uzņēmumu reģistru. Attiecībās ar Uzņēmumu reģistru arodbiedrības patstāvīgo vienību pārstāv pati arodbiedrība. Tākas jāņem vērā, veicot arodbiedrību reģistrāciju.
pat, no Uzņēmumu reģistra puses, īpaši vēlamies aicināt
Labdien, cienījamie arodbiedrību pārstāvji, kolēģi un intere- arodbiedrības atcerēties, ka pirms arodbiedrības likvidācisenti!
jas un izslēgšanas no reģistra vienmēr jāatceras vispirms
likvidēt patstāvīgo vienību, jo vēlāk tas, visticamāk, būs iePirmkārt, vēlos pateikties par grāmatas autoru un Latvijas
spējams tikai tiesvedības ceļā.
Brīvo arodbiedrību savienības iniciatīvu, sagatavojot Arodbiedrību likuma komentārus. Mums grāmata ir labs piemērs Attiecībā uz patstāvīgajām vienībām būtiski arī atcerēties,
tam, kā sadarbojoties nozarei un valsts institūcijai, iespēka līdz 2017.gada 31.decembrim arodbiedrībām jāpiesaka
jams panākt vienotu skatījumu uz likuma piemērošanas
ierakstīšanai reģistrā tās patstāvīgās vienības, kurām nopraktiskajiem procesiem.
teikts juridiskas personas statuss. Vienlaikus nedrīkst aizNepieciešamība pēc likuma komentāriem, manuprāt, bija
acīmredzama, jo Arodbiedrību likums ir Latvijas tiesību sistēmā netipiski īss normatīvais akts, taču tā piemērošanā
jāņem vērā virkne citu gan nacionālā, gan starptautiskā
līmeņa normatīvo aktu.

mirst, ka, pārveidojot arodbiedrības struktūrvienību par patstāvīgo vienību, ir jāveic arī grozījumi arodbiedrības statūtos. Tādējādi, tām arodbiedrībām, kuras vēlēsies šo pārveidošanu veikt, statūti būs jāsakārto īsākā periodā kā arodbiedrībām bez šāda statusa iepriekš dibinātām patstāvīgajām vienībām.

Sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru autori grāmatā ietvēruši
arī informāciju arodbiedrību pārstāvjiem sadarbībai ar reģistru. Ieguldītais darbs noteikti tiks novērtēts gan no arodbiedrību puses, sagatavojot iesniegšanai dokumentus, gan
no reģistra puses, dokumentus pārbaudot.

Ceru, ka mums gan pārejas posmā, gan turpmāk izdosies
veiksmīgi sadarboties ar nozares pārstāvjiem, un nupat iznākusī grāmata, domāju, nenoliedzami būs šai sadarbībai
lielisks atbalsts.
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DARBA DROŠĪBA

Darba aizsardzības politikas
pamatnostādnes
Labklājības ministrija ir sagatavojusi Darba aizsardzības
politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam projektu.
Pamatnostādņu mērķis ir kvalitatīvu darbavietu nodrošināšana, tādējādi radot drošu un nodarbināto veselībai nekaitīgu darba vidi.
Šāda darba vide savukārt veicinās nodarbināto dzīves kvalitātes uzlabošanos un darba mūža pagarināšanos, tādējādi
kopumā veicinot arī valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa
paaugstināšanos.
Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu “Darba apstākļi Eiropas
Savienībā” kopumā darba apstākļus Latvijā kā labus vērtē
47% iedzīvotāju (vidēji ES – 53%), vienlaicīgi 47% iedzīvotāju darba apstākļus vērtē kā sliktus (vidēji ES – 43%), tātad
kopumā viedoklis par darba apstākļiem Latvijā ir nedaudz
sliktāks nekā vidēji ES. 25% respondentu Latvijā uzskata,
ka pēdējo 5 gadu laikā darba apstākļi ir uzlabojušies, kas ir
ceturtais augstākais rādītājs ES (vidēji ES – 12%), 28% uzskata, ka darba apstākļi Latvijā ir pasliktinājušies (vidēji ES
– 57%).

nostādnēs arī nepieciešamību īstenot izglītojošas aktivitātes
izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu līmeņa par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem paaugstināšanai .
LBAS aicināja papildināt Pamatnostādņu Pielikuma tekstu,
akcentējot darbinieku lomu darba aizsardzības sistēmā, par
to, ka VDI organizētajos semināros, konferencēs un informatīvajās kampaņās regulāri tiek informēti darba devēji, nodarbinātie, viņu pārstāvji un uzticības personas, darba aizsardzības speciālisti, kā arī sabiedrība kopumā par aktuāliem
darba aizsardzības jautājumiem. LBAS vēl norādīja, ka, lai
uzlabotu informētības līmeni iedzīvotāju vidū ar zemu izglītības līmeni, kā arī lai veicinātu kopumā preventīvās kultūras
attīstību, svarīgi ir iekļaut darba aizsardzības pamatus jau
pamatizglītības mācību programmās.

Ar drošību un veselības aizsardzību darbā apmierināti ir
74% nodarbināto Latvijā, kas ir otrais zemākais rādītājs ES
(vidēji ES – 85%), 25% nav apmierināti ar drošību un veselību darbā (vidēji ES – 14%).
Lai uzlabotu situāciju, Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēs 2015. – 2020. gadam noteikti vairāki rīcības
virzieni:

Foto—-M. Pužuls

* Sabiedrības informēšana;
*Darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana;

Vēl LBAS aktualizēja nodarbināto pārstāvju un uzticības
personu aktīvas darbības nepieciešamību, radot efektīvu
ievēlēšanas un viņu darbības aizsardzības mehānismu. Īpa* Darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole;
ši svarīga ir nodarbināto, viņu pārstāvju un uzticības perso*Drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinā- nu informēšana par uzņēmumā notikušajiem nelaimes gadītības formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā.
jumiem, par izmeklēšanas gadījumā noteiktajiem cēloņiem,
Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu izstrādes pro- un noteiktajiem pasākumiem, lai novērstu šos cēloņus.
cesā LBAS norādīja uz vairākiem aspektiem, ar kuriem ne- LBAS savos ieteikumos akcentēja, ka nozīmīgākais rādītājs,
pieciešams dokumentu papildināt, šie ieteikumi arī ņemti kas parāda, kā uzņēmums ir ieviesis darba aizsardzības
vērā. LBAS norādīja, ka nepieciešams ieviest praksē arī prasības, ir veiktais darba vides risku novērtējums un nojaunas darba metodes un lielāku vērību pievērst preventīva- teiktais darba aizsardzības pasākumu plāns, lai konstatētos
jam darbam. Turklāt – nepieciešams papildināt „Valsts dar- riskus novērstu, tādējādi nodrošinot nodarbināto drošību un
ba inspekcijas likumu” ar normu par tiesībām īpašos gadīju- veselību darbā. Tāpat darba aizsardzības sistēmas svarīgs
mos veikt darba devēju atestāciju par darba aizsardzības un elements ir konsultēšanās ar nodarbinātajiem.
darba likumdošanas jautājumiem.
(Turpinājums 18.lpp.)
LBAS speciālisti aicināja iekļaut Darba aizsardzības pamat* Nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana;
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Turpinājums no 17.lpp.
Arī šis elements ir svarīgs, novērtējot darba devēja izveidoto
darba aizsardzības sistēmu. Nodarbināto aptaujā tiek norādīts uz augstu informētības līmeni instruēšanā darba drošības jautājumos (vispārēji 94%; uzņēmumos ar 250 un vairāk darbinieku 97%), savukārt mikro un mazajos uzņēmumos šis rādītājs ir zemāks (1-10 darbinieki 88,9%, 11-49
darbinieki – 93,8%).
Savukārt VDI pārskatā sniegtā informācija par notikušajiem
nelaimes gadījumiem darbā norāda, ka uzņēmumos līdz 5
nodarbinātajiem ir notikuši 3,4% un no 6 līdz 49 nodarbinātie 16,7% no reģistrētajiem nelaimes gadījumiem, vēl nopietnāka situācija ir ar letālajiem nelaimes gadījumiem (līdz
5 nodarbinātie – 14,6% un no 6 līdz 49 nodarbinātiem –
29,3% no letālajiem nelaimes gadījumiem). LBAS norādīja,
ka šajā konsultēšanās sistēmā vajag iekļaut ne tikai nodarbināto instruēšanu, bet arī informēšanu par uzņēmumā notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Nepieciešama
arī praktiska pieredzes un informācijas apmaiņa darba devēju starpā, veicinot labas prakses ieviešanu.

LBAS norādīja, ka, lai panāktu nodarbināto aktīvāku iesaistīšanos darba aizsardzības sistēmas darbībā, vajag ieviest
precīzu kārtību uzticības personu vai nodarbināto pārstāvju
ievēlēšanā un viņu darbības aizsardzībai. Jāpanāk, lai nelaimes gadījumu izmeklēšanā piedalās nodarbināto pārstāvji
vai uzticības personas, ir jāseko, lai pēc nelaimes gadījuma
akta sastādīšanas cietušais un nodarbinātie tiktu iepazīstināti ar izmeklēšanā noteiktajiem šī nelaimes gadījuma cēloņiem.
LBAS arī norādīja, ka pirmreizējo arodslimnieku noteicošais
vecuma diapazons ir no 45 gadiem līdz 54 gadiem (43,5%)
un no 55 gadiem līdz 64 gadiem (45,11%). Tātad obligātās
veselības pārbaudes nav bijušas pietiekami kvalitatīvas un
nav sniegušas reālu ainu par nodarbinātā veselības stāvokli. LBAS aicināja pievērst uzmanību problēmai, ka netiek
risināta valstiskā mēroga problēma ar darbiniekiem, kurus
darba devējs ir atbrīvojis no darba veselības stāvokļa dēļ.
Z. Antapsons, LBAS darba aizsardzības eksperts
M. Pužuls, LBAS darba aizsardzības vecākais speciālists

SOCIĀLAIS DIALOGS
Eiropas sociālo partneru darba programma no 2015. līdz 2017. gadam
"PARTNERATTIECĪBAS IEKĻAUJOŠAI IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI"
Eiropas Savienība atrodas krustcelēs. Pēdējos gados dažās
valstīs bijušas biklas atveseļošanās pazīmes, īpaši tajās,
kuras krīze skārusi visvairāk; taču atveseļošanās procesam
daudzās dalībvalstīs trūkst pamudinājuma no atsevišķām
dalībvalstīm, kurās pastāv deflācija. Finanšu krīzei, kas skāra ES 2008. gadā – un kas pēc tam pārvērtās ekonomiskā
un sociālā krīzē – joprojām ir smagas sekas, tostarp 23,8
miljoni bezdarbnieku ES 2015. gada februārī, un no tiem
apmēram 4,85 miljoni jaunāki par 25 gadiem, un daudzi
uzņēmumi, starp tiem mazie un vidējie uzņēmumi, joprojām
tiek slēgti. Vēl daudz vairāk pūļu būs vajadzīgs, lai ES sasniegtu bezdarba pirmskrīzes līmeni, t.i., 16,2 miljoni cilvēku
2008. gadā.

visiem pilsoņiem; investēt pētniecībā un attīstībā, kā arī izglītībā un apmācībā, lai samazinātu priekšlaicīgi mācības pārtraukušo audzēkņu skaitu; panākt, lai izglītības sistēmas –
arī augstākajā līmenī – būtu pieejamas bez diskriminācijas;
panākt labākus mācību rezultātus un vairāk novatorisku
uzņēmumu; un atzīt faktu, ka sociālais dialogs veicina izaugsmi un nodarbinātību.

'Val Duchesse process', ko 1985. gadā uzsāka Komisija,
noveda pie ES starpnozaru sociālā dialoga rašanās. Eiropas
sociālo partneru 1991. gadā panāktā vienošanās, kas 1992.
gadā iekļauta Māstrihtas Līgumā, prasīja piešķirt daudz lielāku nozīmi sociālajiem partneriem, formulējot un ieviešot
Kopienas sociālo un nodarbinātības politiku. Pēc tam EiroEiropai jāveic vairāki svarīgi politiski risināmi uzdevumi, lai pas sociālie partneri attīstīja arī autonomāku dialogu, dažāpilnā mērā izmantotu savu izaugsmes un nodarbinātības dojot instrumentus. Sociālais dialogs ir viens no ES sociālā
potenciālu: palielināt valsts un privātās investīcijas, izaugsmi modeļa galvenajiem balstiem.
un radīt vairāk un labākas darba vietas; izvirzīt Eiropai jaunŠobrīd Eiropas sociālo dialogu nepieciešams tālāk pilnveius industriālus mērķus; investēt efektīvos sabiedriskajos
dot, lai tas atspoguļotu paplašinātās Eiropas Savienības
pakalpojumos; tiekties uz valsts finanšu stabilitāti un līdzdaudzveidīgās ekonomiskās un sociālās situācijas un reaģēsvarotiem valstu budžetiem; palielināt aktīvo darbaspēku, lai
tu uz tām.
pārvarētu demogrāfisko pārmaiņu izaicinājumu; kāpināt
ražīgumu un panākt labākus darba apstākļus; nodrošināt Eiropas sociālo partneru darba programmu pilnībā lasiet
ilgtspējīgumu un sociālās aizsardzības sistēmu pieejamību LBAS mājas lapā: http://www.arodbiedribas.lv/news/1140.
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KARJERAS DIENA

LBAS konkursa uzvarētāji - gudrākie Rīgas
vidusskolēni viesojas lidostā “Rīga”
6.novembrī konkursa Rīgas vidusskolēniem “Zini! Ne mini!”
uzvarētāji – Puškina liceja un 51.vidusskolas komandas viesojās Karjeras dienā starptautiskajā lidostā “Rīga”. Šo
iespēju gudrākie Rīgas vidusskolēni darba tiesību un darba
drošības jomā ieguva kā galveno balvu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajā konkursā “Zini! Ne
mini!”.

ir vienmēr taisnība, jo daudzi tagad biļetes pērk internetā un
ieklikšķina dažādos lodziņos, nemaz neizlasot svarīgu informāciju, kas slēpjas zem tiem. Vēl ir svarīgi, strādājot pie
pasažieru reģistrācijas, iepazīt dažādo aviokompāniju noteikumus, jo Rīgas lidosta apkalpo 20 aviokompānijas, arī
“airBaltic”, kas nodrošina pusi no visiem reisiem.

Šī gada prognoze ir, ka tiks apkalpoti vairāk nekā 5 miljoni
pasažieru, kas starptautiskajai lidostai “Rīga” ir daudz. Iecienītākie galamērķi tiem, kas lido no Rīgas, ir – Londona,
Frankfurte un Maskava, vasarā kopumā no Rīgas notiek
lidojumi uz 89 galamērķiem - šogad vien radušies 15 jauni,
pastāstīja Biznesa attīstības departamenta aviācijas maršrutu attīstības vadītāja Laura Audariņa. Skolēnus interesēja,
kāda izglītība un darba pieredze nepieciešama, lai varētu
strādāt šādā amatā, un L. Audariņa pastāstīja, ka viņa ir
studējusi uzņēmējdarbības vadību un iepriekš strādājusi
tūrisma nozarē un investīciju piesaistē. Šogad lidostai
“Rīga” ir piesaistītas 3 aviokompānijas, un, kā pastāstīja
speciāliste, no sarunu sākuma līdz brīdim, kamēr izdodas
aviokompāniju pārliecināt par lidošanu uz Rīgu, paiet apmēram 4 gadi, un pārliecināšanas aspektos ietilpst – lidostas
izmaksas, konkurētspēja reģionā, atbalsts mārketinga un
publicitātes aktivitātēs, Rīga – kā valsts galvaspilsēta, tās
Skolēni devās ekskursijā pa lidostu, kā arī iepazinās ar vaiiedzīvotāju skaits un cieša sadarbība ar tūrisma nozari.
rākām profesijām. Viņiem bija iespēja “ēnot” Ugunsdzēsēju
komandas priekšnieku, Aviācijas pakalpojumu un biznesa Jau informējām, ka šogad no 5. oktobra līdz 8. oktobrim
attīstības departamenta direktori, Lidlauka vadības departa- LBAS sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un spormenta direktori, Personāla departamenta direktori un Virs- ta departamenta Izglītības pārvaldi un Rīgas vispārizglītojozemes apkalpošanas departamenta lidojumu koordinatoru.
Skolēni bija sajūsmā par iespēju būt pavisam tuvu šo profesiju pārstāvjiem un “apbēra” lidostas darbiniekus ar dažādiem jautājumiem, arī par karjeras iespējām starptautiskajā
lidostā “Rīga”. Aviācijas pakalpojumu un klientu attīstības
nodaļas vadītāja Kristīne Ozoliņa pastāstīja, ka lidosta ir
fantastiska vieta jaunam cilvēkam, kur uzsākt savu karjeru
– vispirms strādājot pie pasažieru reģistrācijas, bet pirmais
priekšnoteikums – zināt angļu un krievu valodu. Tāpat ir
jābūt ļoti precīzam ar lielu uzmanības noturību, strādājot ar
īpašām datorsistēmām, un jāspēj strādāt paaugstināta stresa apstākļos. Ļoti daudzi pašreizējie lidostas departamentu
vadītāji un citi darbinieki savu karjeru ir sākuši tieši ar pasažieru reģistrāciju. Viss darbam nepieciešamais tiek iemācīts
lidostā uz vietas – vispirms 2 nedēļas jāpavada mācību centrā, un pēc tam jāsāk strādāt pie reģistrācijas, taču vēl 110
stundas tas notiek pieredzējuša aģenta vadībā. Protams, K.
Ozoliņa atzīst, ka, lai gan ir daudzi jaunieši, kuri šeit piepilda
savus sapņus, daudziem arī nav pa spēkam maiņu darbs,
kas dažkārt ilgst pat 16 stundas no vietas, ja, piemēram, ir
migla un lidmašīnas aizkavējas. Vairs arī nav tā, ka klientam

šo 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 Rīgas vidusskolām. Ar šo konkursu organizatori vēlējās veicināt vispārizglītības vecāko klašu
skolēnu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, gata-
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA
LBAS Dzimumu līdztiesības padome viesojas
uzņēmumā "Spodrība"
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un Dzimumu līdztiesī- Gan R. Krampāns, gan R. Ķikute uzsvēra iekšējās komunibas padomes locekļi tikās ar uzņēmuma vadītāju Raimon- kācijas nozīmi: “Problēmu pietiek, tās ir un būs, bet viss ir
du Krampānu un arodorganizācijas priekšsēdētāju Rutu jāizrunā.”
Ķikuti, kā arī iepazinās ar ražotni. Uzņēmuma arodbiedrība
ir Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības (LIA) sastāvā,
un uzņēmumā viesojās LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere,
kas arī ir LBAS Dzimumu līdztiesības padomes locekle.
Uzņēmuma direktors šajā amatā ir tikai gadu, bet bija ļoti
patīkami dzirdēt, ka tieši šī gada laikā uzņēmums ir attīstījies ļoti strauji - nomainot 70% no ražošanas iekārtām un
attīstot jaunus produktus.
Arodorganizācijas priekšsēdētāja Ruta Ķikute uzsver, ka šī
pēdējā gada laikā ir paveikti brīnumi—apgrozījums audzis
par 40%, elektrības un gāzes patēriņš savukārt ir samazinājies par 30—40%. Vidējā alga “Spodrībā” ir daudz augstāka kā valstī, tā arī Dobelē. Lai gan patlaban tiek ieguldīti
līdzekļi telpu remontos, uzņēmuma vadītāja sapnis ir uzcelt
jaunu cehu un pašreizējās telpās iekārtot muzeju, un viņa
moto ir—lai darbiniekiem būtu labi un viņi vienmēr smaidītu. Bez uzspēles un pavisam vienkārši uzņēmuma vadītājs
stāstīja par laiku, kad “Spodrībai” bija jāpaveic liels pasūtījums, un ka arī viņš pats līdz 10—11 vakarā sēdējis pie
ražošanas līnijas.
Uzņēmumā ir koplīgums, bet tieši patlaban tiek strādāts
pie jauna koplīguma, domājot par dažādiem labumiem darbiniekiem, tajā skaitā, arī par veselības apdrošināšanu.
“Spodrība” pieder islandiešiem, taču rūpnīcas direktoram ir
dotas tiesības pašam parakstīt koplīgumu.

Gan uzņēmuma vadītājs, gan arodbiedrības
priekšsēdētāja uzsvēra, ka galvenais ir apmierināti darbinieki, un tā kā sievietes uzņēmumā ir
vairākumā, tad ir svarīgi nodrošināt viņām labvēlīgus apstākļus gan darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, gan uzņēmuma darba vides sakārtošanā.

22.oktobrī
LBAS Dzimumu
līdztiesības
padome rīkoja
izbraukuma sēdi
uzņēmumā
"Spodrība"
Dobelē.
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STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES

TTIP
priekšlikumu ilgtspējīgas attīstības sadaļai, kas ietver pušu
apņemšanos nemazināt darba tiesību standartus:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1391
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1393
Ārlietu ministrija ir sagatavojusi kopsavilkumu par ES teksta
priekšlikumu Ilgtspējīgas attīstības sadaļai TTIP latviešu
valodā. Materiāls ir sagatavots, balsoties uz informāciju no
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā mājaslapas. Ar
materiālu var iepazīties šeit:

frackfreegtrmanchester.org.uk

http://www.lbas.lv/news/1168

Šī gada oktobrī norisinājās ES – ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) pārrunu 11.kārta.

Ar informāciju par TTIP var iepazīties LBAS iepriekšējās vēstīs 22.lpp: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201511/
lbas_155.pdf

Eiropas Komisijas mājas lapā ir publicēta atskaite par TTIP
11.sarunu kārtas gaitu un tās rezultātiem, kā arī ES teksta

2016.gada Izaugsmes ziņojums: ekonomikas
atveseļošanās, konverģence un stabila nodarbinātība
2015.gada 26.novembrī Eiropas Komisija ir publicējusi
2016.gada Izaugsmes ziņojumu. Ar ziņojuma publicēšanu
tiek uzsākts ES darbs pie politikas prioritātēm 2016.gadā Eiropas ekonomiskās politikas koordinēšanas cikls jeb Eiropas semestris. Tas izklāsta ES vispārējās ekonomikas un
sociālās prioritātes un dalībvalstīm sniegtas politikas norādes nākamajam gadam.

tirgu lielāku elastību
var veicināt nodarbinātības pieaugumu,
taču tai ir jāveicina
iespēja pāriet uz stabilu nodarbinātību. Tā
nedrīkst veicināt nedrošas (riskantas)
Lai stiprinātu ekonomikas atveseļošanos un veicinātu konnodarbinātības forverģenci, Komisija iesaka balstīties uz trim galvenajiem pīlāmas.
riem: investīciju atjaunošana, strukturālo reformu īstenošana un atbildīga fiskālā politika.
2016.gada Izaugsmes
ziņojumu var atrast šeit: http://europa.eu/rapid/pressArodbiedrībām ir īpaši būtisks viens Eiropas Komisijas ieteirelease_IP-15-6069_lv.htm
kums saistībā ar strukturālo reformu veikšanu attiecībā uz
nodarbinātības elastīgumu un stabilitāti. Eiropas Komisija
Stabilas un paredzamas nodarbinātības atiesaka paredzēt vairāk elastības nodarbinātībā: turpināt
tiecības mudina darba devējus investēt darmodernizēt un vienkāršot nodarbinātības aizsardzības tiesībinieku iemaņu attīstībā un mūžizglītībā.
bu aktus, nodrošināt darba ņēmēju efektīvu aizsardzību un
sekmēt elastīgas pārejas iespējas starp dažādām darba
vietām un profesijām. Taču ir nepieciešams rast līdzsvaru
ETUC nostāju par 2016.gada Izaugsmes ziņojumu (ETUC
starp elastību un drošību. Eiropas Komisija uzsver, ka stabi- position on the Annual Growth Survey 2016 - for a Europe
las un paredzamas nodarbinātības attiecības mudina darba that works for workers and citizens). Pozīcija ir pieejama
devējus investēt darbinieku iemaņu attīstībā un mūžizglītīšeit: https://www.etuc.org/documents/etuc-position-annualbā. Tātad tās veicina darbaspēka kvalitāti. Pēdējos gados
growth-survey-2016-europe-works-workers-andnodarbinātības izaugsme tika panākta ar līgumu uz noteiktu citizens#.VmhUQ15cq6Q )
laiku skaita palielināšanos. Kopīga kustība virzienā uz darba
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Kvalitatīvs darbs

jas uzlabot un attīstīt iemaņas, palielina motivāciju,
kas ved pie stiprākiem, produktīvākiem un inovatīvākiem uzņēmumiem. Turpretī zemas kvalitātes darbs
kopā ar nedeklarētu darbu ved pie samazinātiem ienākumiem no nodokļu iekasēšanas, sociālās palīdzības
mazu ienākumu saņēmējiem un zemām un nabadzīgām pensijām, kas negatīvi ietekmē dalībvalstu ekonomisko attīstību, ilgtspēju un konkurētspēju.

Ar nožēlu jāatzīst, ka Eiropas Komisija savā iepriekšminētajā 2016.gada Izaugsmes ziņojumā nav pievērsusies nodarbinātības kvalitātei, neskatoties uz to, ka
ETUC lūdza Eiropas Komisiju pievērsties šim jautājumam (Skat: ETUC nostāju „Virzoties uz Eiropas stratēģiju kvalitatīvai nodarbinātībai” (pieejama: https://
www.etuc.org/documents/towards-european-strategyquality-employment#.VldgmF5cq6Q) ETUC uzsver, ka
Eiropas2020 stratēģijas nodarbinātības mērķa sasniegšanā ir būtiski ne tikai radīt jaunas darbavietas,
bet sekot arī to kvalitātei.

Lai sekotu un uzraudzītu darba kvalitātes attīstību
Eiropas Savienības dalībvalstīs ir būtiski rast vienotu
izpratni par darba kvalitātes rādītājiem. Eiropas Dzīves
un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound),
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
(OECD), Starptautiskā darba organizācija (ILO) un Eiropas arodbiedrību institūts (ETUI) jau ir veikušas darbu
pie kvalitatīva darba un tā rādītāju definēšanas. Darba
kvalitātes rādītāji ietver darba atlīdzības kvalitāti, nodarbinātības drošību, darba vides kvalitāti (fizisku un
psiholoģisku vidi, darba drošības aizsardzību), darba
intensitāti un darba/ģimenes dzīves saskaņošanu,
iemaņu attīstību un profesionālo attīstību, kā arī kolektīvo interešu pārstāvību.

Kvalitatīvs darbs veicina labāku iesaisti darba tirgū, sniedz darbiniekiem iespējas uzlabot un attīstīt iemaņas, palielina motivāciju, kas ved pie stiprākiem,
produktīvākiem un inovatīvākiem uzņēmumiem. Turpretī zemas kvalitātes
darbs kopā ar nedeklarētu darbu ved pie samazinātiem ienākumiem no nodokļu iekasēšanas, sociālās palīdzības mazu ienākumu saņēmējiem un zemām un
nabadzīgām pensijām, kas negatīvi ietekmē dalībvalstu ekonomisko attīstību,
ilgtspēju un konkurētspēju.
Šobrīd liela daļa jaunizveidoto darbavietu paredz riskantas un nedrošas nodarbinātības attiecības – darbu
uz nepilnu laiku, darbu uz noteiktu termiņu, zemi atalgotu darbu, „0 stundu” darbu, darbu pagaidu aģentūrās, neīstu pašnodarbinātību un tml. Tas ne tikai veicina zemas kvalitātes riskantu un nedrošu nodarbinātību, bet arī veicina nabadzību, nevienlīdzību un ilgtermiņā negatīvi ietekmēs Eiropas Savienības dalībvalstu
darbaspēka kvalitāti, kā arī kavēs sasniegt
Eiropas2020 stratēģijas nabadzības mazināšanas
mērķus. Darba kvalitāte ir cieši saistīta ar ekonomisko
izaugsmi un konkurētspēju. Kvalitatīvs darbs veicina
labāku iesaisti darba tirgū, sniedz darbiniekiem iespē

Darba kvalitāte bija viens no Eiropas nodarbinātības
stratēģijas mērķiem (2010.gada Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu 7.pamatnostādne:
palielināt sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, mazināt strukturālo bezdarbu un veicināt darba vietu kvalitāti), taču diemžēl darbs saistībā ar darba kvalitātes
rādītāju izstrādi neturpinājās. Šī gada rudenī LBAS sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu organizēja diskusijas
par tēmu „Kvalitatīvs darbs, darbaspēka vajadzības un
arodbiedrību loma, ” lai pievērstu uzmanību kvalitatīvam darbam, tā rādītājiem un izaicinājumiem Latvijā,
Latvijas darbinieku vajadzībām, kā arī arodbiedrību
iespējām pielāgoties darba tirgus izaicinājumiem un
atbildēt uz darbinieku vajadzībām.
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Aicinājums veidot Nacionālās konkurētspējas padomes
Šī gada oktobrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu
“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un
Eiropas Centrālajai Bankai par pasākumiem ekonomiskās
un monetārās savienības izveides pabeigšanai”, kurā, lai
uzlabotu dalībvalstu ekonomikas pārvaldības instrumentus,
aicināja valstu valdības veidot Nacionālās konkurētspējas
padomes.

onālās attīstības padome u.c. Taču augstākminēto padomju
darbs nav saistīts ar regulāru analītisku ziņojumu par konkurētspējas attīstību sagatavošanu un regulāru statistiskiekonomiskās analīzes veikšanu. Šīs padomes nenodarbina
augstas kvalifikācijas ekonomistus un statistiķus, bet drīzāk
ir tādi veidojumi, kas nodrošina regulāras diskusijas ar iesaistītajām pusēm (politikas veidotāji, uzņēmēji, sociālie
partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji) par aktuālākajām sociāli ekonomiskajām problēmām. Vienlaikus ministrija ar šaubām uztvēra piedāvājumu veidot konkurētspējas
padomes, uzskatot, ka pēc iespējas efektīvāk būtu jāizmanto jau spēkā esošie instrumenti un lēmumi, lai kvalitatīvāk
pilnveidotu politikas pasākumu un reformu īstenošanu. Tāpat būtu nepieciešams detalizētāks skaidrojums par konkurētspējas padomju neatkarības nodrošināšanu.

Eiropas Komisija uzsver, ka konkurētspējai ir nozīmīga loma
elastības un pielāgošanās spēju, kā arī ilgtspējīgas izaugsmes un uz nākotni vērstas konverģences nodrošināšanā.
Līdz ar to Eiropas Komisija iesaka dalībvalstīm izveidot valstu konkurētspējas padomes, kuras atbild par darbības rezultātu un politikas uzraudzību konkurētspējas jomā. Padomju struktūrā būtu jāievēro obligāto kritēriju kopums, kas
atspoguļo dalībvalstu starpā pastāvošo daudzveidību, un
pilnībā jāievēro sociālo partneru loma.
Ar ziņojumu var iepazīties šeit: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-5874_lv.htm
Kā ziņoja Ekonomikas ministrija, Latvijā šobrīd pastāv un
darbojas vairākas padomes, kurās tiek regulāri apspriesti ETUC nostāju par konkurētspējas padomēm angļu valodā
dažādi sociāli ekonomiskie jautājumi, t.sk. arī konkurētspē- var atrast šeit: https://www.etuc.org/documents/etucjas un produktivitātes aspekti, piemēram, Tautsaimniecības position-national-competitiveness-boards#.VksAIF5cq6Q
padome, Nacionālā trīspusējās sadarbības padome, Naci-

Pastkastīšu uzņēmumu darbības apkarošana
„Nodokļi ir tas, ko mēs maksājam, lai dzīvotu civilizētā sabiedrībā.”
(ASV Augstākās tiesas tiesnesis O.W.Holmes)
Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) sadarbībā ar Eiropas
Būvniecības un kokapstrādes darbinieku arodbiedrību (EFBWW)
ir uzsākusi projektu par pastkastīšu uzņēmumu (letter box companies) izplatības un ietekmes izpēti. Projekta uzdevums ir savākt pietiekamu pamatojumu un pierādījumus par pastkastīšu
uzņēmumu ietekmi un kaitējumu ES, kā arī ar ekspertu palīdzību izstrādāt rekomendācijas.
Pastkastīšu uzņēmumi ir mākslīgi izveidoti uzņēmumi, kuru
mērķis ir apiet nodokļu un darba tiesību regulējumu ar mērķi
samazināt darbaspēka izmaksas. Tos izveido lieli uzņēmumi no
valstīm ar augstu kontroli un lielām darbaspēka izmaksām tajās valstīs, kurās ir vieglāks sociālais (nodokļu, minimālās
algas) tiesiskais regulējums un vāja darba inspekcija.
Pastkastīšu uzņēmums realitātē neveic ekonomisku darbību reģistrācijas dalībvalstī, taču rekrutē darbiniekus, kuri atrodas nabadzības situācijā, noslēdz ar viņiem darba līgumus un nosūtīta tos uz „dārgā darbaspēka” dalībvalsti. Veidojot
apakšuzņēmēju ķēdes vairākās valstīs, izmantojot darbinieku atkarības situāciju un veicot prettiesiskas darbības
(piemēram, pieprasot naudu par darba individuālajiem aizsarglīdzekļiem, samaksu par gultas vietu, kas veido līdz pat
70% no algas, atvelkot neadekvātus sodus par darba kļūdām, neuzskaitot darba laiku, neizmaksājot slimības un atvaļinājuma pabalstus, iebiedējot darbiniekus), tie būtībā veicina mūsdienu piespiedu darbu un ekonomisko verdzību. Ir sarežģīti
veikt pastkastīšu uzņēmumu auditu, jo tie un to dokumentācija realitātē atrodas citā valstī. Piemēram, Luksemburgā vienā juridiskajā adresē ir piereģistrēti 1600 uzņēmumi. Īpaši izplatītas pastkastīšu uzņēmumu shēmas ir auto kravas pārvadājumu un būvniecības nozarē. (Turpinājums 24.lpp.)
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Turpinājums no 23.lpp.
Arodbiedrībām ir centrālā loma pastkastīšu uzņēmumu apkarošanā, veicot
„izlūkošanas darbus”, vācot informāciju sadarbībā ar citu valstu arodbiedrībām,
pārstāvot darbiniekus, informējot darba inspekcijas un policiju.
Novembra vidū Amsterdamā norisinājās projekta ietvaros
organizēts ETUC seminārs par pastkastīšu uzņēmumu ietekmi. Projekta organizatori līdz šim ir izpētījuši divus lielākus
pastkastīšu uzņēmumu tīklus – Vācijas gaļas apstrādes
(lopu kautuves) kompānijas „Danish Crown” apakšuzņēmēju un paskatīšu uzņēmumu tīklu un auto transporta nozares
uzņēmuma „Vos” pastkastīšu uzņēmumu tīklu.

Nīderlandē. Apakšuzņēmumos Rumānijā un Lietuvā ekonomiskā darbība netiek veikta. Šādā veidā Nīderlandes uzņēmums iegūst lētu Lietuvas un Rumānijas darbaspēku, saņemot Nīderlandes mēroga peļņu.

Vēl viens no jautājumiem, kuru eksperti apskatīs projekta
ietvaros, ir nodokļu apiešanas jautājums Eiropā: nodokļu
nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas. No„Danish Crown” izveidojis plašu pastkastīšu uzņēmumu tīklu dokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir
Austrumeiropā. Uzņēmums darbojas, piemērojot darbaspē- divi dažādi jēdzieni. Ja pirmais ir prettiesisks, tad otrs ietver
ka izmaksu samazināšanas metodes, kuras bieži vien ir
dažādas darbības, tostarp tiesiskas, kuru mērķis ir samaziprettiesiskas: darbinieki apakšuzņēmumos tiek nodarbināti nāt nodokļu slogu.
14-20 stundas dienā, netiek apmaksātas virsstundas, ikgaViens no spilgtākajiem piemēriem nodokļu regulējuma tiedējais atvaļinājums un slimības pabalsti, par jebkādu kļūdu
siskā apiešanā ir Itālijas uzņēmums „Fiat.” Fiat pieder Itālidarbiniekiem tiek piemērotas finansiālās sankcijas no 50
jas īpašniekiem (ģimenei). Tanī pašā laikā Fiat pārreģistrēja
līdz 1000 EUR. Darbinieki rotē starp pastkastīšu uzņēmusavu centrālo ofisu Londonā, kur ir zemi uzņēmuma nodokļi
miem, viens darbinieks tiek nodarbināts uzņēmumā ne vaiun ofisu Nīderlandē, kur ir zemi nodokļi uz dividendēm un
rāk kā sešus mēnešus. Uzņēmums izmanto darbinieku iekapitālu. Vienlaikus uzņēmums faktiski un praktiski darbobiedēšanas stratēģiju: darbiniekus piespiež pēc pirmās maijas Itālijā, kur atrodas tā īstā vadība un ražotne. Itālija zaudē
ņas atgriezties otrajā maiņā, pielietojot fizisku vardarbību.
lielu daļu no nodokļiem, tik lielam uzņēmumam nemaksājot
„Vos” pastkastīšu uzņēmumi būtībā piegādā lētu darbaspēnodokļus Itālijā, vienlaiku uzņēmumam Nīderlandē: darba līgumi tiek slēgti ar uzņēkus pašām uzņēmumam
mumiem Lietuvā, Rumānijā, darbiniekiem tiek maksāta darsaņemot lielu peļņu.
ba alga 200 EUR apmērā, auto šoferi ir mudināti pārkāpt
Turpmāk ETUC sadarbīmaksimālo braukšanas laiku, lai nopelnītu bonusus. Uzņēbā ar darba un nodokļu
mums ne tikai atbalsta, bet arī veicina atpūtas laika pārkāptiesību ekspertiem līdz
šanu, uzsverot šoferiem, ka par to var nopelnīt vairāk. Vien2016.gada beigām turpilaikus darbs faktiski tiek veikts Nīderlandē, visas instrukcinās projektu par pastkastīšu uzņēmumu ietekmes prettiejas un darba norīkojumi nāk no Nīderlandes, šoferi uzturas
sisko darbību apkarošanu un rekomendāciju izstrādi.
Nīderlandē un viņiem ir pienākums atvērt bankas kontu

Union.Migrant.Net
Union.Migrant.Net ir ETUC vairāku gadu gadījumā izveidots
portāls, kura mērķis ir savienot migrantu darbiniekus un
arodbiedrību kontaktpunktus.

http://social.unionmigrantnet.eu/default.aspx

Portāls būs lielisks instruments migrantu darbinieku atbalstam. Piemēram, Latvijas darbinieks, kurš dodas strādāt uz
Vāciju, varēs portālā ietvaros Latviešu valodā atrast informāciju par attiecīgo arodbiedrības kontaktpunktu, kurā vērsties
pēc padoma un palīdzības, kā arī pamat informāciju par nodarbinātības tiesībām Vācijā.
ETUC plāno izveidot ad hoc grupu biedru statusa pārrobežu
atzīšanai, proti, darbinieks, kas ir arodbiedrības biedrs Latvijā, automātiski kļūst par arodbiedrības biedru valstī, uz kuru
dodas strādāt.
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Darbinieka autonomā definīcija
Eiropas Komisija plāno ieviest darbinieka autonomo definīciju, lai ieviestu kārtību Eiropas sociālo tiesību kopumā un
samazinātu nedrošu un riskantu nodarbinātību.
Šobrīd Eiropas Savienības tiesībās nav vienotas darbinieka
definīcijas. Brīvas darbaspēka kustības ietvaros pastāv autonoms koncepts, kas definē „darbinieku” (Lieta C-75/63
Hoekstra), kas paredz subordinētas (pakļautības) un atalgotas attiecības (Lieta C-66/85 Lawrie Blum). Koncepts ir autonoms, stingrs un ļoti plašs. Pašnodarbinātas personas un
saimnieciskas darbības veicēji arī bauda noteiktas darbinieku aizsardzības privilēģijas, bet kopumā ir izslēgti no
„darbinieka” definīcijas un darba tiesiskās aizsardzības.
Eiropas Savienības tiesa (EST) turpināja darbinieka definīcijas precizēšanu attiecībā uz vienlīdzīgu samaksu (C-256/01
Allonby (66-72) un darba drošības aizsardzību, grūtniecību
un maternitātes aizsardzību, uzņēmumu pāreju, līgumiem uz
noteiktu laiku, kolektīvajām atlaišanām. Taču joprojām konceptā ir daudz trūkumu, nav skaidrs, kādas ir kvazidarbinieku un pašnodarbināto tiesības.
EST nav līdz šim precizējusi skaidri un nepārprotami, kas ir
pašnodarbinātais – ja tas nav darbinieks un tas nav arī darba devējs, tad kas ir šī persona no darba tiesību viedokļa?

Kā varētu izskatīties Eiropas Komisijas priekšlikums? Tas
varētu būt viens no šādiem variantiem:
•
horizontāls instruments, kas pamatā ir balstīts uz
Brīvas darbaspēka kustības konceptu un principiem;
•
horizontāls instruments, kuru piemēro visiem darba
veicējiem, tostarp pašnodarbinātiem
•
instruments, kuru piemēros noteiktajās jomās;
•
pārskatot Direktīvu 91/533/EEK par darbinieku informēšanu un konsultēšanu;
•
pieņemot „mīkstās tiesības” – vadlīnijas un ieteikumus;
Neatkarīgi no tā, kāds tiesisks regulējums tiks piedāvāts un
kādi būs pārrunu rezultāti, arodbiedrībām ir būtiski iekļaut
pašnodarbinātos un saimnieciskās darbības veicējus savās
aprindās, pārstāvēt arī to intereses un iekļaut tos koplīgumu
tvērumā.
Ar rakstu „ES autonomā darbinieka definīcija – izaicinājumi
un iespējas Eiropas darbaspēka kustībā” (An Autonomous
EU definition of 'Worker' - Pitfalls and Opportunities for the
European Labour Movement' - Nicola Countouris (UCL Laws))
var iepazīties LBAS mājas lapā:
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201512/
an_autonomous__eu_definition_of__worker__nicola_counto
uris_.pdf

Eiropas Komisija: bēgļu krīzes risināšanas pasākumi

www.vocaleurope.eu

Kā ziņoja Eiropas Komisija, šī gada pirmajos deviņos mēnešos Eiropā ieceļojuši vairāk nekā 710 000 cilvēku: bēgļi,
pārvietotās personas un citi migranti. Un ir skaidrs, ka tendence turpināsies. Tas ir liels pārbaudījums Eiropas Savienībai. Eiropas programmā migrācijas jomā, ar ko Komisija
nāca klajā 2015. gada maijā 2, ir noteikta nepieciešamība
pēc visaptverošas pieejas migrācijas pārvaldībai. Kopš tā
laika ieviesti vairāki svarīgi pasākumi, tostarp pieņemot divas ārkārtas shēmas, kas no visvairāk skartajām dalībvalstīm uz pārējām ES dalībvalstīm paredz pārcelt 160 000
cilvēku, kam nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tomēr bēgļu krīzes risināšanai nepieciešama arī
Augusta otrajā pusē finišēja LBAS Pludmales
volejbola Lielās balvas izcīņa. Vairāk lasiet šeit:
http://www.arodbiedribas.lv/news/1160
M.Pužula foto: http://www.arodbiedribas.lv/
resources/galleries/152

tūlītēja papildu darbība. Uz šo brīdi ir ieviesti vairāki pasākumi – tostarp ir pieņemtas divas ārkārtas shēmas, lai 160
000 pārceltu no visvairāk skartajām dalībvalstīm uz citām
ES dalībvalstīm, un apstiprināts Komisijas Rīcības plāns par
atpakaļnosūtīšanu. 23. septembrī Eiropas Komisija izklāstīja prioritāro darbību kopumu, kuras veicamas nākamajos
sešos mēnešos, lai īstenotu Eiropas Programmu migrācijas
jomā. Tie ietver gan īstermiņa pasākumus pašreizējās situācijas stabilizēšanai, gan ilgtermiņa pasākumus, ar kuriem
tiktu izveidota stabila sistēma, kas spēj izturēt laika pārbaudi. Apkopojumu par prioritāro darbību sarakstu ar galvenajiem veicamajiem pasākumiem bēgļu krīzes risināšanai, kas
ietver operatīvos pasākumus, budžeta atbalsta pasākumus
un ES tiesību aktu īstenošanas darbības var atrast šeit:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_lv.htm
Eiropas programmā migrācijas jomā izvirzīto prioritāro darbību īstenošanas pašreizējais stāvoklis: http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a9f561cd-731b11e5-9317-01aa75ed71a1.0018.03/
DOC_1&format=HTML&lang=LV&parentUrn=CELEX:52015
DC0510
Starptautiskās aktualitātes sagatavoja N. Mickeviča,
ES normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte

Izdevumu veidoja S. Birkenfelde
25

