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NODOKĻU POLITIKA 

LBAS par darbaspēka nodokļiem 

LBAS 18.martā nosūtīja Finanšu ministrijai No-

dokļu politikas pamatnostādņu  sadaļas 

"Darbaspēka nodokļi" izvērtējumu un ieteiku-
mus nākotnes risinājumiem.  

LBAS atzinīgi vērtē Finanšu ministrijas veikto dar-

baspēka nodokļu apkopojumu, tomēr nevar piekrist 

atsevišķiem secinājumiem un nākotnes risināju-

miem: 

* Lai arī līdz šim ļoti daudz runāts par nepiecieša-
mību samazināt darbaspēka nodokļus, 2016.gadā 

Latvija ir gājusi pretējā virzienā: nav samazināts 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ieviesta neveiksmī-

ga diferencētā neapliekamā minimuma sistēma, kā 

arī neizprotams tā saucamais "solidaritātes nodok-
lis”. Visi šie pasākumi, kas teorētiski tiek vērsti uz 

ienākumu nevienlīdzības sa-

mazināšanu, faktiski šo ne-

vienlīdzību tikai palielina; 

* Nav sakārtots MUV nodokļu 

režīms, kas joprojām pieļauj 
negodīgu konkurenci darba 

tirgū un sekmē sociāli neaiz-

sargātu iedzīvotāju skaita pa-

lielināšanos nākotnē; 

* Nav izvērtēta iespēja ieviest 
Latvijā progresīvo iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa likmi, kas 

paredzētu ar nodokli aplikt arī 

ienākumus no darbībām ar 

kapitālu, akcijām un dividen-

dēm; 

* Strādājošie cilvēki pilnīgi ne-

pamatoti tiek tracināti ar obli-

gātās veselības apdrošināša-

nas sistēmas ieviešanu, pare-

dzot tieši tiem ievērojamus pa-
pildmaksājumus. Atgādinām, 

ka salīdzinājumā ar Lietuvu 

un Igauniju, jau šodien katram 

darbiniekam ir nesalīdzināmi 

augstāka sociālās apdrošinā-

šanas iemaksu likme, ko gan 
nevar teikt par darba devējiem; 

* Ar iedzīvotāju ienākumu no-

dokli neapliekamais mini-

mums strādājošajiem joprojām 

nav atgriezts pirmskrīzes līme-
nī – vismaz 128 eiro. Tieši tā-

pēc ir novērojams ļoti augsts 

“aplokšņu algu” līmenis, ko 

neizdosies apkarot arī ar kri-

minālatbildību. Nepieciešams 

“ātrāk un daudz lētāk” – pietie-
kami augsts neapliekamais 

minimums, kad darba devējam 

kļūst bezjēdzīgi veidot dažādas 

“shēmas” algu izmaksai; 

* Daudzi iedzīvotāju ienākumu nodokļa atviegloju-

mi ir nepārskatāmi, nav atrisināts jautājums par 
iedzīvotāju ar vairākiem apgādāmajiem  (bērniem) 

iespējām pilnā mērā izmantot valsts piešķirtos at-

vieglojumus; 

* Nav skaidrs, kad un vai tiks ieviesti atvieglojumi 

darba koplīgumos paredzētajām garantijām un 

strādājošo materiālās labklājības līmeņa uzlaboju-
miem; 

* Darbaspēka nodokļu sistēmā netiek skatīts arī 

uzņēmuma ienākumu nodoklis un ar to saistītie 

atvieglojumi. 

P. Krīgers, LBAS priekšsēdētājs 
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LBAS PAZIŅOJUMS 

LBAS: Ārvalstu investori vēlas ierobežot darbinieku 
tiesības Latvijā 

Ārvalstu investoru padome (FICIL) nākusi klajā 

ar piedāvājumu ierobežot vairākas darbinieku 

tiesības Darba likumā, kas realitātē nozīmētu arī 
strādājošo darba samaksas samazināšanos. Lai 

līdzsvarotu darbinieku un darba devēju intere-

ses, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 

gatavo savus priekšlikumus darba tiesisko attie-

cību regulējuma uzlabošanai. 

FICIL priekšlikumos izmaiņām darba tiesisko attie-
cību regulējumā lasām Latvijas Darba devēju konfe-

derācijas seno vēlmi samazināt apmaksu par virs-

stundām un ierobežot arodbiedrību iespējas aizstā-

vēt savus biedrus (Darba likuma 68. un 110.pants), 

ko līdz šim LBAS ir izdevies nosargāt gan trīspusē-
jās sarunās, gan Saeimā. Ārvalstu investori vēlas 

pastiprināt ierobežojumus darbiniekiem attiecībā 

uz blakus darba veikšanu un konkurences ie-

robežojumus pēc darba tiesisko attiecību iz-

beigšanās, tāpat FICIL vēlmju sarakstā ir 

paplašināt darba devēja tiesības atgūt ar ap-
mācībām saistītos izdevumus. 

LBAS valdes sēdē, apspriežot FICIL priekšlikumus, 

LBAS dalīborganizāciju pārstāvji uzsvēra, ka ir dau-

dzi gadījumi, kad negodprātīgs darba devējs jau ta-

gad izmanto esošās likuma normas pret darbinie-
kiem.  

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Apjomīgi 

grozījumi Darba likumā tika pieņemti ļoti nesen, 

nav īsti saprotams, kam un kādēļ mūsu valstī 

nemitīgi vajag grozīt darba tiesisko attiecību regu-

lējumu. LBAS saskata nepieciešamību virknē 

gadījumu runāt par darbinieku tiesību labāku 

aizsargāšanu, - un tikai tad, ja mēs līdzsvaroti un 
abpusēji varam izskatīt visas šīs situācijas, varam 

virzīties tālāk. Bieži dzirdam pašu darba devēju 

sūdzības par negodprātīgiem darba devējiem, kas 

kropļo godīgu konkurenci un met ēnu uz godīgiem 

un labiem darba devējiem. Tajā pašā laikā ne FICIL, 

ne arī kāda cita darba devēju organizācija nav 
nākusi klajā ar aicinājumiem darba devējiem ie-

vērot Latvijas likumos noteiktās darba tiesību nor-

mas, nav vērsusies kompetentās institūcijās ar 

ziņojumiem par tiem darba devējiem, kuri ignorē 

virsstundu darba uzskaiti, stiprina ēnu ekonomiku 
un nenodrošina darbinieku pārstāvjiem - arodbie-

drībām iespēju aizsargāt strādājošo intereses. Taču 

tādēļ nav jāsoda darbinieki - samazinot viņu ies-

pējas gūt cienīgu darba samaksu un ierobežojot 

tiesības cīnīties par savām tiesībām.”  

FICIL priekšlikumi izmaiņām Darba likumā ir iz-
skatīti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

Darba lietu trīspusējā apakšpadomē (DLTSA) un 

īpaši izveidotā darba grupā. LBAS valde pieņēma 

lēmumu FICIL piedāvājuma kontekstā sagatavot 

savus priekšlikumus, lai līdzsvarotu darbinieku un 
darba devēju intereses. Ar Ārvalstu investoru pado-

mes (FICIL) piedāvātajiem priekšlikumiem izmai-

ņām darba tiesisko attiecību regulējumā varat iepa-

zīties šeit. 

 

Sociālie partneri LBAS un LDDK ar Māri Kučinski tikās vēl tad, kad viņš bija premjera amata kandidāts (attēlā) un vienojās par 

kopīgām prioritātēm. Savukārt 29.februārī ar jau premjeru M. Kučinski tikās LBAS un LDDK vadība, lai pārrunātu trīspusējā 

sociālā dialoga attīstību.     FOTO—WWW.LDDK.LV 

http://www.arodbiedribas.lv/upload/stuff/201603/ficil__grozijumi_darba_likuma_071215_ntsp_v2.pdf
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LBAS AICINA UZ DARBA AIZSARDZĪBAS           

KONFERENCI 26.APRĪLĪ 

Šī gada 26.aprīlī LBAS 

telpās notiks ikgadējā  

darba aizsardzības kon-

ference, kas veltīta 

Starptautiskajai darba 

aizsardzības dienai. 

Arodbiedrību kustībā šī 

diena ir piemiņas diena 

bojā gājušajiem darbinie-

kiem un pārdomu mirklis 

par sakropļotajiem un cie-

tušajiem nelaimes gadīju-

mos darbā. Starptautiskā 

darba organizācija aicina 

veltīt šo dienu cīņai pret 

stresu darba vietās. 

Mūsu konferencē ir pie-

krituši piedalīties Labklā-

jības ministrijas Darba 

politikas departamenta 

un Darba attiecību un 

darba aizsardzības depar-

tamenta, Valsts darba in-

spekcijas, Darba vides un 

veselības institūta, Paula 

Stradiņa KUS Aroda un 

radiācijas ārstu komisijas 

pārstāvji. Veltīsim uzma-

nību situācijām darba aiz-

sardzības jomā, invalīdu 

problēmām, senioru dar-

bam. Konferenci iecerēts 

veidot divās daļās, pirmā daļa ietvers ziņojumus, jautājumus un atbildes par šeit minē-

tajiem jautājumiem, savukārt otrajā daļā veidosim trīs darba grupas – par senioru dar-

bu, uzticības personu darba aktivizēšanu un arodbiedrību darbību nelaimes gadījumu 

izmeklēšanā. Visās grupās dziļāk analizēsim ar arodbiedrību saistītās aktivitātes, un 

katras grupas uzdevums būs – sagatavot arodbiedrības darbības modeli. 

Pieteikšanās darba aizsardzības konferencei - līdz 19.aprīlim.  

Kontaktpersona – Mārtiņš Pužuls (martins@lbas.lv) 

mailto:martins@lbas.lv
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

29.janvārī notika Latvijas Sakaru darbinieku 

arodbiedrības (LSAB) 6.kongress, kurā tika izvēr-

tēts paveiktais, pieņemtas LSAB darbības pamat-
nostādnes un prioritātes 2016. – 2021.gadam un 

ievēlēta jauna vadība. 

Kongresu atklāja LSAB prezidente Zoja Semjonova. 

Apsveikuma uzrunā LBAS priekšsēdētājs Pēteris 

Krīgers norādīja: “Sakaru nozare ir ļoti svarīga Lat-

vijas tautsaimniecībā, ar lieliem peļņas rādītājiem, 
tādēļ arodbiedrībai vēl vairāk jādomā par intelektu-

ālā potenciāla piesaisti, par jauniem biedriem uzņē-

mumos, kuros nav arodbiedrības, kā arī par to 

arodbiedrību piesaisti, kuras ir ārpus LSAB.” 

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns uz-
svēra LSAB un LBAS kopīgi paveikto, informēja par 

gaidāmajiem izaicinājumiem Darba likuma sakarā 

un novēlēja izaugsmi un attīstību. Igaunijas Sakaru 

darbinieku arodbiedrības pārstāve Ruth Kaugurs 

kā īpašu sasniegumu kopīgajā darbā uzsvēra 

2015.gada septembrī izveidoto Baltijas sakaru dar-
binieku arodbiedrību aliansi un informēja par Igau-

nijas sakaru nozares aktualitātēm. Tirdzniecības 

darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Maira Mu-

ceniece, apsveicot kongresa delegātus, akcentēja 

LSAB paveikto nozīmīgo darbu un to, ka arodbiedrī-
ba bijusi pamanāma, īpaši augstu novērtējot LSAB 

vadības viedokli par dažādiem arodbiedrību jautāju-

miem un neatlaidību darba koplīguma interešu aiz-

stāvībā, kā arī darba aizsardzības speciālista Mārti-

ņa Pužula darbu.  

LSAB prezidente Z. Semjonova savā atskaitē 
par padarīto uzsvēra, ka darbs ir bijis smags, 

īpaši ar uzņēmuma Lattelecom vadību, kas ir gribē-

jusi vienubrīd vispār atteikties no koplīguma, taču, 
pateicoties arodbiedrības neatlaidībai, to ir izdevies 

noturēt. Z. Semjonova norādīja, ka nākotnē arod-

biedrības galvenais uzde-

vums būs – tikt galā ar da-

žādām industriālās revolū-

cijas un darba devēju inici-
ētajām transformācijām, arī 

darba samaksas jomā, jo 

darbinieku ieguvuma iespē-

jas diemžēl samazinās. 

LSAB viceprezidente, tiesī-
bu zinātņu doktore Irēna 

Liepiņa, sniedzot  pārskatu 

par LSAB darbību kongresu 

starplaikos, atzīmēja, ka 

nozarē ir 4 koplīgumi, īpaši 

izceļot 2012.gadā noslēgto 
koplīgumu Latvijas Pastā, 

kas prasīja 12 pārrunu ga-

dus un vairāk nekā 70 tik-

šanās reizes ar  uzņēmuma 

pārstāvjiem. I. Liepiņa uz-

svēra, ka nepieciešamas apmācības arodaktīvam un 

jauniešiem un ka zināšanās ir spēks. Informēja par 

vairākām nozīmīgām vinnētām tiesvedībām darbi-
nieku labā, piemēram, par to, ka nedrīkst uz rīkoju-

ma pamata samazināt darbinieka samaksu par 

62%. Irēna Liepiņa norādīja, ka LSAB ir apņēmības 

pilna darboties darbinieku labā un meklēt inovatī-

vus risinājumus attīstībai un izaugsmei. 

Darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls, uz-
stājoties kongresā, akcentēja nepieciešamību būt 

solidāriem un nepieciešamību vairot biedru skaitu. 

M. Pužuls informēja par valdībā pieņemtajām jaun-

ajām pamatnostādnēm darba aizsardzībā un būtis-

ko arodbiedrību ieguldījumu to tapšanā. Viņš uz-
svēra darba aizsardzības lielo nozīmi arodbiedrību 

darbā un nepieciešamību aktivizēt uzticības perso-

nu darbību, kas būs viens no nākotnes izaicināju-

miem. 

Lattelecom Arodbiedrības Uzticības persona Ligita 

Brahmane informēja par situāciju telekomunikāciju 
sektorā, par to, ka ir bijušas ļoti smagas pārrunas 

ar darba devēju pārstāvjiem par darba samaksas 

jautājumiem, taču daudz ko ir izdevies panākt. Ak-

tīvi strādāts Lattelecom Sociālā fonda komitejā un 

Sporta un kultūras komitejā, kur L. Brahmane dar-
bojas kā LSAB uzticības persona. 

Kongresā par jauno LSAB prezidenti ievēlēja Irēnu 

Liepiņu, par LSAB viceprezidentu – Mārtiņu Pužulu. 

Kongresā tika apstiprināta arī jaunā LSAB Valde, 

līdzšinējā LSAB prezidente Zoja Semjonova darbo-

sies LSAB Valdes sastāvā. 
S. Birkenfelde 

Foto no LSAB arhīva 

 

LSAB 6. kongresā 

Vairāk par LSAB kongresu lasiet janvāra izde-

vumā “LSAB aktualitātes” www.lsab.lv 

http://www.lsab.lv/files/docs/lsab_zinas_2016_01_02.pdf
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KONFERENCE 

SOLIDĀRĀ ATBILDĪBA LATVIJĀ  

Latvijas Celtnieku arodbiedrība pēc savas inici-

atīvas 7. martā organizēja konferenci „Solidārā 

atbildība Latvijā”, sasaucot kopā pārstāvjus no 

Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvuzņē-

mēju partnerības, Ekonomikas ministrijas, Būv-

niecības valsts kontroles biroja, Valsts darba in-

spekcijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-

bas. Konferencē tika apskatītas tādas tēmas kā: 

būvdarbu veicēju profils; biežākie darba tiesību 

pārkāpumi ēku un infrastruktūras būvniecībā; so-

lidārās atbildības tvērums citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs; kādi kritēriji jāizpilda, lai solidāro at-

bildību attiecībā uz darba samaksu varētu ieviest - 

starp Latvijas būvobjektos nodarbinātajiem, visā 

būvniecībā (gan ēku, gan infrastruktūras), visā 

apakšuzņēmēju ķēdē; solidārās atbildības praktis-

kas piemērošanas mehānismu modelēšana. LBAS 

jurists K. Rācenājs pa soļiem atainoja solidārās at-

bildības principu ieviešanu, savukārt LBAS eksper-

te N. Mickeviča prezentēja ārvalstu praksi solidārās 

atbildības ieviešanā. Diemžēl likumprojektā 

„Grozījumi Darba likumā” netika ņemti vērā LBAS 

un LCA izteiktie priekšlikumi par solidārās atbildī-

bas ieviešanu visā apakšuzņēmēju ķēdē, lai maksi-

māli aizsargātu darbiniekus. Pašreizējās likumpro-

jekta redakcijas 75.2 pantā ir ietverts tikai minimā-

lais – attiecīgajā ES direktīvā1 noteiktais. Šie notei-

kumi piemērojami tikai darbinieka nosūtīšanas ga-

dījumā uz citu valsti, veicot būvdarbus saistībā ar 

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību. Pašrei-

zējā likumprojekta redakcija izslēdz solidārās atbil-

dības ieviešanu daudzos citos būvniecības veidos 

inženierbūvniecībā - ceļu, maģistrāļu, dzelzceļu, 

metro, lidlauku, elektropārvades līniju u.c. objektu 

būvniecībā. Turklāt likumprojekts paredz, ka dar-

biniekam ir tiesības prasīt neizmaksāto darba sa-

maksu no personas, kura darba devējam ir tieši 

uzdevusi darbu, - kas nozīmē, ka darba devēju at-

bildība ir paredzēta tikai vienā apakšuzņēmēju ķē-

des posmā.  

LCA un LBAS neiebilst pret direktīvas pārņemšanu 

kopumā, tomēr uzskata, ka šajā direktīvā ietvertās 

prasības pārņemot, Latvijā ir jānoteic stingrākas 

prasības, tas ir, īpašie atbildības noteikumi par 

darba samaksas izmaksu darbinieku nosūtīšanas 

gadījumā ir attiecināmi uz visu apakšuzņēmumu 

ķēdi, kā arī vienlīdz uz visiem Latvijā nodarbināta-

jiem darbiniekiem, ne tikai nosūtītajiem. Tāpat šā-

da atbildība būtu jānoteic ne tikai gadījumos, kad 

tiek veikti būvdarbi saistībā ar ēku būvniecību vai 

specializētos būvdarbus, bet visā būvniecības jomā.  

Ministru kabineta komiteja 29.februārī nolēma at-

balstīt iesniegto likumprojektu “Grozījumi Darba 

likumā” ar uzdevumu Labklājības ministrijai ie-

sniegt Valsts iestāžu darba plāna projektā ēnu eko-

nomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam paredzē-

tajā darba grupā izvērtēšanai LBAS un Latvijas 

Darba devēju konfederācijas ierosinājumu, kas pa-

redz Darba likumā iekļaut regulējumu, kas pare-

dzētu direktīvas prasību attiecināšanu uz visu 

apakšuzņēmumu ķēdi, kā arī vienlīdz uz visiem 

Latvijā nodarbinātajiem darbiniekiem, ne tikai no-

sūtītajiem, un ka šāda atbildība nosakāma ne tikai 

gadījumos, kad tiek veikti būvdarbi saistībā ar ēku 

būvniecību vai specializētos būvdarbus, bet visā 

būvniecības jomā. Savukārt konferencē tika no-

lemts turpināt iesākto diskusiju Ekonomikas mi-

nistrijas organizētās Būvniecības nedēļas ietvaros.

  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktī-

vas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
(ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot 

Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) http://
tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-02-
25&dateTo=2016-02-
25&text=darba+lik&org=0&area=0&type=0 
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

Celtnieku arodbiedrības forums „Ejam kopā” 

11. martā Rīgā norisinājās Latvijas Celtnieku 

arodbiedrības (LCA) organizēts forums „Ejam 

kopā”. Foruma mērķis bija izzināt, saprast un sa-

just, ka tādi kā ES un TU ir arī citu nozaru arod-

biedrībās, smelties iedvesmu, motivāciju, iegūt pie-
redzi un draugus, kā arī iepazīt vairāk sevi, iedziļi-

nāties sevī, izprast savas personiskās īpašības un 

vietu arodbiedrībā.  

Dalībnieku pulkā bija gan LCA individuālie biedri, 

gan uzņēmumus pārstāvoši biedri – no “Cemex”, 

“Balex metāls”, “Knauf”, “Liepājas būvmehanizāci-

ja” u.c., kā arī citu arodbiedrību organizāciju pār-
stāvji – no “Cēsu alus” un “Rimi”.  

 

Pasākumu apmeklēja Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, 
sniedzot informāciju par LBAS aktualitātēm. LBAS 

sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde 

parādīja arodbiedrību - sociālā dialoga ceļu no 

biedra līdz Eiropas arodbiedrībām, informēja par 

arodbiedrību komunikāciju, kā arī uzsvēra LCA va-

dības un speciālistu aktivitāti un iesaisti LBAS ko-
munikācijā.  

Foruma dalībnieki dalījās pieredzē, tika pārrunāti 
jautājumi par nozaru arodbiedrībām, arodorganizā-

cijām un to vietu un lomu uzņēmuma, novada, 

valsts un Eiropas līmenī.  

Vissaistošākā foruma daļa bija cilvēku tipu noteik-

šana, kuru vadīja socionikas konsultante Evija 

Čeprova. Katrs dalībnieks noteica sev visatbilstošā-

ko tipu, saņēma informāciju par sev saderīgiem cil-
vēku tipiem, un visi kopā pārrunāja, kur un kā šīs 

zināšanas var pielietot. Galvenais secinājums bija, 

ka, zinot otra cilvēka tipu, var saprast, kā vispro-

duktīvāk komunicēt ar otru cilvēku gan darba, gan 

privātajā dzīvē. Atsauksmes par starpnozaru arod-

biedrību pārstāvju kopā pavadīto dienu bija pozitī-
vas un uz attīstību mudinošu domu raisošas. 

Ieva Gretere, 

LCA priekšsēdētāja vietniece 

FOTO NO LCA ARHĪVA 
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Arodbiedrību galvenā problēma - nespēja atrast jaunus 

risinājumus un attīstīties 

Kāda ir jūsu pieredze arodbiedrību darbā? 

Tā ir paaudzēs mantota nodarbošanās, jo manai 
ģimenei saistība ar arodbiedrību darbu ir ļoti dau-

dzus gadus. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 

Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS biedrs 

esmu kopš 2008.gada aprīļa. Sākotnēji pildīju 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) Cēsu brigādes darbinieku arodorganizāci-

jas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Kopš 

2009. gada decembra līdz šim brīdim pildu VUGD 

Cēsu brigādes darbinieku arodorganizācijas priekš-

sēdētāja pienākumus. 

Ko vērtējat kā lielu panākumu arodbiedrību dar-

bā – jūsu organizācijas, sektora, nozares? Ko 

vēl vajadzētu uzlabot nākotnē? 
 

Viens no galvenajiem panākumiem – VUGD darbi-

nieki var iestāties arodbiedrībās. Ir noslēgts arī 

Darba koplīgums, taču tas sāk zaudēt savu aktu-

alitāti, jo izstrādāts pirms 15 gadiem un vairāki 

koplīgumā minētie punkti mūsdienu izpratnē jau 
kļuvuši pašsaprotami. Šobrīd risinās sarunas par 

jauna Darba koplīguma izstrādi. Diemžēl process 

iestrēdzis, jo ilgstoši neizdodas panākt vienošanos. 

Man šķiet, ka viena no galvenajām problēmām ir 

pārāk lielais nozarē esošo arodbiedrību skaits, kas 
liedz panākt kopīgu nostāju Darba koplīguma iz-

strādē. VUGD ir gatavs runāt, taču, lai sasniegtu 

rezultātu, ir jābūt arodbiedrību spējai savstarpēji 

vienoties par kopīgu viedokli. Domāju, ka šis būs 

ļoti sarežģīts process, jo pašlaik šķiet, ka ambīcijas 

tie vērtētas augstāk par vēlmi sasniegt kopīgu mēr-
ķi. Balsoties uz koplīgumu, pirms diviem gadiem 

tika panākts, ka darba devējs turpina centralizēti 

pārskaitīt arodbiedrības biedru maksas, kaut arī 

dienests bija izdevis rīkojumu, ka to vairs nedarīs. 

Ļoti ceru, ka to izdosies mainīt. Liels arodbiedrības 
nopelns ir uzlabojumi VUGD darbinieku nodroši-

nājumā ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. 

Jāpateicas arī VUGD vadībai, jo kopš sāku strādāt 

dienestā situācija ir uzlabojusies. Tāpat pozitīvas 

izmaiņas skārušas darba samaksu. Šogad ir noti-

cis būtisks algu paaugstinājums iekšlietu sistēmas 
darbiniekiem, taču mērķis nebūt vēl nav sasniegts. 

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi jaunu atalgoju-

ma modeli, taču tā ieviešanai pietrūkst līdzekļu. 

Trūkst politiskā atbalsta līdzekļu piešķiršanai.  

Jūs darbojaties Nacionālās trīspusējās sadarbī-

bas padomes Sabiedriskās drošības apakšpado-

mē (SDA), kā vērtējat šo valsts, arodbiedrības un 

darba devēju sadarbības instrumentu? 

 
Uzskatu, ka šis ir ļoti efektīvs instruments, taču 

pagaidām netiek izmantots pilnvērtīgi. Galvenā pro-

blēma ir ierobežoti resursi. Pirmkārt, laika trū-

kums, jo nav iespējas to veltīt tik daudz, lai pilnvēr-

tīgi izmantotu apakšpadomes iespējas. Apakšpado-

mē strādāju brīvprātīgi un nesaņemu par to atalgo-

jumu. Pievēršoties šim darbam profesionāli, rezul-

tāti noteikti būtu labāki.  

Intervija ar VUGD Cēsu brigādes darbinieku arodorganizācijas  

priekšsēdētāju Aleksandru Gulbi 
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Turklāt Iekšlietu ministrijas attieksme pret apakš-

padomes darbu dažreiz šķiet nenopietna, lai gan 

lielākā problēma tomēr ir SDA locekļu lielā noslogo-
tība. Cenšos šim darbam veltīt aizvien vairāk laika. 

Šobrīd SDA pieņemts lēmums veidot darba grupu 

saistībā ar iekšlietu sistēmas darbinieku neapmak-

sātajām stundām, kurā strādāšu arī es. No LAKRS 

profesionāļiem darba grupā strādās arī jurists E. 

Krieviņš. Īsumā par grupas izveides iemeslu- VUGD 
ir darbs maiņās, taču no 24 stundām 30 minūtēm 

dienesta darbiniekiem tiek apmaksātas vien 22 

stundas. Netiek apmaksāts laiks, kas paredzēts 

ēdienreizēm (brokastis, pusdienas, vakariņas). Tas 

nav pieņemami, jo arī šajā laikā darbinieks nedrīkst 
pamest dienesta vietu, lai dotos paēst. 

2014.gadā LAKRS ir vērsusies pie VUGD vadības 

ar konkrētiem jautājumiem saistībā ar darba vi-

des uzlabošanu – vai šie uzlabojumi tika veikti – 

par darba tērpiem, atbilstošu aprīkojumu u.c.?

Uzlabojumi tiek veikti pastāvīgi. LAKRS pastāvīgi 
apkopo informāciju par nepieciešamo VUGD daļās 

un posteņos. Domāju, ka VUGD vadība izmanto šo 

informāciju, kas saņemta no arodbiedrības bied-

riem ar LAKRS starpniecību, jo darbinieku nodroši-

nājums uzlabojas. Būtiska problēma šobrīd ir teh-
nika. Tā ir ļoti novecojusi, taču cerības vieš jaunie 

iepirkumi. Jau šogad sāks piegādāt jaunas autocis-

ternas un autopacēlājus. Visiem gan nepietiks, bet 

situācija uzlabosies. 

Tāpat arodbiedrība pauda bažas, ka VUGD snieg-

tā informācija nesasniedz arodbiedrību, vai arod-
biedrības informēšanas ziņā notikuši uzlaboju-

mi? 

Šis jautājums vairāk adresējams LAKRS vadībai. Kā 

VUGD darbiniekam, man informācija ir pieejama, 

taču atsevišķos gadījumos ir problēmas. Nevaru 
nepiebilst, ka VUGD tas vairāk atkarīgs no tieša-

jiem priekšniekiem un viņu nostājas šajā jautāju-

mā. 

Pastāstiet kādu labās pieredzes stāstu, kā arod-

biedrībai izdevies aizstāvēt savus biedrus, vai ko 

konkrētu, būtisku panākt. 
Konkrētus gadījumus negribētu stāstīt, jo esmu 

VUGD amatpersona un ierobežotas pieejamības in-

formāciju nedrīkstu izpaust. Taču varu pateikt, ka 

ar arodbiedrības LAKRS atbalstu ir izdevies samazi-

nāt vai atcelt nepamatoti piemērotus disciplinārso-

dus. Tomēr kā galveno gribētu uzsvērt to, ka pret 
arodbiedrības biedriem iestāde izturas ar īpašu rū-

pību un cenšas nepieļaut nelikumības, un radušās 

problēmas tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā. 

Jūsu padoms vai novēlējums arodbiedrībām visā 

Latvijā? 
 

Pats galvenais, ar ko varu dalīties, tā ir pieredze. 

Katrā nozarē strādājošajiem ir citas rakstura iezī-

mes, vai tas būtu priekšnieks vai ierindas darbi-

nieks. Vajadzības ir dažādas. Katram ir jāmeklē in-

dividuāla pieeja. Lielākā kļūda ir apstāties pie sa-
sniegtā, tas aptur attīstību. To apliecina arodbiedrī-

bu biedru skaita kritums. Esmu dzirdējis viedokli - 

Eiropā arī ir būtisks biedru skaita samazinājums. 

Man šķiet, kā Latvijas arodbiedrībām, tā citām 

Eiropas arodbiedrībām galvenā problēma ir nespēja 
atrast jaunus risinājumus un attīstīties. Tas darbī-

bas veids, kas bija aktuāls pirms 10 gadiem, šobrīd 

jau ir vēsture, no kuras mums jāmācās. Latvijas 

arodbiedrības ir labi pārstāvētas Eiropas arodbied-

rību organizācijās, taču, manuprāt, piemirsuši ie-

rindas biedrus, jo bez viņiem šai pārstāvniecībai 
nav jēgas. Grūti, bet ne neiespējami, ir izskaidrot 

arodbiedrības biedriem citu Eiropas valstu darbi-

nieku problēmas. Viņiem tās šķiet maznozīmīgas, jo 

Latvijā darbiniekiem trūkst elementāru lietu darbā 

– vai tie būtu aizsarglīdzekļi, laba darba vide, neru-
nājot jau par darba samaksu, kas beidzas jau 3 

dienas pēc tās saņemšanas.  

 

 

Sabiedriskās       

drošības trīspusējās 

sadarbības              

apakšpadomes sēdē 

Iekšlietu ministrijā. 

Attēlā (no kreisās) 

arodbiedrību puses 

pārstāvji: A.Sūna, 

A.Gulbis, E.Krieviņš, 

E.Baldzēns 

 

Foto: www.iem.gov.lv 
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Es šajā gadījumā saku, ka mums jātiecas uz to, lai 

pēc laika arī mēs risinātu šādas problēmas, kādas 

tās ir šobrīd Eiropā, un, ja ne mēs, tad vismaz mū-
su bērni to darīs. Tā ir mana pārliecība. Kopā 

mums noteikti izdosies. Kā arodorganizācijas vadī-

tājam, man ir uzlikts papildu slogs, - jo aktīvāk es 

strādāju, jo vairāk man pievērš uzmanību darba 

devējs. Tas man liek nepārtraukti mācīties un piln-

veidot sevi, un, jo gudrāks es kļūšu, jo mazāk būšu 
ietekmējams no darba devēja puses un arodorgani-

zācijas mērķus būs vieglāk sasniegt. Strādājot 

VUGD, jāmācās ir pastāvīgi, - jāseko veselībai un 

jātrenējas fiziski, un katru gadu tas tiek pārbau-

dīts. No šiem rezultātiem atkarīga ne tikai mana, 
bet arī līdzcilvēku drošība. 

 Ar biedriem cenšos runāt vienkārši un saprotami. 

Šajā tehnoloģiju un informācijas pārpilnības laikā, 

ir jākoncentrējas uz būtisko. Sarakstīt var daudz, 

bet vai kāds to lasīs, vai kādam būs laiks to darīt? 

Tā ir būtiska problēma, kas jārisina arodbiedrībām, 
lai nezaudētu un pat iegūtu jaunus biedrus. Par 

sevi varu teikt, ka arodbiedrība man ir devusi pār-

liecību, ka nav neiespējamu lietu, galvenais jautā-

jums – kā sasniegt mērķi. Kad iestājos dienestā 

pirms 10 gadiem, nekad nebūtu ticējis, ka man būs 

iespēja piedalīties sarunās par dienesta jautāju-
miem ministrijas līmenī. Taču esmu Nacionālās 

trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošī-

bas apakšpadomē, tā ir atbildība, bet man sagādā 

gandarījumu palīdzēt kolēģiem.  Ļoti nozīmīgs ir 

kolēģu - arodorganizācijas biedru atbalsts. Par to 

gribu pateikt paldies, VUGD VRB Cēsu daļas un 
VUGD VRB Cēsu daļas Jaunpiebalgas posteņa ilg-

gadējiem arodorganizācijas biedriem, kā arī pārējo 

VUGD arodorganizāciju biedriem.  

Nesen tika publiskots raksts internetā, kurā iespai-

dos par ugunsdzēsēja darbu dalās bijušais kolēģis 
(raksta nosaukums-“Bijušais ugunsdzēsējs sašutis 

par darba apstākļiem VUGD. Kur taisnība?”). Iesa-

ku izlasīt ne tikai rakstu, bet arī komentārus. Sa-

vus komentārus par rakstu, faktiem un arī bau-

mām nesniegšu, bet, izlasot rakstu, nostiprinās 

mana pārliecība stipras arodbiedrības nepiecieša-
mībai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.  

Jautājumus uzdeva S. Birkenfelde 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas       

darbinieku grupas prezidentes Gabrieles Bišofas       

paziņojums Starptautiskajā Sieviešu dienā 

1912.gadā Čikāgā arodbiedrību sievietes dziedā-

ja: „Jā, mēs cīnāmies par maizi, bet cīnāmies 

arī par rozēm”. 

Mēs esam daudz sasniegušas kopš 1912.gada, bet 

joprojām mums nav pilnīgas dzimumu līdztiesības 

– ne darbavietā, ne sabiedrībā. 

Eiropas Savienībai sieviešu jomā vienmēr bijusi 

laba reputācija, jo tā ir īsts virzītājspēks, veicinot 

sieviešu tiesības ar dzimumu līdztiesības un pret-
diskriminācijas likumdošanu, iekļaujot šīs tiesības 

galvenajās ES stratēģijās. 

Tomēr šis virzītājspēks tagad ir apstājies. ES paš-

reiz pat nevēlas izstrādāt jaunu dzimumu līdztiesī-

bas stratēģiju. 

Tā vietā, lai lepotos ar sasniegto un vēl darāmo, lai 

atbalstītu līdztiesību ar labu likumdošanu, tā uz-

skata to par „regulējošu slogu”. Kāda kļūda, cik 

nepareizs priekšstats! 

Mēs turpināsim cīnīties par sieviešu un meiteņu 

līdztiesību darbā un sabiedrībā. Uzstāsim par labā-
ku ES pieeju! 

Cīņā par dzimumu līdztiesību, par maizi un rozēm! 
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Baltijas valstu arodbiedrību sieviešu koordinatoru tikšanās 

Lai aktualizētu dzimumu līdztiesības jautājumus 

Baltijas valstu arodbiedrību dienaskārtībā, Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 10. un 
11. martā organizēja Igaunijas, Lietuvas un Lat-

vijas nacionālo arodbiedrību centru sieviešu ko-

ordinatoru sanāksmi. 

Baltijas arodbiedrību sieviešu tīkls tika izveidots 

1997.gadā. Šī tikšanās tika organizēta, lai diskutē-

tu par reālo situāciju sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības jomās, lai stiprinātu Baltijas valstu sie-

viešu koordinatoru tīklu un tā  ilgtspējīgu attīstību, 

lai veicinātu atpazīstamību ETUC un ITUC sieviešu 

struktūrās, kā arī lai attīstītu jaunas sadarbības 

formas. 

Kā liecina Eiropas arodbiedrību konfederācijas 

(ETUC) apkopotā informācija, dzimumu nelīdztiesī-

ba Eiropā rada sociālus un ekonomiskus zaudēju-

mus, tāpēc šo jautājumu steidzama risināšana ir 

priekšnoteikums ES izaugsmei un stabilitātei.  

ETUC pašreiz apkopo arodbiedrību labās prakses 
piemērus, lai rastu risinājumus problēmai ar koplī-

gumu starpniecību. 

ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini: „Mums ir 

jānojauc stikla sienas. Sievietes ir koncentrējušās 

profesijās, kurās ir zemākas darba algas nekā dar-
bos, ko veic vīrieši. Tas, galvenokārt, arī izskaidro 

aptuveni 16% darba algas starpību vīriešiem un 

sievietēm Eiropā. Ir jādara vairāk, lai iedrošinātu 

sievietes uzņemties, palikt un attīstīt sevi tādās 

profesijās, kur dominē vīrieši. Vienlaikus ir jāuzla-

bo algas un darba apstākļi profesijās, kurās domi-
nē sievietes.” 

Baltijas valstu arodbiedrību pārstāves kopīgās sa-

nāksmes laikā sniedza ieskatu pašreizējās situāci-

jas atspoguļojumā saistībā ar sieviešu tiesībām un 

dzimumu līdztiesības jautājumiem.   Par situāciju 
Lietuvā vēstīja arodbiedrību centru “Solidarumas” 

un LPSK sieviešu kustības aktīvistes, Igaunijas si-

tuāciju raksturoja Igaunijas arodbiedrību konfede-

rācijas EAKL pārstāves, par Latvijas aktuālo infor-

māciju stāstīja LBAS un resursu centra sievietēm 

“Marta” speciālistes. 

Situācija Lietuvā ir gandrīz tāda pati kā Latvijā – 

sabiedrībā prevalē dzimumu stereotipi, sievietes ir 

izglītotākas, bet zemāk apmaksātas – darba samak-

sas atšķirība sievietēm un vīriešiem ir apmēram 14-

15% abās valstīs (kas nozīmē, ka arī pensijas būs 
mazākas), reģistrētais bezdarba procents ir aug-

stāks sieviešu vidū. Lietuvā vīrieši sakot – par ko 

gan uztraukties, viss ir kārtībā, taču Eiropas Dzi-

mumu līdztiesības institūts liek vērst uzmanību uz 

zemo dzimumu līdztiesības indeksu, lai gan tas Lie-

tuvā ir – 40,2, Latvijā – 35,2 (indekss 100 raksturo 
pilnīgu vienlīdzību).  Abas valstis raksturo profesiju 

segregācija – veselības, izglītības un apkalpojošā 

sfērā vairāk nodarbinātas ir sievietes. Lietuvas pār-

stāve norādīja, ka, ja sievietes pelnītu tikpat cik 

vīrieši, tad 2025.gadā IKP pieaugtu par 26%.  

Igaunijas situācija ir mazliet atšķirīga, jo tur jau 12 

gadus spēkā ir Dzimumu līdztiesības likums, bet 

tomēr darba tirgū pastāv sieviešu diskriminācija, 

turklāt darba samaksas atšķirība starp sievietēm 

un vīriešiem ir augstākā starp ES dalībvalstīm – 
29%, kas nozīmē, ka vienādas darba samaksas 

princips par vienādas vērtības darbu netiek ievē-

rots. Sieviešu pārstāvniecība arodbiedrībās ir 

augsta – vairāk nekā 60% Latvijā un Lietuvā, 71% 

Igaunijā. Atšķirībā no situācijas Latvijā un Lietuvā  

Igaunijas arodbiedrību konfederācijā šobrīd nav 
īpaši izveidotas struktūras, kas arodbiedrību darbī-

bā integrētu dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesī-

bu jautājumus. 

Otrā Baltijas valstu arodbiedrību sieviešu tikšanās 

diena tika veltīta vardarbībai pret sievieti, kas ir 

aktuāla visās trijās valstīs.  

Lietuvā uz 100 vīriešiem ir 117 sievietes, bet 

Lietuvas sievietes var lepoties ar to, ka ir vis-

izglītotākās ES – 94,7% no sievietēm vecumā 
no 25 līdz 64 gadiem ir ar augstāko izglītību. 

Lietuvā 38,6% sieviešu ieņem vadošos ama-

tus – 33 ir Seima deputātes, valdībā ir 3 mi-

nistres, bet tikai 5 sievietes ieņem pilsētas 

mēru amatus. 
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Resursu centra sievietēm “Marta” ekspertes Iluta 

Lāce un Irina Frolova sniedza visaptverošu prezen-

tāciju par šo tēmu, kā arī dalībnieces strādāja dar-
ba grupās, lai sniegtu priekšlikumus un rekomen-

dācijas, kā šīs nopietnās tēmas aktualitāti vairāk 

iekļaut arodbiedrību dienas kārtībā.  

LBAS eksperte Nataļja Mickeviča sniedza izsmeļošu 

prezentāciju par jaunākajām starptautiskajām ten-

dencēm, sasniegumiem un problēmām dzimumu 
līdztiesības jomā. Tās ietver Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) pētniecību un darba kārtību un 

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 

un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 

darbību. SDO nesen ir veikusi pētījumu "Sievietes 
darbā: tendences 2016. gadam". SDO strādā, lai 

uzlabotu sieviešu stāvokli neformālajā ekonomikā 

ar Rekomendāciju Nr.204 "Par pāreju no neformā-

lās uz formālo ekonomiku" un plāno diskusiju par 

vardarbību darbavietā Starptautiskajā darba konfe-

rencē 2016.gadā. Tikšanās dalībnieces tika iepazīs-
tinātas ar ITUC kampaņu "Count Us In", kuras 

mērķis ir palielināt sieviešu līdzdalību arodbiedrī-

bās un lēmumu pieņemšanā. Baltijas valstu arod-

biedrību sievietes tika informētas arī par ETUC ak-

tivitātēm: projektu "Safe at Home, Safe at Work", 
par Eiropas sociālo partneru sarunām par aktīvu 

novecošanos un paaudžu solidaritāti, par konsultā-

cijām ar Eiropas Komisiju par darba un privātās 

dzīves saskaņošanu.  

N. Mickeviča tikšanās laikā uzsvēra, ka viens no 

svarīgākajiem jaunumiem ir Komisijas 2014.gada 
7.marta Ieteikums par to, kā ar pārredzamības pa-

līdzību nostiprināt principu par vienādu darba sa-

maksu sievietēm un vīriešiem (2014/124/EU) pie-

ņemšanu un īstenošanu. Visu ES dalībvalstu soci-

ālie partneri un valdības, tostarp Baltijas valstu, 
sagaida šī Ieteikuma efektīvu īstenošanu. 

Lai palielinātu informētību par šo Ieteikumu, tikša-

nās dalībniecēm tika izsniegts Ieteikuma teksts at-

tiecīgās valsts valodā. Baltijas valstu arodbiedrību 

sievietes strādāja darba grupās ar mērķi rast risi-

nājumus, kā ar pārredzamības palīdzību stiprināt 
vienlīdzīgas darba samaksas principu vīriešiem un 

sievietēm. Darba grupu priekšlikumi ietvēra tādus 

instrumentus kā darba samaksas sistēmas regulē-

jumu un caurspīdīgumu uzņēmumu koplīgumos, 

divpusējā darba grupas, kas noteiktu un ieviestu 

šādu sistēmu uzņēmumā, kontroles pasākumus, 
ko veiktu arodbiedrības, un arodbiedrību aktivitā-

tes, lai informētu un veicinātu izpratni darbinieku 

vidū par atalgojuma un darba samaksas sistēmas 

atjaunošanas pārredzamību uzņēmumā.  

Baltijas valstu arodbiedrību sieviešu koordinatores 
par tikšanos izteicās ļoti atzinīgi, novērtējot to kā 

interesantu, noderīgu un motivējošu. 

Attēlā: slaids no LBAS speciālistes A. Ābeltiņas 

sniegtās prezentācijas “Sievietes Latvijā un arod-

biedrībās: sasniegumi un izaicinājumi”, ar to pilnī-
bā varat iepazīties šeit. 

N. Mickeviča, S. Birkenfelde 

FOTO I. FREIBORNE 

http://www.arodbiedribas.lv/upload/stuff/201603/2016.march.women.pdf
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Lietuvā cenšas ieviest jaunu Darba kodeksu un sociālā 

atbalsta regulējumu – pasliktinot darbinieku tiesības 

Janina Matuiziene, Lietuvas arodbiedrību konfederācijas LPSK               

ģenerālsekretāre 

Lietuvas arodbiedrību galvenā šī brīža prioritāte 

ir jauna Sociālā modeļa likumprojekts. Tas radās 
apmēram pirms gada, kad pēc Darba un sociālās 

drošības ministrijas pieprasījuma zinātnieki un 

eksperti radīja pavisam jaunu Darba kodeksu. 

Sociālais modelis sastāv no divām daļām – darba 

likumdošanas un sociālo lietu - pensiju, pabalstu 

regulējuma – tam visam plānots mainīties. 
Ja vēl tas viss tiktu mainīts kompleksi, kā mums 

sākumā solīja... Pašlaik darbinieks ar lielu stāžu 

atlaišanas gadījumā var saņemt atlaišanas pabalstu 

sešu mēnešu vidējās izpeļņas apjomā, bet koplīgu-

mos varēja būt atrunāts pat lielāks atlaišanas pa-
balsta apjoms.  

Valdība cerēja, ka jau šajā Seima pavasara sesijā 

jaunais Sociālais modelis tiks pieņemts. Taču, kad 

to sāka caurlūkot mūsu eksperti, tad atklājās, ka ir 

ļoti daudz nepilnību, pat varētu teikt haoss – jo ne-

var Darba kodeksā izmainīt kaut vienu pantu, ne-

ņemot vērā tā saistību ar daudziem citiem likuma 

pantiem un normām.  
Lietuvā, tāpat kā Latvijā, darbojas Trīspusējā pado-

me, un tajā ir jāapspriež viss, kas saistīts ar darba 

tirgu. Vispirms jaunais Darba kodekss nonāca Dar-

ba attiecību trīspusējā komisijā pie Darba un soci-

ālās drošības ministrijas. Tās eksperti arī konstatē-

ja, ka vajag ļoti daudz ko mainīt un izteica daudzus 
priekšlikumus. Pēc tam Darba kodekss nonāca 

Trīspusējā padomē, tā strādāja visu vasaru bez at-

vaļinājuma. Tomēr darbs netika pabeigts, un visa 

pakete nonāca Valdībā, pēc tam Seimā. Tādēļ pagā-

jušā gada 10.septembrī Lietuvas arodbiedrības rīko-
ja lielu mītiņu, kurā piedalījās arī Eiropas arodbied-

rības, paldies arī LBAS un personīgi Pēterim Krīge-

ram, kurš arī piedalījās un teica uzrunu, arī Eiro-

pas arodbiedrību konfederācijai un toreizējai tās 

priekšsēdētājai Bernadetei Segolai.  
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Arodbiedrības gribēja panākt, lai šo jaunā Sociālā 

modeļa dokumentu paketi nodod atpakaļ valdībai 

un lai tā līdz galam izvērtē visus priekšlikumus un 

iebildumus.  Tas diemžēl neizdevās, likumprojekts 

palika Seimā. Arodbiedrības atkal iesniedza savus 

priekšlikumus, un par ļoti daudzām likuma nor-

mām cīnījās Seima Sociālo lietu komitejā. Tieši šo-

dien (intervija notika 10.martā) sākas Seima pava-

sara sesija, kurā tiks apspriests Sociālā modeļa li-

kumprojekts.  

Lietuvas arodbiedrības nākamajā nedēļā sanāks 

kopā un izvērtēs, kas tālāk darāms. Valsts puses 

arguments, piedāvājot, piemēram, atlaišanas pabal-

stu darbiniekam ar lielu stāžu tikai viena mēneša 

vidējās izpeļņas apjomā, bija – nav ko turēties visu 

mūžu tikai pie vienas darbavietas... It kā tas būtu 

tik vienkārši – valstī ar lielu bezdarbu un mazām 

iespējām kaut ko mainīt savā darba dzīvē. Arod-

biedrības šajā sakarā rosināja veidot fondu, kuru 

veidotu darba devēju iemaksas un no kura varētu 

piemaksāt darbiniekam ar lielu stāžu atlaišanas 

gadījumā pabalstu vismaz 3 mēnešu vidējās izpeļ-

ņas apjomā. Daudzas lietas līdz šim it kā ir noturē-

tas, bet mēs vēl neko skaidri nezinām, jo viss ir pro-

cesā. Likumprojektā ir vēlme ierobežot arī jauno 

ģimeņu tiesības, kuras savulaik arodbiedrība bija 

pratusi ieviest – piemēram, vienu brīvdienu mēnesī 

jaunajam vecākam.  

Lietuvas īpatnība ir, ka šobrīd eksistē gan arod-

biedrības, gan darbinieku padomes, un ir likums 

par arodbiedrībām un likums par darbinieku pa-

domēm, un informēšanas un konsultēšanas fun-

kciju veic abas šīs organizācijas. Līdz šim darbi-

nieku padomes tika veidotas tikai tur, kur nav 

arodbiedrības, un, ja šajā uzņēmumā tika izveidota 

arodbiedrība, darbinieku padome beidza savu dar-

bību. Taču jaunajā Sociālajā modelī plānots, ka in-

formēšanas un konsultēšanas funkcijas varētu 

veikt tikai darbinieku padomes, bet arodbiedrības 

varētu veikt tikai koplīguma pārrunas, tās vispār ir 

šausmas, jo, kā tad nezinot vispārējo situāciju, 

arodbiedrībai būtu iespējams veikt koplīguma pār-

runas? Turklāt bija plānots arodbiedrību regulēju-

mu atstāt tikai Darba kodeksā, ignorējot jau esošo 

likumu par arodbiedrībām.  

Kādēļ valdība tā steidzas ar šī jaunā Sociālā mo-

deļa pieņemšanu? Valdība atklāti pateica, ka 

šogad oktobrī notiks Seima vēlēšanas, un tādēļ, 

ka šīs plānotās izmaiņas nav par labu cilvēkiem, 

valdība vēlas tās ātrāk pieņemt, lai šie lēmumi 

neatstātu ietekmi uz balsojuma rezultātiem. 

Pašlaik Lietuvas valdībā lielākā daļa ir no sociāl-

demokrātu partijas, bet arodbiedrības uzskata, 

ka sociāldemokrāti ir mūs nodevuši. Pirmo reizi 

arodbiedrību vēsturē mēs rīkojām lielu mītiņu pret 

sociāldemokrātu partiju... Nesen Lietuvā beidzās 2 

nedēļu skolotāju streiks, kurā piedalījās vairāk ne-

kā 300 skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. 

Skolotāji prasīja lielākas pensijas, 13 miljonus pa-

pildus valsts budžetā darba samaksai, - dabūja 8 

miljonus. Svarīgi ir tas, ka valdība apsolīja pedago-

giem samaksāt par šīm 2 streika nedēļām, jo mums 

nav Streika fonda, kas varētu skolotājiem kompen-

sēt šo atlīdzību.  

Pašlaik Lietuvā norit tāda kā kampaņa pret arod-

biedrībām, sākotnējais vēstījums bija – ka Lietuvā 

vispār nav arodbiedrību, kas, protams, nav taisnī-

ba, jo mēs apvienojam ap 15% no strādājošajiem. 

Lielākās arodbiedrības ir skolotāju, mediķu un so-

ciālo darbinieku, turklāt arodbiedrības ir visos uz-

ņēmumos, kuros ir vairāk nekā 100 darbinieku. Lai 

gan valdība mūs nomelno, tieši šobrīd, kā rāda pē-

dējās aptaujas, arodbiedrības reitings sabiedrībā ir 

pacēlies līdz 46%, tas nekad nav bijis tik augsts.  

Pierakstīja S. Birkenfelde 

Attēlā: J. Matuiziene 

(otrā no kreisās)       

Baltijas valstu       

arodbiedrību sieviešu 

koordinatoru           

tikšanās laikā 10.martā 

FOTO I. FREIBORNE 

Par to, kā ETUC atbalstīs Lietuvas 

arodbiedrības Lietuvas Parlamentā 

Darba Kodeksa grozījumu pieņem-

šanas procesā lasiet šeit.   

https://www.etuc.org/press/lithuania-needs-stronger-social-dialogue-and-trade-unions-strong-rights#.VrsEw09cq6R
https://www.etuc.org/press/lithuania-needs-stronger-social-dialogue-and-trade-unions-strong-rights#.VrsEw09cq6R
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Darba aizsardzība arodbiedrību darbā 

Šī gada sākumā Ministru kabinets pieņēma Dar-

ba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-

2020.gadam. Šī beidzot tapušā dokumenta saka-

rā arī arodbiedrību darbā ir aktualizējusies darba 

aizsardzības tēma, tādēļ kopīgā diskusijā pulcē-

jās LBAS eksperti un dažu dalīborganizāciju pār-

stāvji: LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedo-

nis Antapsons, LBAS darba aizsardzības speci-

ālists Mārtiņš Pužuls, Latvijas veselības un soci-

ālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsē-

dētāja vietniece un bijusī Stradiņa slimnīcas 

arodbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa, Latvi-

jas Celtnieku arodbiedrības konsultants Jānis 

Gužāns, Latvijas Celtnieku arodbiedrības pārstā-

vis Mārtiņš Dunskis, Latvijas arodbiedrības 

“Enerģija” AS “Augstspriegumu tīkls” arodorga-

nizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un AS 

“Cēsu alus” darba aizsardzības un vides speci-

āliste Kristīne Kursīte. 

Diskusijas galvenie secinājumi bija – darba aizsar-

dzībai pirmkārt jābūt darba devēja atbildībai, arod-

biedrību uzticības personām jābūt aktīvākām un 

vairāk ir jādomā par uzticības personu motivāciju, 

kā arī nonācām pie pavisam bēdīga secinājuma - 

kamēr valsts iestādes nestrādās atbilstoši normatī-

vajiem aktiem, tikmēr nav ko cerēt, ka privātajā 

sektorā darba aizsardzības jomā būs kārtība.  

Ziedonis Antapsons: Darba aizsardzības politikas 

pamatnostādnes ir vispārējs stratēģisko virzienu 

dokuments, un ir izstrādāts vispārējs darba aizsar-

dzības jomas attīstības plāns 2016.-2019.gadam, 

kur ir konkretizēti zināmie virzieni ar konkrētiem 

pasākumiem, finansējumu, atbildīgajām institūci-

jām. Darba aizsardzības pamatnostādnes ir katras 

normālas valsts stratēģisks dokuments, kas rāda 

valsts attieksmi pret darba aizsardzību. Diemžēl 

darba aizsardzība nav valsts prioritāte, to parāda 

arī Valsts Nacionālās attīstības plāns, kurā par dar-

ba aizsardzību nevar atrast nevienu vārdu. Mēs 

daudzkārt par to esam Labklājības ministrijā dis-

kutējuši, bet “gudrie” speciālisti mums atbildēja, ka 

“principā jau ir, tikai lasiet starp rindām”. 2 gadus 

“bombardējām” Labklājības ministriju, jo iepriekšē-

jais plāns bija tikai līdz 2013.gada beigām. Diemžēl 

lielas cerības uz šo stratēģisko plānu mēs likt neva-

ram. Plāns vairāk ir orientēts uz speciālistiem, bet, 

kas attiecas uz konkrētiem uzņēmumiem, darbu 

veidiem un uzticības personām, tas lielā mērā būs 

atkarīgs no mums – cik mēs paši uz vietas izdarī-

sim, atsevišķos pasākumos – izglītošanā, jaunieši 

konkursu organizēšanā, informācijas izplatīšanā, 

atsevišķos apmācības procesos, kur LBAS ir uzpra-

sījusies iesaistīties. Bet mums ir jāsaprot, ka šie ir 

valsts līmeņa dokumenti, kuros ir pieminētas tikai 

tās organizācijas, kuru rīcībā ir līdzekļi – valsts vai 

ESF, un arodbiedrībām, kā mēs zinām, tādu līdzek-

ļu nav. Uzņemties organizatoru lomu mēs nevaram 

un mums nevajadzētu, bet kā līdzdalībnieki atse-

višķos pasākumos mēs piedalīsimies.  

Mārtiņš Dunskis: Lasot šo plānu, rodas sajūta, ka 

tas ir pamatā balstīts uz to ESF finansējumu, ko 

saņems Valsts darba inspekcija. Vai ar iepriekšējo 

plānu līdz 2013.gadam arī bija līdzīgi?  

Z. Antapsons: LBAS 5 gadus realizēja ESF projektu 

“Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, 

kurā liela summa tika atvēlēta arodbiedrību dar-

bam darba aizsardzības jomā, šodien mums tādas 

iespējas nav.  

Mārtiņš Pužuls: LBAS ir uzlikts pienākums realizēt 

šī projekta ilgtspēju, to turpināt līdz 2018.gadam, 

kas arī tiek darīts. Kolēģi ir pareizi pamanījuši pa-

matnostādņu tabulā, ka tajā atspoguļots līdzekļu 
sadalījums VDI kapacitātes stiprināšanai. Man šajā 

dokumentā ļoti patīk, ka ir pieminētas uzticības 

personas, tās parādās arī LBAS dalīborganizāciju 

iesniegtajā statistikā.  
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VDI projekts vēl top, bet tas, ko LBAS ir panākusi 

savai iesaistei, ir darbs ar profesionālajām vidus-

skolām un konkursu rīkošana.  Mūsu interese ir, 

lai mēs uzņēmumos varētu ieiet kā arodbiedrības 
cilvēki, atzīmēties kā arodbiedrības cilvēki. Sākot-

nējais topošā projekta uzstādījums bija, ka arod-

biedrības ies uzņēmumos, bet vairāki nosacījumi 

bija mums nepieņemami, tādēļ no šīs ieceres attei-

cāmies. Gribu pavaicāt jums, klātesošie dalīborga-
nizāciju pārstāvji, ko dara jūsu uzticības personas? 

LBAS apkoptā statistika diemžēl rāda, ka uzticības 

personas gandrīz nemaz nepiedalās nelaimes gadī-

jumu izmeklēšanā. Dalība šajā procesā būtu ļoti 

svarīga, tāpat svarīga ir risku izvērtēšana, - kā rāda 

statistika – riski nav izvērtēti 62% uzņēmumu. 
Mums – arodbiedrību pārstāvjiem – vajadzētu būt 

par iniciatoriem, lai mazajos uzņēmumos un noza-

res uzņēmumos šos riskus izvērtētu un izvērtētu ar 

prātu, piemēram, šeit minētajā veselības nozarē.  

Līga Bāriņa: Mums ir uzticības personas, bet tās 
tiešām tiek maz iesaistītas nelaimes gadījumu iz-

meklēšanā. Riski tiek izvērtēti, bet tajos nav iekļau-

ti tādi nozarei svarīgi riski kā saduršanās un sa-

griešanās ar asiem priekšmetiem. Būtu svarīgi to 

sakārtot likumdošanā. Slimnīcu biedrības vadītājs 

Jevgeņijs Kalējs uzskata, ka tā ir darbinieka atbil-
dība, bet manā vērtējumā tā ir arī slimnīcas admi-

nistrācijas atbildība, - kādi materiāli tiek iegādāti 

mediķu darbam, kāds ir darba ritms un viss pārē-

jais. Citās valstīs pie tā ļoti piestrādā – ir noteikts, 

ka jāiegādājas drošas sistēmas, kas pasargātu līdz-

cilvēkus arī, piemēram, utilizācijas procesā. Diem-
žēl iepirkumu sistēma ir vērsta uz lētāko piedāvāju-

mu, līdz ar to lētākais nekad nebūs drošākais. Ļoti 

augsts ir inficēšanās risks – ar AIDS un C hepatītu.  

Aivis Dišlers: Jums Stradiņa slimnīcā ir darba aiz-
sardzības daļa? Ar ko tā nodarbojas? 

L. Bāriņa: Jā, nu ir... Bet... Labi, pastāstīšu no 

mūsu pieredzes – aizvien vairāk mediķiem ir jāstrā-

dā ar datoru, ievadot dažādus datus. Diemžēl jopro-

jām ir ļoti sarežģīti šo jauno risku vispār apzināt kā 

tādu darba aizsardzības speciālista nevēlēšanās 
dēļ, līdz ar to nevar notikt arī izdevumu segšana 

briļļu iegādes gadījumā. Esmu runājusi vairāk-

kārt... Arī darba apģērbu lielākoties mediķi iegādā-

jas paši, - par to mūsu darba aizsardzības speci-

ālists teica, ka to nevajag rakstīt koplīgumā, jo tas 
nav svarīgi... Operāciju bloka darbiniekiem ir iegā-

dāti speciāli apģērbi, kas aizsargā, bet tie neelpo... 

A. Dišlers: Tad jums vajag nākt uz darbu džinsos 

un T-kreklos.  

L. Bāriņa: Jā, es jau teicu, ka nākšu rīta kleitā, bet 

ir darba kārtības noteikumi... Koplīguma pārrunu 
procesā līdzdarbojās arī Mārtiņš Pužuls, LBAS dar-

ba aizsardzības speciālists, viņš ļoti labi dzirdēja, 

kādas vārdu kaujas mēs izcīnījām – arī par darba 

drošību un īpašajiem riskiem, bet darba devēja no-

stāja bija – pret darbiniekiem.  
M. Pužuls: Tajā problemātiskajā jomā, par kuru 

runā Līga, ir vistiešākā nepieciešamība darboties 

uzticības personām – rakstīt vēstules darba devē-

jam, piemēram.  

L. Bāriņa: Arodbiedrība kopā ar Uzņemšanas noda-

ļu izvērtēja visus riskus – iespējamās saslimšanas, 
agresīvos pacientus un daudzus citus, uzrakstījām 

iesniegumu Valdei, notika tieši nekas - iesniegums 

pazuda nezināmā virzienā.  

 

A. Dišlers: Kamēr valsts iestādes nestrādās liku-
mam atbilstoši, tikmēr nav ko cerēt, ka privātajā 

sektorā, piemēram, būvniecības nozarē, darba aiz-



17 

17 

DISKUSIJA 

L. Bāriņa: Veselības nozarē privātajās iestādēs ir 

labāka situācija – darba apģērbus darba devējs ie-

gādājas bez vārda runas, ja, piemēram, salīdzinām 

Stradiņa slimnīcas laboratoriju ar Gulbja laborato-

riju. Tas zināmā mērā ir bonuss, kas ļoti labi strā-

dā.  

M. Pužuls: Veselības nozarē ir noteikts, ka galve-

nais ārsts slimnīcā nosaka samaksu par darbu īpa-

šā riska apstākļos.  

A. Dišlers: Ja darba devējs grib sakārtot darba aiz-

sardzības jomu, tad viss arī notiek. Mums uzņēmu-

mā ir pat vairāk uzticības personu nekā ir noteikts 

likumā. Katru mēnesi notiek darba aizsardzības 

dienas, kurās piedalās uzticības personas. Uzticī-

bas personu ieteikumi tiek ņemti vērā. Tā ir darba 

devēja griba, nauda un iespējas. Kādi ir sodi par 

darba aizsardzības normu pārkāpšanu? Vai ir sta-

tistika, cik nelaimes gadījumu darbā notiek darba 

devēja vainas dēļ? 

M. Pužuls: Tāda statistika ir. Naudas sodi tiek pie-

spriesti dažādi – no 300 līdz 7 500 eiro, atkarībā no 

pārkāpuma smaguma. To var redzēt Valsts darba 

inspekcijas pārskatos. Bet nākotnē būtu ļoti labi 

noorganizēt arodbiedrību pieredzes apmaiņu – no-

teikti citu nozaru pārstāvjiem būtu interesanti pa-

skatīties, kā ir noorganizēta darba aizsardzība un 

uzticības personu darbs AS “Augstsprieguma tīkli”. 

Piemēram, tur gribēja atbrīvot no darba darbinie-

ku, kurš strādāja ar celšanas iekārtu. 

A. Dišlers: Jā, arodārsts pateica, ka šis cilvēks ne-

drīkst strādāt, bet ar Mārtiņa palīdzību mēs panā-

cām, ka tika precizēti riski, un cilvēks varēja sagla-

bāt darbu. 

M. Pužuls: Ir svarīgi, kā riski tiek izvērtēti, un arī 

kā arodārsts uztver šo risku izvērtējumu - var šo 

risku izvērtējumu uztvert ļoti vienkāršoti, bet var ar 

izpratni.  

L. Bāriņa: Aivi, jūs tātad ļoti nopietni strādājiet ar 

uzticības personām, mani interesē, kā jūs viņas 

motivējat darbam?  

A. Dišlers: Tā ir liela problēma, galvenokārt tā ir 

pašiniciatīva un vienreiz gadā uzticības personas 

kopā ar arodbiedrības aktīvistiem vedam pieredzes 

apmaiņā pie kolēģiem uz Lietuvu vai Igauniju. Ko-

pā mums ir 29 uzticības personas uz 512 darbinie-

kiem. Esmu arī vairākkārt lūdzis darba devēju mo-

tivēt uzticības personas, bet esmu saņēmis atteiku-

mu. Vienīgais veids, kā uzņēmums nāk pretī, tas ir, 

šim braucienam uzticības personām nav jāņem 

brīvdienas. Uzņēmumā ir uzticības personas, kas 

nav arodbiedrības biedri, un tās mēs šajos piere-

dzes apmaiņas braucienos neņemam. Arodbiedrība 

arī organizē uzticības personu ievēlēšanu. Uzticības 

personas no arodbiedrības finansēm motivēt ir grū-

ti, bet ir iespējams.  

M. Dunskis: Kā darbojas uzticības personas? Tie-

kas reizi mēnesī? 

A.Dišlers: Tās nav tikšanās. Darba devējs organizē 

darba drošības tehnikas dienu reizi mēnesī. Ir sa-
stādīts grafiks – tēmas, kas tajās dienās ir jāizska-

ta. Ir nozīmēti vadītāji, kas brauc konkrēti uz ob-

jektiem. Uzticības personām ir šajās dienās jāpie-

dalās, protams, ja viņas nav iesaistītas kādos ne-

aizvietojamos darbos. Galvenā uzticības persona 
piedalās pēc iespējas visās šajās 12 darba aizsar-

dzības dienās gadā.  

M.Dunskis: Jūs minējāt, ka katru mēnesi ir cita 

tēma šīm dienām, piemēram?  

A. Dišlers: Darba aizsardzības diena nav saistīta ar 

vēršanos uz darbinieku, bet arī uz iekārtu vai tel-

pu. Kā piemēru varu minēt šādas tēmas - grīdas 
segumu apskate, teritorijas iežogojuma apskate, 

avārijas apgaismojuma pārbaude u.t.t. Katrā darba 

aizsardzības dienā tiek noteiktas tēmas no sarak-

sta, kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Ša-

jās dienās piedalās visas uzņēmuma uzticības per-

sonas visā Latvijā, un tas nav tikai vienā objektā. 
Bet tā ir darba devēja iniciatīva, darba aizsardzības 

speciālista darbs, ko viņi ir izstrādājuši, ar mērķi 

uzlabot darba drošības situāciju uzņēmumā.  

M. Dunskis: Tā ir ļoti laba tradīcija. Kā pozitīvo 

piemēru mūsu – celtniecības - nozarē varu minēt 

arodaktīvus, kas darbojas lielajos uzņēmumos, kā 

“CEMEX” un “Consolis”, kur arodbiedrība darbojas 

aktīvi un darba devējs atbalsta šīs aktivitātes.  
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“Cemex”, piemēram, katram darbiniekam tiek pie-

šķirta iedomāta naudas vienība un katrs ķer citu 

riskus. Jāatzīst svarīgākie komponenti – ir aktīva 

arodbiedrība, kas vēlas ar to nodarboties, un ir dar-

ba devējs, kurš šo aktivitāti nemēģina slāpēt, - no-

drošina ar to, ko likumā prasa un ar savu iniciatīvu 

nodrošina vēl kaut ko papildus.  

A.Dišlers: No kopīga semināra atceros, ka tieši 

“CEMEX” darba devējs katru gadu izvirza vienu tē-

mu darba aizsardzībā, un tad viss uzņēmums uz to 

visu gadu strādā. Valstiskā līmenī ir jāpanāk, ka 

tas nāk no darba devēja – „Cemex” ir labs piemērs. 

Bet, ja darba devējs neparedz tam naudu, tad arī 

nekas notiks. 

Sanita Birkenfelde: Bet ko mums visiem kopā kā 

arodbiedrību savienībai vajadzētu darīt, lai situācija 

uzlabotos? 

A.Dišlers: Ļoti svarīga ir sabiedrības informēšana, 

pozitīva ir darba aizsardzības filmiņu rādīšana ki-

noteātrī pirms filmām. Jo darbiniekam, ejot uz dar-

bu, ir jāsaprot, ka viņam ir jābūt normālai darba 

videi un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, arī 
darba apģērbam, un viņam ir kaut kur jāiegūst in-

formācija. Kur darbinieks ikdienā var iegūt šādu 

informāciju, īpaši jaunietis, kas mācās skolā? 

Pirms pāris gadiem manā darbavietā notika smags 

nelaimes gadījums, ko darīja darba devējs? Rādīja 

darbiniekiem filmas par nelaimes gadījumiem ar 
elektrību un to sekām, brīžiem ļoti smagām. Darbi-

nieki pēc tam to aktīvi apsprieda, tas bija iedarbīgi.  

M. Dunskis: Celtnieku arodbiedrība arī uzņēma 

videorullīti par darba aizsardzības tēmu, kuru pēc 

tam rādījām studentiem – atraktīvā veidā informē-

jām par iespējamām briesmām darbavietā.  

M. Pužuls: Domāju, ka viena no lietām, ko mēs va-

rētu aktīvāk darīt, būtu regulāra LBAS dalīborgani-

zāciju pārstāvju pieredzes apmaiņa par šiem jautā-

jumiem dažādos uzņēmumos – gan “CEMEX”, gan 

“Latvenergo”, gan arī mēs varētu pameklēt, kur tad 

tā Stradiņa  slimnīcas arodbiedrības vēstule ir pa-

zudusi. Diemžēl uzņēmuma valde var nolemt, ka 

tāda darba aizsardzības daļa uzņēmumam nav va-

jadzīga, un šo pienākumu deleģēt kompetentai in-

stitūcijai, kas varbūt izmaksā lētāk. 

L. Bāriņa: Jā, un tad Stradiņa slimnīcā notiek 

sprādziens, un kurš vainīgs? Sodīja attiecīgo darbi-

nieku, bet novietot balonu zāli pagrabā, virs kura ir 

pacienti – tas jau ir pārkāpums pēc būtības. Ab-

surds. Kāda instruktāža šim darbiniekam tika veik-

ta? Tur bija pārkāpums pie pārkāpuma... Kur ska-

tījās darba drošības speciālists? Būtu nepieciešami 

mūsu darbiniekiem regulāri semināri, bukleti, pla-

kāti par darba aizsardzību, nekas tāds nenotiek.  

M. Pužuls: Darba drošības projektā, kas gaidāms, 

ir plānota šī vizuālā informācija, tad saliksim mūsu 

idejas kopā un piedāvāsim VDI vai Darba vides un 

veselības institūtam, kas ar to nodarbosies.  

A. Dišlers: Ir jāstrādā pie normatīvo aktu radīšanas 

un pilnveidošanas nacionālajā līmenī. Piemēram, 

pirms 3 gadiem arodbiedrība “Enerģija” uzstāja un 

mēs panācām, ka tika radīti 1041. Ministru kabine-

ta Noteikumi par obligāti piemērojamo energostan-

dartu, kas nosaka elektroapgādes objektu eksplu-

atācijas organizatoriskās un tehniskās drošības 

prasības. Aktīvi piedalījāmies arī šo noteikumu iz-

strādes darba grupā. 

Z. Antapsons: Risinājums visām šīm problēmām ir 

darba devēju kompetence un atbildība. Ja līdz šo-

dienai ceturtā daļa darba devēju pat Darba aizsar-

dzības likuma prasības nezin, ja mēs cīnāmies jau 
padsmit gadus, lai viņus obligāti apmācītu darba 

aizsardzībā... Jo šodien, uzņēmējdarbību uzsākot, 

nav prasības zināt darba aizsardzības noteikumus, 

lai gan darba devēji ir atbildīgi par darbinieku vese-

lību un dzīvību. Ir noteikts, ka uzticības persona ir 
jāapmāca 40 stundas darba aizsardzībā, ko mēs arī 

apmācam, bet darba devēji lielākoties ir diletantu 

līmenī.    

L. Bāriņa: Darba devējus vairāk interesē kā nopel-

nīt.  

M. Pužuls: Līdz tam brīdim, kamēr notiek nelaimes 
gadījums un darbinieks kļūst par invalīdu vai zau-

dē dzīvību, ir ieslēgts darba devēja naudas skaitī-

tājs. Pēc šiem skumjajiem notikumiem cilvēks ir uz 

sabiedrības pleciem, darba devējs saka – es esmu 

maksājis par viņu minimālos nodokļus, lai tagad 
valsts ar to tiek galā.  
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L. Bāriņa: Atcerēsimies to pašu nelaimīgo sprādzie-

nu Stradiņos – kāda bija darba devēja interese par 

cilvēku, kas tur cieta? Tur bija smagi pārkāpti dar-
ba drošības noteikumi no darba devēja puses, bet 

par cietušo cilvēku nebija nekādas intereses. Viņu 

vienkārši atlaida. 

M. Pužuls: Kāpēc arodbiedrība piekrita viņa atlai-

šanai?  

L. Bāriņa: Viņš nebija biedrs, mēs pat nevarējām 
neko apstrīdēt. Te rodas jautājums par cilvēka vēr-

tību. Ir jāveic izmaiņas likumos, un pie tā ir stipri 

jāpiestrādā, vismaz tik daudz, cik daudz tas attie-

cas uz veselības aprūpi, jo ļoti daudz tiek runāts 

par ārstniecības personām, bet netiek runāts par 
pārējām personām, kas tiek iesaistītas ārstniecības 

procesā. Ministru kabineta noteikumos par īpaša-

jiem riskiem nav iekļauti visi darbinieki, kas ir ie-

saistīti ārstniecības procesā, un tas ir diezgan tra-

ģiski.  

Kristīne Kursīte: Es esmu darba aizsardzības un 
vides speciāliste AS “Cēsu alus”, un uzņēmumā 

darbojas 3 uzticības personas. Es ar uzticības per-

sonām ļoti sadarbojos, mēs veicam kopīgus audi-

tus. Katra uzticības persona darbojas savā nodaļā, 

es arī viņus kādreiz samainu – ražotājs atnāk uz 
loģistiku un otrādi – ar domu ieraudzīt kaut ko – 

nu, kaut vai, kādēļ tas spainis stāv tieši tur... Re-

gulāri vienu reizi mēnesī notiek auditi, lai aptvertu 

visas uzņēmuma nodaļas un apakšnodaļas, lai sa-

prastu, kur ir kādas neatbilstības. Jo situācijas 

mainās – vienu dienu bija tā, citu dienu pavisam 
savādāk. 

L. Bāriņa: Bet ko darīt, ja darba aizsardzības speci-

ālists saka, ka iestādē viss ir kārtībā, bet tā nebūt 

nav?  

M. Pužuls: Ja stāda riska novērtēšanas protokolu, 

tajā parakstās vairāki cilvēki – vismaz 2. Arodbied-

rībai nevajag parakstīt. Bet, ja arodbiedrība vada 

uzticības personu ievēlēšanu, tad arī zina par uzti-

cības personu darbiem. 

L. Bāriņa: Viņš tad aiziet pie virsmāsas vai nodaļas 

vadītāja un lūdz, lai paraksta. Darba aizsardzības 

speciālists pat neuzaicina līdz uzticības personu... 

Kad es viņam prasu nodaļu apsekošanas plānu, 

viņš atbild – iešu tuvākā laikā... Lai gan likums kā 

obligātu paredz uzticības personu pieaicināšanu.  

Jānis Gužāns: Tīri pēc statistikas situācija, piemē-

ram, būvniecības nozarē uzlabojas. Vai tā ir slikta 

uzskaite, vai tiešām situācija uzlabojas, grūti atbil-

dēt. Uzticības personas var rasties tur, kur ir arod-

biedrības organizācijas, kā rasties arodbiedrībām, 

tas ir cits jautājums, bet pašiem darbiniekiem ir 

jāvēlas apvienoties.  

 

 

K. Kursīte: Pagājušajā gadā AS “Cēsu alus” bija 3 

nelaimes gadījumi, visi saistīti ar iekšējo transportu 

– ātrums, agresīva braukšana. Martā notika šie ga-

dījumi, un tad mēs definējām 0 gadījumu drošības 

politiku, un mums notiek daudz un dažādi pasāku-

mi, lai īstenotu izvirzīto mērķi. Piemēram, martā 

mēs būsim pirmie Baltijā, kas ieviesīs jaunu sistē-

mu, kura ar gaismas signālu ziņos par transporta 

tuvošanos satiksmes “karstākajā punktā”. Ir veikta 

ceļu izkrāsošana, gājēju un brauktuves nodalīšana, 

apmācību filma par zīmēm būs tūlīt gatava – par 

pārvietošanos noliktavā, uz rampas jau tagad ne-

drīkst neviens atrasties bez atstarojošās vestes, pa-

kotājiem, kas strādā ar nažiem, būs pretiegriešanas 

cimdi... Darba aizsardzības plāns uzņēmumā ir 

milzīgs, pa blokiem – viss, kas saistās ar ceļiem un 

pārvietošanos, ar apģērbiem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, tāpat, kas saistās ar darba 

aizsardzības prasību neievērošanu – ka nevelk ap-

avus un tamlīdzīgi. Plāns visu laiku papildinās. 

S. Birkenfelde: Cik bieži ikdienā jūs runājat ar 

darba devēju? 

 

K. Kursīte: Mūsu augstākā vadība pati ir personīgi 

iesaistīta pasākumos, kas saistīti ar darba aizsar-

dzību. Valdes priekšsēdētāja pārzina drošības plā-
nu, zina, kas notiek, kādos termiņos. Pati rāda pie-

mēru, piemēram, vienmēr velk atstarojošo vesti, 

esot noliktavā. Tas ir ļoti svarīgi. 
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M. Dunskis: Būtu interesanti uzzināt, kā uzņēmu-

mos darbojas uzticības personas, kāds ir šis pienā-

kumiem atvēlētais un apmaksātais laiks pienāku-

mu veikšanai.  

K. Kursīte: Es viņas ņemu līdzi, kad ir, piemēram, 

filmu pēcpusdienas, semināri. Ir viņiem atvēlēts 

laiks, kad veikt savus pienākumus. Ja darba devējs 

ir iekšā šajā procesā, tad viss ir kārtībā.  

Z. Antapsons: Uzticības personas darbojas tur, kur 

tas ir ierakstīts koplīgumā, ja šī norma nav atrunā-

ta, tad nestrādā.  

K. Kursīte: Nākamais mērķis, ko gribu sasniegt, ir, 

ka vadība vai kāds cits, ejot cauri pildītavai, kur ir 

ap 80 decibelu liels troksnis, vienmēr lietotu ausu 

aizbāžņus.  

L. Bāriņa: Jā, vadītājiem vajadzētu vienmēr rādīt to 

labo piemēru, jo viņi ir autoritātes, un darbinieki 

mācās no viņiem.  

K. Kursīte: Pilnīgi piekrītu.  

Z. Antapsons: Normālās valstīs ir nozaru asociāci-

jas, tajā skaitā arī mediķiem, kas šos jautājumus 

risina. Mums tas ir kaut kā pašplūsmā viss atstāts.  

L. Bāriņa: Pie mums visi sarosās tad, kad kaut kas 

slikts jau ir noticis.  

Z. Antapsons: Svarīgs jautājums ir arī VDI kapaci-

tāte. Ja lielākā daļa darba devēju zina, ka pie vi-

ņiem atnāks reizi četros vai piecos gados, tad mazie 

un vidēji uzņēmumi guļ mierīgi.  

L. Bāriņa: Jā, par to, ka medicīnas darbinieki bieži 

saslimst ar C hepatītu, par to neviens neuztraucās, 

jo VDI neviens neziņo, ja medicīnas darbinieks sa-

durās, lai arī sekas ir smagas.  

M. Pužuls: Ikviens saduršanās gadījums ir jāreģis-

trē, bet neviens to nedara, līdz tam brīdim, kamēr 

darbinieks nesaslimst. Ja saslimst, tad neko vairs 

nevar atgriezt atpakaļ un iegūt kādas garantijas, ja 

gadījums nav reģistrēts.  

L. Bāriņa: Mums nodaļās biežākās traumas perso-

nāls gūst, pārvietojot pacientus – izsistas locītavas, 

lūzumi. Piemēram, mirušais pacients slimnīcā 

mums ir jāievieto ļoti šaurā telpā, kurā nez kādēļ ir 

izlietne. Lai pacientu varētu šajā telpā ievietot, mā-

siņām viņš ir jāceļ pāri šai izlietnei... Ir darba aiz-

sardzības speciālists šo telpu apsekojis, ir ziņots 

saimniecības daļai – nekas nav mainījies. Ja piere-

dzes apmaiņas ietvaros rīkosim kopīgu apsekojumu 

Stradiņa slimnīcā, pieaicināsim arī slimnīcas valdi.  

M.Pužuls: Statistika rāda, ka 98% uzņēmumu ir 

veikta darba drošības instruktāža, bet, manuprāt, 

daudzviet tā ir bijusi tikai formāla parakstīšanās. 

Tie nelaimes gadījumi, kad cilvēks ir kļuvis par in-

valīdu, kas nonāk līdz LBAS, rāda, ka viss ir tikai 

“labi atrakstīts”, bet nekas nav noticis pēc būtības. 

Mums ir apmēram 3500 uzticības personas un 

arodbiedrības darba aizsardzības aktīvisti. Cik uzti-

cības personas ir mācījušās LBAS darba aizsardzī-

bas kursos? 

Z. Antapsons: Mācību iespējas par darba aizsardzī-

bu mūsu valstī ir lielas. Bet arodbiedrības aptver 

tikai 10% strādājošo, uzticības personas aptver ne-

pilnus 10% uzņēmumu, tādēļ mēs atkal atgrieža-

mies pie darba devēju lomas uzņēmumā. Un vēl 

mums ir jārunā par nozaru arodbiedrību lomu, 

diemžēl mēs uz vienas rokas pirkstiem varam sa-

skaitīt nozares, kurās ir štata darba aizsardzības 

speciālisti, un klātesošie man neļaus samelot – dar-

ba aizsardzībā diletants neko izdarīt nevar. Jābūt 

zinošam cilvēkam, jo normatīvo aktu bāze ir milzī-

ga, nemaz nerunājot par iekšējiem normatīvajiem 

aktiem, kas ir pašu izstrādāti. Un, ja priekšsēdētājs 

pie manis atnāk, un man viņam LBAS mājas lapā 

ar pirkstu ir jārāda, kur ko var atrast, tad tālāk ir 

grūti runāt.    

Diskusiju pierakstīja S. Birkenfelde 

FOTO: M.PUŽULS 
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Darba devējs vilto uzteikuma datumu un parakstu – 

eksperti noskaidro patiesību, darbinieks tiek            

atjaunots darbā 

Pagājušā gada 22.oktobrī Rīgas pilsētas tiesa iz-

skatīja civillietu – darbinieka Mihaila Kumpiņa 

(vārds, uzvārds mainīts) prasībā pret darba devē-

ju SIA “Stāvvieta” (SIA nosaukums mainīts) par 

atjaunošanu iepriekšējā darbā, darba samaksas 

un atlīdzības par darba piespiedu kavējumu pie-

dziņu. Tiesa nolēma prasību apmierināt pilnībā, 

turklāt spriedums bija izpildāms nekavējoties. 

Darbiniekam  juridisko palīdzību sniedza LBAS 

jurists Kaspars Rācenājs. 

Darbinieka – prasītāja – prasības pieteikumā bija 

norādīts, ka viņš 17.08.2011. uzsāka darba tiesis-

kās attiecības ar atbildētāju un tika pieņemts darbā 

par ēkas un teritorijas uzraugu. 2013.gada 

5.septembrī darba devējs paziņoja, ka darbinieks ir 

atbrīvots no darba, sākot ar 5.09.2013., bet darba 

līguma uzteikums rakstveidā netika izsniegts. Vēlāk 

darbinieks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā  

(VSAA) uzzināja, ka darba devējs viņu atbrīvojis, 

pamatojoties uz paša darbinieka uzteikumu, jo at-

laišanas iemesls VSAA izziņā norādīts “darba ņēmē-

ja uzteikums”. 

PRETTIESISKS UZTEIKUMS 

2012.gada pavasarī darba devējs lika M.Kumpiņam 

parakstīt dokumentu, ka darbinieks lūdz izbeigt 

darba tiesiskās attiecības pēc paša vēlēšanas, bet 

neierakstot tajā datumu. Tādēļ M.Kumpiņš pieļāva, 

ka darba devējs ļaunprātīgi izmantojis šo dokumen-

tu un ierakstījis sev vēlamo darba attiecību izbeig-

šanas datumu. Darbinieks tiesā norādīja, ka, tā kā 

viņam nav izsniegts darba līguma uzteikums, darba 

devējam ir pienākums pierādīt, ka nav pārkāptas 

viņa tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības.  

Darba devējs - atbildētājs šīs M. Kumpiņa prasības, 

protams, neatzina, tomēr no darba devēja paskaid-

rojumiem izrietēja, ka atbildētāja darbiniece esot 

ierakstījusi iesniegumā atlaišanas datumu.  

Sprieduma motīvu daļā lasām, ka, noklausoties 

lietas dalībnieku paskaidrojumus, liecinieku liecī-

bas un izvērtējot lietas materiālos esošos pierādīju-

mus, tiesa uzskata, ka darbinieka prasība ir pama-

tota un apmierināma pilnībā.  

 

ROKRAKSTA EKSPERTĪZE  

Lietā tika veikta minētā iesnieguma rokraksta eks-

pertīze, uzdodot Valsts policijas Kriminālistikas 

pārvaldes ekspertu komisijai sekojošus jautājumus: 

vai parakstu uz dokumenta ar nosaukumu 

“Iesniegums” virs vārda “paraksts” ir izpildījis prasī-

tājs un vai dokumenta ar nosaukumu “Iesniegums” 

sagatavošanas datumā ciparus “2013” un “05.09.” 

ir izpildījis prasītājs. Eksperti konstatēja, ka attiecī-

gos ierakstus iesniegumā nav veicis M. Kumpiņš, 

bet kāda cita persona, atdarinot arī viņa parakstu.  

 

Lietā tika veikta minētā iesnieguma 

rokraksta ekspertīze, uzdodot Valsts 

policijas Kriminālistikas pārvaldes 

ekspertu komisijai konkrētus jautāju-

mus. Eksperti konstatēja, ka attiecī-

gos ierakstus iesniegumā nav veicis 

attiecīgais darbinieks, bet kāda cita 

persona, atdarinot arī viņa parakstu.  
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu iz-

strādāšanas un noformēšanas kārtība” 7.punktu 

dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, 

neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. 

Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā 

ar ierakstu “Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu 

ar labojumu veikušās personas personisko parak-

stu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu 

(vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un 

labojuma datumu. Ņemot vērā, ka minētajā iesnie-

gumā ir neatrunāts gada labojums, neatrunāts do-

kumenta datuma papildinājums un neatrunāts tek-

sta papildinājums, kas ir pretrunā ar MK noteiku-

miem Nr.916 7.punktu, ievērojot to, ka minētā ie-

snieguma parakstu prasītājs nav izpildījis pašrocīgi, 

kas ir pretrunā ar Dokumentu juridiskā spēka liku-

ma 5.panta pirmo daļu, tiesa atzina, ka minētajam 

dokumentam nav juridiska spēka, tas nav saistošs, 

un minētais dokuments neapliecina prasītāja gribu 

uzteikt darba tiesiskās attiecības ar darba devēju 

2013.gada 5.septembrī. 

 

UZTEIKUMS – SPĒKĀ NEESOŠS 

Saskaņā ar Darba likuma 124.panta otro daļu dar-

binieks, kurš atlaists no darba, pamatojoties uz 

darba devēja uzteikumu, kas atzīts par spēkā ne-

esošu, vai arī kā citādi pārkāpjot darbinieka tiesī-

bas turpināt darba tiesiskās attiecības, saskaņā ar 

tiesas spriedumu atjaunojams iepriekšējā darbā. 

Starp pusēm vēl pastāvēja strīds par to, vai M. 

Kumpiņš kā darbinieks dežūras dienas laikā bija 

nodarbināts 24 stundas diennaktī un vai viņam ir 

tiesības uz darba samaksu pirms nodokļu nomak-

sas EUR 6329,70 par laika posmu no 2011.gada 

1.oktobra līdz 2013.gada 5.septembrim. M. Kum-

piņš prasības pieteikumā norādīja, ka darba devējs 

par šo laika periodu nav izmaksājis darba samak-

su. Starp pusēm vēl pastāvēja strīds par to, vai pra-

sītājam ir tiesības saņemt no darba devēja atlīdzību 

par darba piespiedu kavējumu pirms nodokļu no-

maksas EUR 3580,50 par laika posmu no 

2013.gada 6.septembra līdz 2014.gada 22.maijam. 

Saskaņā ar Darba likuma 126.panta pirmo daļu 

darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no darba un 

atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas 

spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu 

darba piespiedu kavējuma laiku.  

LIECINIEKUS VĒRTĒ KRITISKI 

Tiesa, izvērtējot pierādījumus, atzina, ka prasītājs 

kā darbinieks dežūras dienas laikā bija nodarbināts 

24 stundas diennaktī, un secināja, ka prasītājs ir 

veicis virsstundu darbu un nakts darbu, un viņam 

ir tiesības saņemt piemaksu par virsstundu darbu 

Turklāt, tiesa kritiski vērtēja darba devēja un tā 

pārstāves paskaidrojumus un pretrunīgās liecinie-

ku liecības, jo vairāki liecinieki ir attiecīgā darba 

devēja darbinieki, un darba devējs viņiem maksā 

atlīdzību par darbu, kas norāda uz šo liecinieku 

zināmo finansiālo atkarību no atbildētāja.  

Tiesa nosprieda prasību apmierināt pilnībā – atzi-

na, ka SIA “Stāvvieta”, izbeidzot darba tiesiskās at-

tiecības ar M. Kumpiņu, ir pārkāpusi viņa tiesības 

turpināt darba tiesiskās attiecības. Tiesa atzina 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar M. Kumpiņu 

par spēkā neesošu un atjaunoja viņu iepriekšējā 

darbā. Tiesa nolēma piedzīt no darba devēja par 

labu M. Kumpiņam darba samaksu pirms nodokļu 

nomaksas EUR 6329,70 par laika posmu no 

2011.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 5.septembrim, 

kā arī atlīdzību par darba piespiedu kavējumu 

pirms nodokļu nomaksas EUR 3580,50 par laika 

posmu no 2013.gada 6.septembra līdz 2014.gada 

22.maijam. Tiesa noteica, ka spriedums izpildāms 

nekavējoties. Šobrīd tiesas spriedums ir stājies spē-

kā. 

S. Birkenfelde 

 

Saskaņā ar Darba likuma 124.panta ot-

ro daļu darbinieks, kurš atlaists no dar-

ba, pamatojoties uz darba devēja uztei-

kumu, kas atzīts par spēkā neesošu, vai 

arī kā citādi pārkāpjot darbinieka tiesī-

bas turpināt darba tiesiskās attiecības, 

saskaņā ar tiesas spriedumu atjauno-

jams iepriekšējā darbā. 

Ievērojot to, ka minētā iesnieguma pa-

rakstu prasītājs nav izpildījis pašrocī-

gi, kas ir pretrunā ar Dokumentu juri-

diskā spēka likuma 5.panta pirmo da-

ļu, tiesa atzina, ka minētajam doku-

mentam nav juridiska spēka, tas nav 

saistošs, un minētais dokuments ne-

apliecina prasītāja gribu uzteikt darba 

tiesiskās attiecības ar darba devēju  
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Eiropas Komisijas ziņojums par Latviju 

Eiropas Komisija publicējusi analīzi par ekono-

mikas un sociālajiem izaicinājumiem ES dalīb-

valstīs. Šie ziņojumi Eiropas pusgada ietvaros 

ļauj uzraudzīt politikas reformas un savlaicīgi 

norādīt uz problēmām, kas dalībvalstīm jārisina.  

Neto emigrācijas un sabiedrības novecošanās apvie-

nojums izraisa darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skai-

ta samazinājumu. Pozitīva nodarbinātības izaugsme 

un pieaugošais līdzdalības īpatsvars darba tirgū ir 

samazinājuši bezdarba līmeni Tomēr pastiprināta 

konkurence attiecībā uz darbaspēku – gan nodarbi-

nāto skaita, gan prasmju ziņā – atspoguļojas spēcī-

gā algu pieaugumā. Nominālās algas pieaugums 

maksimumu sasniedza 2014.gadā, kad tas bija 

9,3%, tad palēninājās 2015.gadā līdz aptuveni 6%, 

taču tas joprojām ir straujākais pieauguma rādītājs 

Eiropas Savienībā. 

Vienlaikus ziņojums neanalizē dzīves dārdzības kā-

pumu un nominālās vidējās algas atbilstību dzīves 

dārdzībai. 

Kopumā, kā norāda Komisijas ziņojums, Latvija ir 

panākusi ierobežotu progresu, sekojot 2015.gada 

konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem. Neliels 

progress sasniegts, uzlabojot profesionālo izglītību, 

izveidojot uz kvalitāti balstītu finansējumu augstā-

kajai izglītībai un pētniecībai, palielinot sociālās 

palīdzības pabalstu saņēmēju nodarbinātību, uzla-

bojot tiesu iestāžu sistēmas efektivitāti un apkaro-

jot ēnu ekonomiku. Taču tikai ierobežots progress ir  

sasniegts, novirzot nodokļu slogu no zemu atalgo-

tiem darba ņēmējiem, uzlabojot sociālās palīdzības  

pabalstu atbilstību un piekļuvi veselības aprūpes  

pakalpojumiem. Nav panākts progress saistībā ar 

tiesību aktu uzlabošanu valsts civildienesta jomā, 

jo Valsts civildienesta likuma projekts nav pieņemts 

Saeimā. 

Attiecībā uz progresu valsts mērķu sasniegšanā sa-

skaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” Latvijai ir labi 

rezultāti šādās jomās: nodarbinātības līmenis, at-

jaunojamie energoresursi, energoefektivitāte, sil-

tumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, priekš-

laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un 

terciārās izglītības iegūšanas rādītājs, savukārt lie-

lāki centieni ir vajadzīgi saistībā ar ieguldījumiem 

pētniecībā un izstrādē un nabadzības samazināša-

nā. 

Ziņojums ir pieejams: http://ec.europa.eu/

europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf  

15.03. LBAS un LDDK tikās ES mājā, lai pārrunātu EK ziņoju-

mu par Latviju  

FOTO: twitter.com/ @J_Hermanis 

Minimālā atlīdzība norīkotajiem darbiniekiem ES dalībvalstīs  

2016.gada janvārī ir publicēts Eiropas Komisijas pētījums par minimālās atlīdzības norīkotajiem 

darbiniekiem noteikšanas praksēm un regulējumu ES dalībvalstīs,  

skatiet: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14965&langId=en  

EUROFOUND pētījums par minimālo algu ES valstīs  

Cik daudz darbinieki pelna Eiropā?  

Jauns Eurofound pētījums sniedz jaunāko informāciju. Vairāk skatiet: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-

relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14965&langId=en
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016
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Informācija par darbinieku norīkošanas            

direktīvas priekšlikumu1 

Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 

16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņē-

mēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 

jomā (turpmāk – priekšlikums). 

Priekšlikuma mērķis 

EK priekšlikuma mērķis ir pārskatīt Darbinieku 

norīkošanas direktīvu 96/71/EK, lai novērstu ne-

godīgu konkurenci un sekmētu principu, ka par 

vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā būtu jāsa-

ņem vienāds atalgojums.  

Priekšlikuma konteksts 

Direktīva 96/71/EK2 reglamentē trīs darbā norīko-

šanas variantus: 

uzņēmumi veic tiešu pakalpojumu sniegšanu sa-

skaņā ar pakalpojumu līgumu,  

darba ņēmēji tiek norīkoti uz iestādi vai uzņēmu-

mu, kas pieder tai pašai grupai,  

norīkošana, īrējot darba ņēmēju no citā dalībvalstī 

izveidotas pagaidu darba aģentūras.  

Direktīvā 96/71/EK ir ietverti pamatnoteikumi, lai 

panāktu vajadzīgo līdzsvaru starp mērķiem veicināt 

un sekmēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, no-

drošināt norīkoto darba ņēmēju aizsardzību un ga-

rantēt vienlīdzīgus noteikumus ārvalstu un vietē-

jiem uzņēmumiem.  

Taču praksē tika konstatētas daudzas piemēroša-

nas problēmas. Kontroles un inspekciju nepietieka-

mība veda pie tā, ka tiesisks regulējums tika plaši 

izmantots sociālā dempinga veikšanai un darbinie-

ku norīkošana ir aizgājusi tālu no tā sākotnējas 

idejas. Darbinieku norīkošana kļuva par peļņas 

avotu personām, kuras uz lēta darbaspēka un dar-

ba tiesību apiešanas rēķina iegūst lielu peļņu, kas 

pārsniedz narkotiku tirgošanas peļņas apgrozīju-

mu. 

Lai risinātu praksē radušās piemērošanas problē-

mas, 2014.gadā tika pieņemta Darbinieku norīko-

šanas īstenošanas direktīva 2014/67/ES. Šīs di-

rektīvas mērķis ir stiprināt un uzlabot norīkošanas 

tiesiskā regulējuma piemērošanu: uzlabot darba 

apstākļus darbinieku norīkošanas gadījumā, kā arī 

veicināt administratīvo sadarbību un informācijas 

apmaiņu starp ES dalībvalstu iestādēm.  

Vienlaikus Eiropas Komisija virza jaunu priekšliku-

mu direktīvai. Priekšlikuma virzīšanu pamato dar-

binieku norīkošanas „saņēmējvalstu” (piemēram, 

Nīderlande, Vācija, Beļģija, Austrija, Zviedrija, Vāci-

ja) apgalvojumi, ka darbinieku norīkošana veicina 

sociālo dempingu to teritorijā un šo valstu vēlme 

baudīt godīgus noteikumus Eiropā. Direktīvas pār-

skatīšanu lūdza arī Eiropas Arodbiedrību konfede-

rācija un Eiropas darba devēju organizācijas 

( B u s i n e s s  E ur o p e ,  U A P M E,  C E EP ) . 

„Nosūtītājvalstu” ministri, to starpā bijušais Lab-

klājības ministrs I.Augulis, 2015.gada augustā pa-

rakstīja vēstuli Eiropas Komisijai, neatbalstot jauna 

priekšlikuma virzību. „Nosūtītājvalstu” ministri uz-

skata, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums jau 

šobrīd pietiekoši labi nosaka vienlīdzīga atalgojuma 

par vienādu darbu principu. Tāpat ministri uzska-

ta, ka pirms jauna priekšlikuma virzības ir nepie-

ciešams sagaidīt direktīvas 2014/67/ES3 ievieša-

nas rezultātus (direktīva jāievieš līdz 2016.gada jū-

nijam). 

Eiropas Komisija uzskata, ka priekšlikumā ietver-

tais pārskatītais tiesiskais regulējums attiecībā uz 

darbinieku norīkošanu palīdzēs radīt pārredzamus 

un taisnīgus nosacījumus, lai īstenotu Investīciju 

plānu Eiropai, tādejādi dodot papildu stimulu pār-

robežu pakalpojumu sniegšanai un palīdzot apmie-

rināt palielināto pieprasījumu pēc kvalificēta darba-

spēka. Vienlaikus tiks mazināta konkurences nosa-

cījumu kropļošana un veicināta darbinieku tiesību 

ievērošana.  

1Informatīvā dokumenta sagatavošanā ir izmantota Labklājības ministrijas „Informācija nacionālās pozīcijas izstrādei par priekš-

likumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktī-

vu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā” (melnraksts, ierobežota pieejamība) un LBAS 

materiāli. 
2Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu 

sniegšanas jomā. 
3Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba 

ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 

Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”)  
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Priekšlikuma saturs 
Priekšlikums ietver šādus grozījumus direktīvā 

96/71/EK: norīkošanas regulējuma ierobežošana 

ar 24 mēnešiem 

Jauns 2.a pants: 

Gadījumā, ja plānotā vai faktiskā norīkojuma il-
gums pārsniedz 24 mēnešus, par valsti, kurā dar-

binieks parasti veic darbu, uzskatīs to dalībvalsti, 

kuras teritorijā darbinieks ir norīkots. Darbinieku 

aizstāšanas gadījumā, ja darbinieki faktiski norīko-

ti vismaz sešus mēnešus, 24 mēnešu termiņš tiek 

skaitīts kumulatīvi attiecībā uz konkrēto darbi-
nieku veicamo uzdevumu.  

No minimālās algas uz atalgojumu 
Grozījumi direktīvas 3.pantā:  
Vārdi “minimālās algas likmes” tiek aizstāti ar vār-

du “atalgojums”, līdz ar to attiecībā uz norīkotajiem 

darbiniekiem, tāpat kā uz vietējiem darbiniekiem, 

būs piemērojami visi obligātie atalgojuma noteiku-

mi. 

No būvniecības uz visām nozarēm 
Grozījumi direktīvas 3.pantā:  

Tiek svītrota atsauce “uz pielikumā minētajām dar-

bībām” (tādejādi koplīgumi kļūst vispārpiemērojami 
visās tautsaimniecības nozarēs, ne tikai pielikumā 

minēto būvdarbu veikšanas gadījumos). 

Pārskatāma informācija 
Grozījumi direktīvas 3.pantā:  

Tiek noteikts jauns pienākums dalībvalstīm – pub-

licēt informāciju par atalgojuma pamatelementiem 

vienotajā tīmekļa lappusē, kas dalībvalstīs ir izvei-
dotas saskaņā ar direktīvu 2014/67/ES. 

Apakšuzņēmēju piesaiste 
Grozījumi direktīvas 3.pantā:  
Dalībvalstīm tiek piešķirtas tiesības uzlikt pienāku-

mu uzņēmumiem slēgt apakšuzņēmumu līgumus 

tikai ar uzņēmumiem, kuri attiecina uz saviem dar-

biniekiem tādus pašus atalgojuma nosacījumus kā 

ģenerāluzņēmējs, tostarp tos, kas ietverti citos 

koplīgumos, kas nav vispārēji piemērojami. Tas ir 
iespējams tikai proporcionālā un nediskriminējošā 

veidā un tādējādi tie paši pienākumi tiks noteikti 

visiem valsts apakšuzņēmējiem. 

Pagaidu darba aģentūras 
Grozījumi direktīvas 3.pantā:  

Pants tiek papildināts ar noteikumu, ka attiecībā 

uz pagaidu darba aģentūru darbiniekiem, kas tiek 

norīkoti veikt darbu citā valstī, tiek piemēroti tādi 

noteikumi, kādi tiktu piemēroti tiem pagaidu darba 
aģentūru darbiniekiem, kas tiktu izīrēti tajā dalīb-

valstī, kurā tiek veikts attiecīgais darbs. 

Latvijas darba devēji un ministrijas skeptiski 

raugās uz priekšlikumu un tā virzības at-

balstīšanu. Latvijas arodbiedrībām ir jānāk ar savu 
nostāju. Priekšlikuma izskatīšana ES Padomes So-

ciālo jautājumu darba grupā tiek uzsākta 

2016.gada 21.martā. 

 

Latvijas prezidentūra Baltijas Asamblejā un Baltijas Ministru padomē 

2016. gadā Latvija prezidē Baltijas valstu trīspu-

sējās sadarbības ietvaros – Baltijas Asamblejā un 

Baltijas Ministru padomē, kā arī koordinē Balti-
jas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību NB -8 ie-

tvaros. 

Latvijas prezidentūras prioritātes Baltijas Asam-

blejā: 

1. Drošs Baltijas reģions – lielāka reģionālā dro-

šība, stratēģiskā komunikācija un kiberdrošī-
ba. 

2. Vienots Baltijas reģions – sadarbība augstā-

kajā izglītībā, pētniecībā un kultūrā. 

3.     Atvērts Baltijas reģions – vienotas uzņēmēj-

darbības vides veicināšana Baltijas valstīs. 
Latvijas prezidentūras prioritātes Baltijas Ministru 

padomē (BMP): 

1. Drošības stiprināšana reģionā – kopīga aizsar-

dzības plānošana, robežu stiprināšana, labi 

pārvaldītas migrācijas un patvēruma politikas 

īstenošana, kiberdrošība. 

2. Stratēģiskās komunikācijas veicināšana – kvali-

tatīvas un objektīvas informācijas nodrošināša-

na reģionā, Eiropas vērtību aizsardzība un de-

mokrātijas vērtību izpratnes veicināšana, neat-

karīgu mediju atbalsts. 

3. Transporta un enerģētikas infrastruktūru attīs-

tība – Rail Baltica projekta aktīva virzība, Balti-

jas valstu enerģētiskās drošības stiprināšana, 

tirgu un infrastruktūras integrācija un savieno-
šana ar ES. 

Latvijas kā koordinatora prioritātes NB8: 

1)Drošības stiprināšana reģionā: 

 enerģētiskās drošība stiprināšana, 

 stratēģiskās komunikācijas veicināšana, 

 kibedrošības stiprināšana, 

 cīņa pret hibrīddraudiem. 

2)Atbalsts ES Austrumu partnerībai. 

Vairāk informācijas: http://www.mfa.gov.lv/

arpolitika/baltijas-juras-regions/2016-baltijas-

valstu-un-ziemelvalstu-sadarbibas-gads 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/baltijas-juras-regions/2016-baltijas-valstu-un-ziemelvalstu-sadarbibas-gads
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/baltijas-juras-regions/2016-baltijas-valstu-un-ziemelvalstu-sadarbibas-gads
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/baltijas-juras-regions/2016-baltijas-valstu-un-ziemelvalstu-sadarbibas-gads
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NETLEX tīkla juristu konference 

27.-28.janvārī Briselē norisinājās NETLEX tīkla 

juristu konference. Konferences ietvaros tika 

apskatīti tādi jautājumi kā Labāka regulējuma 
programmas un REFIT raisītas izmaiņas un ie-

tekme uz veselības un darba aizsardzības regulē-

jumu, digitalizācijas ietekme uz darba tiesībām, 

kā arī Eiropas Komisijas mobilitātes pakotne.  

 

REFIT ietekme uz darba aizsardzības 
jautājumiem 

ETUC eksperti pievērš uzmanību tam, ka Eiropā 

pieaug nevienlīdzība visos līmeņos (starp dzimu-

miem, fiziska un intelektuālā darba veicējiem). Līdz 
ar to ir būtiski turpināt tiesību harmonizāciju Eiro-

pas Savienības dalībvalstīs, lai šo nevienlīdzību ma-

zinātu. Eiropas Savienības sociālā likumdošana 

pierādīja sevi kā instruments, kas mazina nevienlī-

dzību un uzlabo sociālo situāciju. Vairāk nekā 

100000 negadījumu tika novērsti, pateicoties darba 
aizsardzības ietvara direktīvai un vismaz 20 speci-

fiskajām direktīvām. Turpretī tiesiskā regulējuma 

savlaicīga nepieņemšana, piemēram, attiecībā uz 

azbesta ierobežošanu būvniecības nozarē, maksāja 

daudzu darbinieku dzīvību un arī veidoja slogu uz 
valstu sociālajiem budžetiem. 

Eiropas Komisija ar uzņēmuma “Deloite” starp-

niecību veica ietekmes novērtējumu par darba 

aizsardzības regulējuma efektivitāti Eiropas Sa-

vienībā, taču nekāda darbība, neviens konkrēts 

priekšlikums netika piedāvāti, jo ietekmes no-
vērtējuma rezultāti neliecināja par neatliekamu 

steidzamu vajadzību pieņemt Eiropas līmeņa 

tiesību aktus vai to grozījumus. Vienlaikus ir jā-

ņem vērā tas, ka “Deloite” ir uzņēmums, kurš strā-

dā par peļņu, tas nav akadēmiskais neatkarīgais 
veidojums. Tas gatavo novērtējumus, kuru iznā-

kums un rezultāts (secinājumi) tiek pasūtīts no 

klienta puses. 

Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā Swedish 

action on endocrine disruptors (ECJ, 16.12.2015, T

-521/14) vērtēja ietekmes novērtējumu veikšanas 
leģitimitāti un atzina, ka nekas Eiropas Savienības 

līgumos neattaisno Eiropas Komisijas ietekmes no-

vērtējumu veikšanu, kas vēlāk kļūst par pamatu 

tiesību aktu pieņemšanai vai atteikumam pieņemt 

tiesību aktus. Ietekmes novērtējumi neattaisno ne-

pieciešamo tiesību aktu pieņemšanas atlikšanu. 

Kā jau iepriekš vairākkārt norādīja ETUC, REFIT 

piemērošana darba aizsardzības jautājumiem riskē 
ar darbinieku veselību un dzīvību, attiecīgi pastar-

pināti pārkāp darbinieku tiesības uz veselību un 

dzīvību. 

Komisijas ieskatā darba aizsardzība ir administratī-

vais slogs un nav investīcija cilvēkresursos un uz-

ņēmuma izaugsmē. Nevirzot darba aizsardzībai bū-
tiskus tiesību aktus, Eiropas Komisija vienlaikus 

diskutē par riska novērtēšanas mazi-

nāšanas nepieciešamību mazos un 

vidējos uzņēmumos (MVU), kuros ir 

zema riska pakāpe. Taču uzņēmumi, 
kuros nepastāv darba aizsardzības 

riski, praksē neeksistē, jo visos uzņē-

mumos ir viena vai otra veida riski. 

Papildus Eiropas Komisija apspriež 

iespējas mazināt darbavietu darba in-

spekciju skaitu. 
Savā komunikācijā “Regulatīvā sloga 

mazināšana MVU – ES regulējuma 

pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzī-

bām” (COM 2011(803)) Eiropas Komi-

sija skaidri norādīja, ka MVU jāizslēdz no darba 
aizsardzības pienākumiem, ja vien šādi pienākumi 

nav proporcionāli pamatoti. 

Vienlaikus arodbiedrības ar nepacietību gaida Kan-

cerogēnu direktīvas pārskatīšanu. Kancerogēnu 

Direktīva,  kuras pirmā versija tika pieņemta 

1990.gadā, nosaka Kopienas noteikumus, lai aizsa-
rgātu strādniekus no riskiem, kas saistīti ar kance-

rogēno vai mutagēno vielu klātbūtni darba vietā. 

Pārskatīšanas nepieciešamības pamatā ir vairāk 

nekā 100000 nāves gadījumu un harmonizējoša 

instrumenta (kas būtu attiecināms vienādi uz vi-
sām dalībvalstīm) trūkums. Arodbiedrības cīnās 

par 5 vēžu izraisītāju substanču, kas nav ietverti 

Kancerogēnu Direktīvā, aizliegšanu. Taču direktīvas 

pārskatīšana tiek atlikta.  

Lai risinātu šo situāciju, Eiropas Arodbiedrību in-

stitūta (ETUI) pētnieki iesaka veidot stratēģiskas 
partnerības, piemēram, ar Nīderlandes prezidentū-

ru, kā arī stratēģiskas tiesvedības Eiropas Savienī-

bas tiesā.  

Visbeidzot ir jāpievērš uzmanība Transat-

lantiskās tirdzniecības un investīciju par-

tnerības (TTIP) pārrunām, jo Eiropas Savie-

nībai un ASV darba aizsardzības standarti, 

jo īpaši attiecībā uz bīstamo vielu izmanto-

šanu darbavietā, krasi atšķiras. Tas nozī-

mē, ka pārrunu rezultātā ASV un Eiropas 

Savienībai būs nepieciešams rast jaunas 

definīcijas un nākt pie jauniem standar-

tiem.  
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Darbs un darbavietas visā pasaulē arvien vairāk 

un vairāk iegūst digitalizācijas aspektus. Tehno-

loģijas uzņēmējdarbībai sniedz jaunas iespējas 

un vienlaikus jaunus izaicinājumus darba tiesī-

bām. 

Piemēram, Eiropā popularitāti iegūst pasažieru pār-

vadāšanas pakalpojums “Uber,” kas konkurē ar 

taksometru pārvadājumu uzņēmējdarbību un veido 

virkni jautājumu darba tiesībās, tostarp, par darba 

laika uzskaiti, atbildību par pasažieru drošību 

utml.   

Online pakalpojumu platformu izmantošana dar-

ba monitoringam un pārvaldei (piemēram, cik 

daudz laika darbinieks pavada, pildot darba pie-

nākumus) ir vēl viens digitalizācijas radīts pie-

mērs. Šādas platformas ierobežo darbinieku tiesī-

bas uz privāto dzīvi. Citi piemēri ir darba uzdevumu 

vienkāršošana un standartizēšana – darbs tiek sa-

dalīts mazos apakšdarbos un izplatīts starp darbi-

niekiem visā uzņēmumā bez darba laika uzskaites. 

Darbinieku veselību un dzīves un darba saskaņoša-

nu būtiski ietekmē digitalizācijas veicināta 24 stun-

du pieejamība darba devējam darba pildīšanai, kā 

arī darba pildīšana mobilajā režīmā, darbus pildot 

dažādās vietās. 

Šobrīd darba tiesībās neatbildēts paliek jautā-

jums attiecībā uz online platformu tiesisko sta-

tusu un atbildību. Tās jāpielīdzina nodarbinātības 

aģentūrām, pagaidu darba aģentūrām, pakalpoju-

mu sniedzējiem? Kurš šajā gadījumā ir darba de-

vējs? Saistībā ar pārrobežu online platformu darbī-

bu nav skaidrs, kura jurisdikcija attiecas uz kon-

krēta pakalpojumu sniegšanu? Visbeidzot, nav 

skaidrs, kā tiek īstenotas nodarbināto, kuri pilda 

darbu online platformu labā, darba tiesības, piemē-

ram, atšķirīgas attieksmes aizliegums, nodarbinātī-

bas aizsardzība (tostarp, maternitātes aizsardzība), 

tiesības uz atlīdzību (piemēram, “Uber” gadījums), 

aizsardzība pret prettiesisku atlaišanu, bērnu dar-

ba aizliegums, apvienošanās brīvība un tiesības uz 

koplīgumu slēgšanu, profesionālā civiltiesiskā ap-

drošināšana un veselības apdrošināšana. 

Papildus šādas platformas veido izaicinājumus 

darbinieku karjeras attīstībai – platformu labā 

radītais intelektuālais darbs paliek platformas 

intelektuālais īpašums, pat ja klients atsakās 

darbu pieņemt. Visbeidzot, nav skaidrs, kā nodar-

binātais var apstrīdēt klientu reitingu, kas ir par 

pamatu to turpmākai pakalpojumu izmantošanai – 

klienti var sūdzēties platformai, taču darbiniekiem 

nav paredzētas iespējas sniegt paskaidrojumus. 

Vienlaikus Eiropas Komisija turpina virzīt Digitālo 

programmu, kas ietver dažādus pasākumus uzņē-

mumu pārrobežu komunikācijai, kā arī Viena bied-

ra uzņēmuma iniciatīvu - SUP.  

SUP iniciatīva veicina pārrobežu uzņēmumu veido-

šanu un atvieglotu online reģistrēšanu, vienlaikus 

paredzot aizliegumu, ka uzņēmuma patiesā darbī-

bas vieta sakrīt ar uzņēmuma reģistrācijas vietu. 

Tas savukārt veido riskus pastkastīšu uzņēmumu 

veidošanai un regulējuma apiešanai. ETUC atbal-

sta digitālo tehnoloģiju popularizēšanu un elek-

troniskas reģistrēšanas popularizēšanu, vienlai-

kus ETUC ir stingri pret SUP iniciatīvu. Eiropas 

Komisija uz šo atbild, ka nav atrasti pierādījumi 

tam, ka 16 valstīs, kurās jau pastāv uzņēmumu 

online reģistrācija, ir konstatēts liels skaits ar past-

kastīšu uzņēmumiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka 

trūkst objektīvu pētījumu, kas pierādītu vienas vai 

otras puses argumentus. 

Akadēmiķi aicina arodbiedrības ne tikai gaidīt 

risinājumus no Eiropas Komisijas un tiesību 

standartu noteikšanas. Arodbiedrību situācija šo-

dien nav sliktāka, nekā tā, kura pastāvēja 

18.gadsimta beigās. Arodbiedrības visos laikos, iz-

mantojot efektīvu koplīgumu pārrunu, savstarpējas 

palīdzības un tiesību aktu priekšlikumu kombinā-

ciju, spēja būt veiksmīgas. Šodien arodbiedrības, 

piemērojot efektīvu “nosaukšanas un kaunināša-

nas” politiku, ir spējīgas mainīt uzņēmumu politiku 

un attieksmi. 

Starptautiskās aktualitātes sagatavoja  

Nataļja Mickeviča,  

LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu  

eksperte 

Eiropas digitālā darba kārtība un digitālo darbavietu attīstība 

Starptautiskās aktualitātes       

vairāk lasiet   
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