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KONGRESS

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBAS SAVIENĪBAS
8. kongresa
LĒMUMS
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. kongress nolemj:
1. Apstiprināt:
1.1. Pārskatu par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbību 2011.–2016.
gadam;
1.2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Revīzijas komisijas ziņojumu;
1.3. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Stratēģiskos darbības virzienus
2016.- 2021.gadam;
1.4. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Statūtu jauno redakciju.
2. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem:
2.1. Par LBAS priekšsēdētāju ievēlēts Egils BALDZĒNS;
2.2. Par LBAS priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti Irēna LIEPIŅA, Aleksandrs MUHLINKINS;
2.3. LBAS Revīzijas komisija ievēlēta šādā sastāvā: Aivars ĀBOLIŅŠ, Laila ĀBOLA, Maruta SILIŅA,
Ingūna SIŅICA, Ina VAGARE.
2.4. Par LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Aivars ĀBOLIŅŠ.
3. Nosūtīt Valsts Prezidentam, LR Saeimai, LR Ministru kabinetam, un plašsaziņas līdzekļiem LBAS 8.
kongresa rezolūcijas.
4. Sasaukt kārtējo Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kongresu 2021. gada decembrī.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
Egils Baldzēns
Rīgā, 2016. gada 2. decembrī

NTSP SĒDĒ 6.09.2016.
FOTO—VALSTS KANCELEJA

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
EGILS BALDZĒNS

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECE
IRĒNA LIEPIŅA
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LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
ALEKSANDRS MUHLINKINS

KONGRESS

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS
8.kongresa
REZOLŪCIJA
PAR LBAS PRASĪBĀM VALDĪBAI UN SAEIMAI
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (LBAS) iestājas par
sociālo taisnīgumu, solidaritāti, vienlīdzību Latvijā un Eiropā
un arodbiedrību lomas stiprināšanu.

aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu grozījumus, kuri
vērsti uz darbinieku tiesiskās aizsardzības, ienākumu un sociālo garantiju mazināšanu vai riskantu un nedrošu nodarbinātības formu veicināšanu;
Latvija kopumā ir pārvarējusi finansiāli ekonomisko krīzi, taču
6. aicinām ratificēt Eiropas Sociālās hartas 4.panta 1.punktu,
darbinieki to neizjūt pietiekamā apmērā. Darba samaksas un
kas paredz strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu
citu darbinieku izmaksu optimizācijas projekti iet roku rokā ar
viņiem un viņu ģimenēm cienīgus dzīves apstākļus, un
centieniem mazināt arodbiedrību ietekmi un tiesības, kas pa12.panta 3.punktu par sociālās sistēmas nodrošināšanu līdz
redzētas koplīgumos, nacionālajā un starptautiskajā likumdoaugstākam līmenim, kā arī SDO konvencijas Nr. 29”Piespiedu
šanā.
darba konvencija”2014.gada Protokolu. Ieviest politikas dokuMēs, LBAS 8. kongresa delegāti,
mentos SDO rekomendāciju Nr.204 „Par pāreju no neformālas
uz formālu ekonomiku”;

uzskatām, ka arodbiedrībām jābūt stiprākām kā vēl
7. aicinām pastiprināt uzraudzību un kontroli pār darba aizsarjebkad, jo darbiniekiem ir vajadzīga spēcīga pārstāvība
dzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos un iestādēs,
un balss, kas ietekmētu ekonomikas attīstību tautas
īstenojot plašu sadarbību ar arodbiedrībām;
interesēs;
8. aicinām rīkoties mērķtiecīgi, lai finansējums kvalitatīviem

aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu un pieejamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, it īpaši veselības aprūpei, izglītībai, zinātnei un augstskolām, sasniegtu
un darba devējus uz jaunu sākumu spēcīgam sociālajam dialogam, kas balstīts uz darbinieku interešu ievē- Eiropas labākās prakses līmeni;
9. prasām nodrošināt labu pārvaldību, darba un ģimenes dzīrošanu un jaunu un kvalitatīvu darba vietu radīšanu
ves saskaņošanu un pamattiesību ievērošanu;
Latvijā, un
10. aicinām īstenot tādu ekonomiskās sadarbības modeli Lat1. pieprasām arodbiedrību viedokļa ievērošanu cīņā par kvalivijā un Eiropā, kas ciena cilvēku, labi paveiktu darbu un vidi,
tatīvām darba vietām, darba samaksas kāpumu un taisnīgu
kā tas noteikts Eiropas Arodbiedrību konfederācijas stratēģisnodokļu politiku;
kajos mērķos darbinieku aizsardzībā un LBAS Stratēģiskajos
2. aicinām veidot tādu darba samaksas, nodokļu un nodevu
darbības virzienos 2016.-2021.gadam;
politiku, kura:
11. aicinām iestāties par radošiem darbiniekiem – aktīviem,
a. nostiprina nodokļu sistēmas taisnīgumu un progre- iesaistītiem un uz risinājumiem orientētiem, veicinot sagatavotību un darbinieku aizsardzību digitālajā ekonomikā.
sivitāti, samērojot to ar iedzīvotāju maksātspēju;
12. nodrošināt sociālo partneru savlaicīgu un efektīvu iesaisti
b. mazina ienākumu nevienlīdzību, polarizāciju sabiedrībā un ēnu ekonomikas īpatsvaru;
ekonomikas pārvaldības struktūrās nacionālā līmenī, kā arī
Eiropas Semestra procesā.
c. līdzsvaro darbaspēka un kapitāla nodokļu slogu,
atbrīvojot no nodokļiem investīcijas jaunu darba vietu
Ņemot vērā iepriekš minēto, LBAS 8.kongresa delegāti aicina:
radīšanai;
d. konsekventi paaugstina minimālo algu, neapliekamo 
vairot darbinieku ienākumus, kāpinot darba samaksu
minimumu un nodokļu atvieglojumus apgādājamām
un ar taisnīgu nodokļu politiku;
personām;

veikt pasākumus, lai paaugstinātu sociālo aizsardzību;
e. nodrošina cienīgu darba samaksu par kvalificētu
darbu;

veicināt darbinieku tiesību un interešu aizsardzību un
f. izvirza darba devēju sociālo atbildību kā vienu no
izvairīties no darbinieku skaita nevajadzīgas samazināpriekšnoteikumiem nodokļu atlaižu saņemšanai
šanas;
(piemēram, koplīgumā iekļautām noteiktām garan
nepieļaut likumu un koplīgumu pārkāpumus;
tijām);
veicināt investīciju piesaisti pilnai nodarbinātībai kvali3. aicinām samazināt nodokļu slogu darbiniekiem Latvijā, vei- 
tatīvās darba vietās.
cinot darba samaksas kāpumu, vienlaikus stiprinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju un sociālo taisnīgumu;
4. prasām sekmēt koplīgumu un ģenerālvienošanās slēgšanu,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 8. kongress
atbalstot darbiniekiem papildus noteikto sociālo garantiju
neaplikšanu ar darbaspēka nodokļiem;
Rīgā, 2016. gada 2. decembrī
5. pieprasām nepieļaut darba un arodbiedrību tiesību, darba
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LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS
8. kongresa
REZOLŪCIJA

PAR ARODBIEDRĪBU JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAS STIPRINĀŠANU
LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ ARODBIEDRĪBĀS
Jauniešu pārstāvniecība arodbiedrību kustībā kļūst aizvien mazāka, līdzīgi kā citām vecuma grupām. LBAS arodbiedrību jauniešu padome ir pārliecināta, ka pirmajam solim, lai uzlabotu arodbiedrību autoritāti, ir jābūt biedru skaita palielināšanai, lai arodbiedrības varētu izpildīt savu misiju.
Jauniešu dalība arodbiedrībās ir būtiska arodbiedrību pārstāvniecības uzlabošanai. Tāpēc ir jārada
vairāk pievilcīgu piedāvājumu jauniešiem, lai tiem rastos interese iesaistīties arodbiedrībās. Arodbiedrību Jauniešu padomes var izmantot kā vienu no instrumentiem, lai piesaistītu vairāk jauniešu arodbiedrību kustībai.
Arodbiedrībām ir jāsadzird jauniešu balsis – arodbiedrību dienaskārtībā un koplīgumos ir jābūt jautājumiem, kas ir aktuāli gan jauniem darbiniekiem, gan darbiniekiem - studentiem.
LBAS 8. Kongress aicina:

Ietekmēt izglītības politiku un tiesību aktus, kas nosaka izglītības, prakses kvalitātes normatīvo
regulējumu valsts līmenī. Likumdošana ir ļoti svarīga, tai ir jāatbalsta efektīva un sociāli droša
jauniešu pāreja no skolas uz darbu, uzlabojot mācību apstākļus praktikantiem;

Palielināt nozaru un uzņēmumu arodbiedrību vadītāju zināšanu līmeni par arodbiedrību lomu, izglītības lomu un nepieciešamību biedriem (jāmainās koplīgumu sarunām);

Paaugstināt arodbiedrību kapacitāti – meklēt veidus, kā nodrošināt vairāk speciālistus;

Paaugstināt jauno līderu kompetences līmeni – jāuzlabo apmācību pieejamība arodbiedrību jauniešiem un arodbiedrību jaunajiem līderiem;

Arodbiedrību līderus runāt ar praktikantu/ studentu/ stažieri par arodbiedrību lomu uzņēmumā,
darba drošību, darba slodzi;

LBAS dalīborganizācijām izveidot vai stiprināt Jauniešu padomes savās arodbiedrībās; LBAS dalīborganizācijām deleģēt pārstāvjus dalībai LBAS Jauniešu padomē, tādējādi stiprinot Jauniešu pārstāvniecību arodbiedrībās lēmumu pieņemšanā.
Arodbiedrībām ir sava loma solidaritātes un sadarbības uzlabošanā starp paaudzēm.

Celtnieku
arodbiedrības un
LBAS Jauniešu
padomes
pārstāvis Matijs
Babris uzstājas
LBAS 8. kongresā
FOTO—E.BITĀNS
VAIRĀK FOTO SKATIET
ŠEIT
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VADĪBAS TRIBĪNE

LBAS prioritātes – biedru skaita
palielināšana, darba samaksas
paaugstināšana un pakalpojumi biedriem
LBAS 8. kongresā tika ievēlēta jauna LBAS vadība, un no 2.decembra LBAS priekšsēdētājs ir
Egils Baldzēns. “LBAS Vēstis” aicināja viņu pastāstīt par iecerēm un plānotajiem LBAS darbības virzieniem. Jaunā vadība nākotnes vīzijā raksturo LBAS kā ietekmīgāko, lielāko, pastāvīgi augošu arodbiedrību apvienību, sociālo partneri ar mūsdienīgām, proaktīvām, kompetentām un radošām
dalīborganizācijām, organizāciju, kuru atbalsta sabiedrība, ņem vērā valsts un pašvaldības, sociālie
un sadarbības partneri.
LBAS stratēģiskos virzienus 2016.-2021.gadam lasiet šeit.
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs: LBAS mērķis ir spēcīgas un vienotas arodbiedrības, kas ir
līdzvērtīgās sarunās ar valdību, Saeimu un darba
devējiem. Tuvākā laika darbības virzieni ir trīs:
LBAS, ciešā sadarbībā ar dalīborganizācijām, spēcīgi jāaktivizē darbs, palielinot arodbiedrību biedru
skaitu, jācīnās par cienīgu darbu - labi atalgotām,
drošām darba vietām un jāattīsta pakalpojumi
arodbiedrību biedriem.

DARBA SAMAKSAS PIEAUGUMS
Svarīgais šodienas jautājums, kas jārisina, ir darba
samaksas pieaugums, jo tas ir jāpanāk lielāks. Taču tas ir jādara tādā veidā, lai tas netraucētu tautsaimniecības izaugsmei, uzņēmējdarbībai, bet palīdzētu risināt valstiska līmeņa problēmas. Darbiniekam darbaspēka nodokļu slogs ir jāsamazina vismaz līdz Igaunijas, Lietuvas līmenim, tādējādi veicinot neto darba samaksas un tās pirktspējas pieaugumu. Tas ir iespējams, ja tiek līdzsvaroti zaudējumi, - lai nebūtu tā, ka, piemēram, valsts un pašvaldība ar algas kāpumu iegūst jaunus ienākumus,
bet darba devēji zaudē konkurētspēju, un nodokļu
bāze samazinās, ja viņi, piemēram, aiziet ēnu ekonomikā vai pārtrauc darbību. Visas šīs minētās lietas ir saistītas ar ēnu ekonomikas mazināšanu, ja
to ar reformu palīdzību nepanākam, tad ienākumi
ir nelieli. Bet valstij nelieli panākumi vairs neder, jo
mums ir jārisina gan demogrāfijas, gan darbinieku
emigrācijas, gan sabiedrības novecošanās problē-

mas. Latvijas darbinieks ir tas kapitāls, pret kuru
valstij ir jāizturas vissaudzīgāk. Šobrīd diemžēl šis
kapitāls tiek izsaimniekots.
LBAS jau ilgstoši uztur priekšlikumu likumdevējiem un izpildvarai, ka darbam un kapitālam ir nepieciešams vienāds ienākumu nodoklis, bet investīcijas uzņēmējdarbībā ir jāatbrīvo no nodokļiem. Ja
tā tiktu izdarīts, Latvija noteikti būtu konkurētspējīgāka par Igauniju un Lietuvu. Ir jāatsakās no lētā
darbaspēka koncepcijas un jāiet uz konkurētspējīgu ekonomiku, kurā kvalificētam darbiniekam ir
cilvēka cienīga alga, un arī darbinieki ar minimālo
algu var uzturēt savu ģimeni.

NODOKĻU ATLAIDES KOPLĪGUMA

Latvijas darbinieks ir tas kapitāls,
pret kuru valstij ir jāizturas
vissaudzīgāk. Šobrīd diemžēl šis
kapitāls tiek izsaimniekots.
SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM
LBAS ir jāstiprina arodbiedrību koplīgumspēja. Nākamajā gadā cīnīsimies, lai paplašinātu LBAS iniciatīvu par nodokļu atlaidēm koplīgumos noteiktajām
darbinieku sociālajām garantijām. No 2017.gada
1.janvāra šīs atlaides attiecas uz ēdināšanas pakalpojumiem. Šīs atlaides varēs saņemt tikai izpildot
stingrus nosacījumus, tostarp, ja uzņēmumā darbojas koplīgums, nav darba tiesību pārkāpumu,
nav konstatētas aplokšņu algas, nelegāli nodarbinātie un nodokļu parādi.
2018.gadā LBAS vēlas šo pašu principu attiecināt
uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, jo
diemžēl Ministru kabinets neatbalstīja šo ieceri jau
no 2017.gada. Vēl būs diskusijas par to, kuru no
sociālajām garantijām “iedarbināt”2018.gadā – vai
tie būtu transporta izdevumi darbiniekam no darba
uz mājām, vai tie būtu izdevumi par izglītību. Tagad – ja darba devējs sedz darbinieka izdevumus
par izglītības iegūšanu, tad tos vēl papildus apliek
ar nodokli, - par 100 eiro ieguldījumu nodokļos ir
jāsamaksā 79,34 eiro, un tas ir neizdevīgi.
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šinās pakalpojuma sniedzējam stabilu klientu pieaugumu, līdz ar to viņš būs ieinteresēts lielākas atlaides sniegšanā. Tas motivēs potenciālo biedru iestāties arodbiedrībā un gūt no tās labumu, savukārt arī arodbiedrība no viņa gūs labumu, jo viņš
būs papildinājis biedru rindas.

ARODBIEDRĪBU VIENOTĪBAS
IZAICINĀJUMS

E. BALDZĒNS (NO KREISĀS) UN P. KRĪGERS LBAS 8.
KONGRESĀ

BIEDRU SKAITAM JĀPIEAUG
Ir jāpieaug arodbiedrību biedru skaitam. Vispirmām
kārtām, mums ir jāuzrunā tās arodbiedrības, kas
mums ir radniecīgas, ar kurām mēs varam saprasties, bet kuras ir palikušas neatkarīgas. Un mums –
mūsu arodbiedrībām - ir jābūt aktīvām – ar iniciatīvu. Gluži tāpat, kā tas bija ar nesen dzimušo Tieslietu nozarē strādājošo arodbiedrību. Uzmanīgi jāvēro, kur varētu veidoties kāds potenciālais mūsu
biedrs, kur kāda dalīborganizācija varētu iegūt kādu jaunu arodorganizāciju, kur varētu rasties kāda
jauna nozares arodbiedrība. Vienlaikus ir ļoti svarīgs informēšanas darbs, - ka mēs ejam pie sabiedrības un stāstam, kas un kāpēc mēs esam, un kādi
ir mūsu tuvākie mērķi. Mums ir jāpiedalās arodbiedrības biedram būtiskās diskusijās, nevis visās,
bet tajās, kas ir būtiskas mūsu biedriem. Un jāpauž
mūsu nostāja pietiekami skaidri un detalizēti. Tikai
tā mēs varam celt arodbiedrību reputāciju.

Arodbiedrību vienotības izaicinājums mums būs
vienmēr, jo mums ir ne tikai kopīgās, bet arī atšķirīgās intereses. Mums ir daudzi spilgti līderi, kuri
savas nozares intereses tur kā karogu, un mums šī
karogu turēšana ir jāsaskaņo ar kopējo viedokli, un
tas nav vienkārši. LBAS uzdevums ir nepretstatīt
vienu nozari otrai, bet pārstāvēt šīs kopīgās intereses. Kuram nav vajadzīga izglītība, veselības aprūpe
un valsts drošība? Tā ir vajadzīga visiem. Un brīdī,
kad mēs risinām kopīgās problēmas par nodokļu
politiku un darba samaksu visiem, nemēģinām vienu darbinieku daļu, kā pie diferencētā ienākumu
nodokļa, pretstatīt otrai.
Mums ir jāuzsver, ka arodbiedrības, tie esam mēs
paši, un arodbiedrību spēks ir mūsos pašos. Tāpēc
mums ir tikai viena iespēja – pašiem augt un piepulcināt klāt citus cilvēkus, kuriem ir svarīgas tās
pašas intereses. Ja mēs to darīsim, tad mēs atrisināsim darbiniekiem būtiskās problēmas. Mēs nevaram visus padarīt laimīgus, bet mēs varam panākt
to, lai cilvēks ar savu darbu nopelna turīgu dzīvi, lai
viņš var profesionāli augt, lai viņš nezaudē šo perspektīvi visas dzīves laikā, un lai, pensijā aizejot,
viņam nebūtu jādomā par to, kurā brīdī kārt kaklā
ubaga tarbu.

PAKALPOJUMI BIEDRIEM
Vēl viens attīstāmais LBAS darbības virziens ir pakalpojumu klāsts tieši arodbiedrības biedram. Bieži
vien tie labumi, ko arodbiedrības ar koplīgumu,
darba samaksas paaugstināšanu iegūst sarunās ar
darba devēju, tiek izcīnīti arī tiem, kas nav arodbiedrības biedri. Biedram ir ne tikai labi zināt, ka
arodbiedrība viņu aizstāvēs un pārstāvēs uzņēmuma, nozares, visas valsts līmenī vai pat starptautiski, bet arī, ka tas ir materiāli izdevīgi. Šis pakalpojumu klāsts būtu jāattiecina uz tām nozarēm, kurās šobrīd tāda piedāvājuma nav, ja tās tam piekrīt
un akceptē šādu ideju. Ja runājam par apdrošināšanas polisēm, krājaizdevu sabiedrībām un dažādu
pakalpojumu un tirdzniecības vietu atlaižu kartēm,
– ja apvienosies vairākas arodbiedrības, tas nodro-

LBAS 8. KONGRESĀ—BALSU SKAITĪŠANAS KOMISIJA
DARBAM GATAVA. ATTĒLĀ PIRMAIS NO LABĀS—KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS JĀNIS KRASTIŅŠ
FOTO—ELVISS BITĀNS
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LBAS INSTITŪCIJAS

Ievēlēta LBAS Valde
15. decembrī notika pirmā LBAS Padomes sēde
pēc LBAS 8. kongresa, - tajā tika ievēlēta LBAS
Valde, kura pēc Padomes sanāca uz savu pirmo
sanāksmi.

Turpmāk LBAS Valde darbosies šādā sastāvā:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs,

Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece,

Aleksandrs Muhlinkins, LBAS priekšsēdētāja
vietnieks,

Juris Kalniņš, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības
LAKRS priekšsēdētājs,

Valdis Keris, Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs,

Maira Muceniece, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja,

Igors Pavlovs, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības prezidents,

Rita Pfeifere, Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja,

Ilze Priževoite, Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas p.i.
LBAS Valde šodien lēma par LBAS priekšsēdētāja
un vietnieku pienākumu sadalījumu u.c. jautājumiem.

Uz LBAS Padomes sēdi (augšējos attēlos) no 49 dalīborganizāciju deleģētajiem pārstāvjiem bija ieradušies 44. Padome apstiprināja Padomes darbības
reglamentu un Valdes darbības reglamentu, kā arī
ievēlēja LBAS Valdi.

APAKŠĒJOS ATTĒLOS —LBAS VALDES SĒDĒ
FOTO NO LBAS ARHĪVA
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ARODORGANIZĀCIJĀS/ DALĪBORGANIZĀCIJĀS

Tieslietu nozarē nodarbinātajiem – jauna
arodorganizācija
2016. gada 18. oktobrī, ir nodibināta jauna - Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un
finanšu darbinieku arodbiedrības Tieslietu nozarē strādājošo arodorganizācija, kurā iekļāvusies
šā gada februārī izveidotā Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku
arodbiedrība.
Pēc ilgu gadu iecerēm, kas iepriekš palika nerealizētas, šā gada 9. februārī visbeidzot arī tika nodibināta Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības
iestāžu darbinieku arodbiedrība. Pāris mēnešus
vēlāk tās vadītājs, kurš tagad secīgi kļuvis par
jaunās arodorganizācijas priekšsēdētāju, Ēriks Pūle
sarunā ar “Jurista Vārdu”1 skaidroja, ka arodbiedrības dibinātāji bijuši 82 Rīgas reģiona un Ogres
rajona tiesu darbinieki, bet oktobra vidū arodbiedrībā bijuši jau 315 aktīvi biedri, un vēl esot aptuveni pustūkstotis interesentu, kuri nav pieņēmuši
galīgo lēmumu.
Atskatoties uz salīdzinoši neilgo arodbiedrības darbības laiku, Ē. Pūle atzīst, ka sākotnēji tās dibinātāji par vienu no saviem galvenajiem mērķiem izvirzīja tiesu darbinieku atalgojuma panākšanu. Vārdiem sekoja arī darbi – tika sākts sociālais dialogs
ar Finanšu un Tieslietu ministrijām, un Saeimas
koalīcijas partijām. Lai pietuvotos savam mērķim pievērstu Ministru prezidenta un valdības uzmanī-

bu tiesu darbinieku problēmām, arodbiedrība vasarā iepretim Ministru kabinetam rīkoja tiesu darbinieku piketu. Tā ietvaros valdības vadītājam tika
nodots kolektīvais iesniegums, kuru parakstīja vairāk nekā 700 darbinieku no 39 Latvijas tiesām. Iesniegumā atkārtoti tika vērsta uzmanība uz nesamērīgi zemo atalgojumu un lūgts atbalstīt Tieslietu
ministrijas jaunās politikas iniciatīvu „Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana”.
Kā skaidro Ē. Pūle, “sociālā dialoga un mūsu īstenoto aktivitāšu rezultātā izdevās panākt kompromisu, kurā mums piedāvāja tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšanai nepieciešamo finansējumu
sadalīt trīs gadu termiņā, proti, 2017. gadam papildus piešķirot 4,1 miljonu, 2018. - 5,6 un 2019.
gadam vēl desmit miljonus.” Nedēļu pēc piketa, 16.
augustā, Ministru kabinets arī pieņēma lēmumu
atbalstīt iniciatīvu par 4,1 miljona eiro piešķiršanu
tiesu darbinieku algu pielikumam. Attiecīgi, kā pagājušonedēļ izskanēja Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, nākamajā gadā 1529 rajona, apgabaltiesu
un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku mēneša atalgojuma pieaugums paredzēts vidēji par 180 eiro
mēnesī pirms nodokļu atvilkuma.
1 Matule S. Arodbiedrības vadītājs: līdz šim tiesu darbinieks ir bijis kluss. Jurista Vārds,
26.04.2016., Nr. 17 (920), 10.-15.lpp.

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība (LVIPUFDA) un Tieslietu nozarē
strādājošo arodorganizācija pasniedza LVIPUFDA balvu "Sadarbības partneris 2016" tieslietu ministram Dzintaram
Rasnačam (attēlā—vidū). Arodbiedrību pateicība—par Tieslietu ministrijas aktīvo rīcību tiesu darbinieku algu
paaugstināšanas jautājumā. FOTO—LANA IVULĀNE
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“Tā kā viens no mūsu galvenajiem sākotnēji izvirzītajiem mērķiem tika sasniegts, proti, jautājums par
tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšanu ir izkustējies un tiek risināts, oktobrī pievērsām lielāku
uzmanību pašas arodbiedrības kā organizācijas
attīstībai. Tāpēc, lai līdzšinējā tiesu darbinieku
arodbiedrība ātrāk iekļautos lielajā arodbiedrību
saimē un kļūtu par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizāciju, sākām apvienošanās
sarunas ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrību. Sarunas bija sekmīgas, un 18. oktobrī tika dibināta
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un
finanšu darbinieku arodbiedrības Tieslietu nozarē
strādājošo arodorganizācija. Tajā tagad stājas visi
Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku arodbiedrības biedri,” pastāstīja
organizācijas priekšsēdētājs. Viņš piebilda, ka tajā
aicināti iestāties arī Tieslietu ministrijā strādājošie
un tās padotības iestāžu darbinieki, piemēram, kas
nodarbināti Datu valsts inspekcijā, Juridiskās palīdzības administrācijā, Tiesu administrācijā, Uzņēmumu reģistrā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā un Maksātnespējas administrācijā. Lai
popularizētu šo iespēju, Ē. Pūle jau 2017. gada sākumā plāno rīkot tikšanās sapulces ar Tieslietu

ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem.
Skaidrojot priekšrocības, ko devusi arodbiedrību
apvienošanās, Ē. Pūle nosauc vairākas. “Pirmkārt,
mēs uzreiz kļuvām par Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības dalīborganizācijas struktūrvienību. Otrkārt, biedriem ir pieejamas bezmaksas juridiskās
un citas konsultācijas pie arodbiedrības juristiem
un speciālistiem. Treškārt, darba strīda gadījumā
bez maksas ir pieejama arodbiedrības juristu pārstāvība tiesā, kā arī pastāv sociālo garantiju fonds,
kurš risina biedru sociālās un materiālās problēmas, un tamlīdzīgi. Kļūstot par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sastāvdaļu, mums ir iespēja
sākt
sarunas
ar
krājaizdevu
sabiedrību
“Dzelzceļnieks KS” par pakalpojumu sniegšanu
mūsu biedriem, piemēram, kredītu izsniegšana,
noguldījumu un uzkrājumu veidošana, apdrošināšana. Turklāt nav mazsvarīgi, ka arodbiedrība, ar
kuru apvienojāmies, ir Eiropas neatkarīgo arodbiedrību konfederācijas dalīborganizācija, kas nodrošina iespējas pārstāvēt un risināt biedru intereses ar Latvijas un Eiropas kolēģu atbalstu,” rezumē Ē. Pūle.
Sannija Matule
RAKSTS SĀKOTNĒJI PUBLICĒTS ŽURNĀLĀ “JURISTA VĀRDS”
1.11.2016.

LVIPUFDA „SOCIĀLAIS PARTNERIS 2016” un VĪNES BALLE
Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu
darbinieku arodbiedrība (LVIPUFDA) 10. decembrī rīkoja pasākumu Daugavpilī, lai pateiktos arodbiedrības aktīvistiem
par padarīto 2016. gadā un pasniegtu balvas saviem labākajiem sociālajiem partneriem.

Aijai Barčai – LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētājai; Visvaldim Gūtmanim (attēlā pa kreisi) – VSAC
Kurzeme direktoram; Alīnai Gendelei – Ludzas novada domes
priekšsēdētājai; Dzintaram Rasnačam – LR tieslietu ministram;
Intai Savickai – pansionāta „Dērpele” direktorei; Daigai Vilsonei – Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai.
Pasākumā piedalījās Daugavpils kamerorķestris Aivara Broka
vadībā, džeza orķestris „Daugava” Arnolda Grīnberta vadībā,
Latvijas Nacionālās operas soliste Sonora Vaice. Poļu kultūras
centra dejotāji demonstrēja Polonēzi savā nacionālajā izpildījumā. Viņiem pievienojās arī pasākuma dalībnieki.
FOTO UN INFORMĀCIJA—ARODBIEDRIBA.EU

Pasākumā piedalījās LBAS jaunievēlētais priekšsēdētājs EGILS
BALDZĒNS un Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas kolēģi. Pasākuma laikā tika parakstīti sadraudzības līgumi ar Baltkrievijas
un Ukrainas arodbiedrībām.
LVIPUFDA balva „Sociālais partneris – 2016” piešķirta:
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SVĒTKI

LBAS apbalvo labākās arodorganizācijas
Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas LBAS apbalvo tās
uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā
visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba apstākļu
un koplīgumu uzlabošanu. Šogad pasākums “Labākā arodorganizācija 2016” notika 14. novembrī, Arodbiedrību namā,
Rīgā.

Šo tradīciju LBAS aizsāka 2007.gadā, un šogad aktīvākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības tika apbalvotas jau 10. reizi.
LBAS vadība uzskata, ka ir ļoti svarīgi pateikt cilvēkiem paldies
par labi padarītu darbu, vēl jo vairāk tādēļ, ka arodbiedrību
aktīvs uzņēmumos un iestādēs strādā savu kolēģu labā lielākoties sabiedriskā kārtā, līdztekus savam tiešajam darbam.
Trešo gadu pēc kārtas LBAS šo nozīmīgo tradīciju ir papildinājis
ar aktīvāko arodbiedrību jauniešu godināšanu, un jau otro
gadu brīnišķīgas balvas labākajām arodorganizācijām gatavo
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi pasniedzēja
Arvīda Verzas vadībā.
13 LBAS dalīborganizācijas apbalvošanai izvirzīja 18 labākās
arodorganizācijas un 4 aktīvākos jauniešus:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku
Rēzeknes arodorganizācija, priekšsēdētājs Roberts Uškāns
(Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku
Kurzemes reģiona arodorganizācija, priekšsēdētājs Andris
Miknis (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrība);
Bērnu veselības centra "Ķengarags" arodorganizācija, priekšsēdētāja Margarita Krauča (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība); Latvijas Ārstniecības un aprūpes
darbinieku arodsavienības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodaļa, vadītāja Vija Lūse (Latvijas Ārstniecības un aprūpes
darbinieku arodsavienība);
Bauskas pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inta
Šarikova (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība); Tukuma 2. pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja
Dace Perševica (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība); Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas arodorganizācija,
priekšsēdētāja Māra Gražule (Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība);

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas arodorganizācija,
priekšsēdētāja Ludmila Kudišina (Latvijas Kultūras darbinieku
arodbiedrību federācija);
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Rīgas pilsētas
Vidzemes nodaļas klientu Apkalpošanas centra arodorganizācija, priekšsēdētāja Ināra Sniķere (Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība);
Jaunpils novada domes arodorganizācija, priekšsēdētāja Vija
Rasa (Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība);
Lattelecom Talsu arodorganizācija, priekšsēdētājs Gatis Lasenbergs—attēlā 1. no labās puses (Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrība);
Ogres pasta arodorganizācija, priekšsēdētāja Tatjana Černomaza—attēlā 2. no labās puses (Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrība);

Arodapvienība “Koncerna Latvijas Finieris Arodbiedrība”,
priekšsēdētāja Sandra Veitmane (Latvijas Mežu nozaru arodu
biedrība);
VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Šķirotavas stacijas arodorganizācija, arodkomitejas priekšsēdētājs
Vitālijs Jankovičs (Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares
arodbiedrība); Akciju sabiedrības "Rīgas siltums" arodorganizācija, priekšsēdētāja Alla Kronberga (Latvijas Arodbiedrība
“Enerģija”); Arodorganizācija “Termoelektrocentrāles”, priekšsēdētājs
Mihails
Zamišļajevs
(Latvijas
Arodbiedrība ,,Enerģija’’); SIA “Ventbunkers” arodorganizācija, priekšsēdētāja Tamara Hofmarka (Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība); Alūksnes Ceļu darbinieku arodorganizācija, priekšsēdētājs Aivars Rūsis (Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība).
Aktīvākie jaunieši:
Matijs Babris (Latvijas Celtnieku arodbiedrība);
Madars Eglīte (Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība);
Inese Kļaviņa (Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība);
Kristīne Kursīte (Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
arodbiedrība).
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PASĀKUMA “LABĀKĀ ARODORGANIZĀCIJA 2016”
FOTOGRĀFIJAS SKATIET ŠEIT:
http://www.arodbiedribas.lv/resources/galleries/172

PROJEKTI

Bezmaksas konsultācijas darba ņēmējiem un darba
devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos
Valsts darba inspekcija ir uzsākusi īstenot
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Darba
drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešan as
un
uz rau dz ības
piln veidošana” (Nr.7.3.1.0/16/I/001).

sultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk
norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz
LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.
LBAS šī projekta ietvaros veic arī konkursa par
darba tiesībām un darba aizsardzību profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “PROFS”
organizēšanu. Reģionālie un fināla konkursi
risināsies nākamā gada novembrī, taču jau notiek LBAS pārstāvju tikšanās ar profesionālo
izglītības iestāžu vadību un pedagogiem, kā arī
telefoniski tiek apzinātas izglītības iestādes, lai
jau nākamajā gadā LBAS varētu organizēt izglītojošus pasākumus par darba tiesību un darba
aizsardzības tēmām gan pašiem skolēniem,
gan viņu pasniedzējiem.

Viena no darbībām projekta ietvaros ir darba
strīdu praktiska risināšana, kuru īsteno projekta sadarbības partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba
devēju konfederācija (LDDK). Darbības uzdevums ir uzlabot darba strīdu risināšanas efektivitāti, lai palīdzētu gan darba ņēmējiem, gan
darba devējiem aizsargāt savas tiesības un intereses. Praktiski, sākot ar 2016.gada novembri, gan darba ņēmēji, gan darba devēji var saņemt konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos, kas attiecas uz darba tiesību un
darba aizsardzības jautājumiem. Konsultācijas LBAS adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga.
tiek sniegtas ar ESF atbalstu.
Konsultācijas darba devējiem
Konsultācijas darba devējiem darba strīdu vai
Konsultācijas darba ņēmējiem
domstarpību gadījumos (darba tiesību jautājuKonsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu mos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klāvai domstarpību gadījumos (darba tiesību tienē. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvajautājumos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski nīt darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00 pa tālvai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, aici- runi 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski:
nām zvanīt darba dienās no plkst. 09.00 – andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultā17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e- cijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu
pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augLai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš stāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas
jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegša- sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris
nas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa Alksnis.
numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tie- Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai
domstarpību gadījumos (darba aizsardzības
sību eksperts Kaspars Rācenājs.
jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās un otrLai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai dienās no plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni
domstarpību gadījumos (darba aizsardzības 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laijautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās no ma.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas
plkst. 14.00 – 18.00 un trešdienās no klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konplkst.12.00 – 16.00 pa tālruni 67035959, mob. sultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk
29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz
martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroklātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu kon- za. LDDK adrese: Baznīcas iela 25, Rīga.
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Darba likuma normu piemērošana Augstākās tiesas
Civillietu departamenta spriedumos
Augstākās tiesas Civillietu departaments
(turpmāk – Civillietu departaments) 2015.gadā
ir izskatījis 139 lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām.

kaitēt
darbinieces
veselībai,
darba
devēja
03.12.2012 ar rīkojumu atstādināja prasītāju no
darba pienākumu veikšanas uz nenoteiktu laiku,
saglabājot viņai darba algu.

No 139 lietām 11 bija blakusūdzības, 99 lietās ir
atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, bet 24
lietās apelācijas instances spriedumi atcelti. Šajā rakstā autors aplūkos gan tos Civillietu departamenta spriedumus, kas atzīti par judikatūru, gan arī pārējo 2015.gada spriedumu atziņas
(Turpinājums no izdevuma “LBAS Vēstis” Nr. 159).

Darba devēja saņemot arodbiedrības piekrišanu
25.03.2013 izsniegusi darbiniecei uzteikumu, par
kura saņemšanu viņa parakstījusies, izdarot atzīmi, ka tam nepiekrīt. Vienlaikus pēc darbinieces
lūguma darba devēja izsniegusi viņai sarakstu ar
brīvajām vakancēm. Iepazinusies ar brīvo vakanču
sarakstu, darbiniece nākamajā dienā rakstveidā
informējusi darba devēju par piekrišanu viņas
pārcelšanai darbā par darbu rīkotāju iecirknī.
Tomēr atbildi uz iesniegumu nav saņēmusi.

Par darba devēja pienākumu piedāvāt
citu darbu darba līguma uzteikuma
gadījumā.
Pēc darbinieces ierosinājuma VSIA „Paula Stradiņa
Lietā Nr. SKC-2196/2015 darbiniecei uzsākot namu pārzines amata pienākumu pildīšanu, nav ticis
paziņots, ka amata pienākumi tiks saistīti ar darbu
augstumā, un astoņu amatā nostrādāto mēnešu
laikā viņai šādi darbi arī nav bijuši jāveic. Turklāt
namu pārzines amata pienākumu aprakstā, ar kuru darbiniece iepazīstināta, stājoties amatā, nekas
nav bijis minēts par darba pienākumu veikšanu
1,5 m augstumā. Darba devēja 20.11.2012 nosūtījusi darbinieci uz ārpuskārtas veselības
pārbaudi. Arodslimību ārsts slēdzienā atzinis, ka
veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam.
Pie īpašām piezīmēm un ieteikumiem šajā slēdzienā
norādīts, ka konstatēti veselības traucējumi, kurus
darba apstākļi būtiski pasliktina un ietekmē jau
esošās ar darbu nesaistītās saslimšanas gaitu. Pamatojoties uz veselības pārbaudes slēdzienu, darba
devēja 21.11.2012 uzteikusi darbinicei darbu saskaņā ar DL 101.panta pirmās daļas 7.punktu un
101.panta ceturto daļu.

Darbiniece cēla prasību tiesā norādot, ka
uzteikums nav tiesiski pamatots un atzīstams
par spēkā neesošu, jo tas balstīts uz nepatiesu
ārsta slēdzienu, turklāt darba devēja,
nereaģējot uz darbinieces iesniegumu par darba turpināšanu tās piedāvātajā citā amatā,
rupji ir pārkāpusi viņas tiesības turpināt darbu.

klīniskās universitātes slimnīca” arodveselības un
arodslimību ārsts veicis veselības pārbaudi, kurā
secināts, ka viņas veselības stāvoklis atbilst
veicamajam darbam, proti, darbiniece drīkst veikt
darbu vairāk nekā 1,5 m, bet mazāk nekā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas. Ar saņemto atkārtoto ārsta slēdzienu darbiniece 02.04.2013 vērsusies pie darba devējas ar
lūgumu pārskatīt viņas atlaišanu no darba. Neskatoties uz to, darba devēja 02.04.2013 izdevusi
rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
03.04.2013.
Darbiniece cēla prasību tiesā norādot, ka uzteikums nav tiesiski pamatots un atzīstams par spēkā
neesošu, jo tas balstīts uz nepatiesu ārsta
slēdzienu, turklāt darba devēja, nereaģējot uz darbinieces iesniegumu par darba turpināšanu tās
piedāvātajā citā amatā, rupji ir pārkāpusi viņas
tiesības turpināt darbu.
Pirmās un apelācijas instances tiesas prasību
noraidīja.
Pirmajā reizē Civillietu departaments ar 23.05.2014
spriedumu lietā SKC-1914/2014 atcēla apelācijas
instances spriedumu. Civillietu departaments atzina, ka "apelācijas instances tiesa nav pareizi
piemērojusi DL 101.panta ceturto daļu, jo nav devusi vērtējumu darba devējas rīcībai, atsakot atbilstoši tās dotajam apsolījumam prasītājai iespēju
ieņemt izvēlēto brīvo amata vietu."

Uzsakot darba līgumu, darba devēja nebija ņēmusi
vērā, ka prasītāja ir arodbiedrības biedre un
3.grupas invalīde kopš 2012.gada 6.marta. Tā kā
darba devēja arodbiedrības piekrišanu viņas atlaišanai nebija prasījusi, darba devēja izdeva
rīkojumu, ar kuru atcēla 21.11.2012 uzteikumu un
uzskatīdama, ka amata pienākumu veikšana var

Apelācijas instances tiesa skatot lietu no jauna
prasību noraidīja.
Otro reizi skatot lietu Civillietu departaments
norādīja, ka "apelācijas instances tiesa nepareizi
piemērojusi DL 101.panta ceturto daļu, jo nav
ņēmusi
vērā nedz kasācijas instances tiesas
23.05.2014 spriedumā šajā lietā, nedz judikatūrā
doto minētās normas iztulkojumu.
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Proti, DL 101.panta ceturtā daļa noteic, ka uzteikt
darba līgumu šā panta pirmās daļas 6., 7., 8. vai
9.punktā minēto iemeslu dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu
nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā.
Kā izriet no minētās tiesību normas, atlaižot darbinieku, konkrētajā gadījumā sakarā ar to, ka darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa
dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, darba devēja
pienākums ir piedāvāt citu darbu, atbilstošu darbinieka kvalifikācijai un spējām veikt darbu. Turklāt
darba devējam jāizvērtē iespēja piedāvāt citu darbu
ne tikai tajā uzņēmumā (iestādē), kurā darbinieks
strādā, bet arī citā darba devēja uzņēmumā
(iestādē), ar to saprotot tās pašas juridiskās personas citu organizatorisku vienību, kurā darba devējs
nodarbina savus darbiniekus. Atbilstoši judikatūrā
paustajām atziņām, darba devēja pienākums piedāvāt darbu ir tajā gadījumā, ja darba devējam šāda iespēja pastāv uzteikuma izsniegšanas laikā, ņemot vērā, ka jāpiedāvā tikai tāds darbs, kuru darbinieks atbilstoši savai kvalifikācijai un spējām varētu
veikt. Ja darba devējs nav izvērtējis iespēju pārcelt
darbinieku citā darbā, faktiski pastāvot šādai iespējai (uzteikuma izsniegšanas laikā), nav pamata
atzīt, ka darba devējs būtu ievērojis darba līguma
uzteikšanas kārtību, jo prasības par cita darba piedāvājumu, tāpat kā nepieciešamība izvērtēt darbinieka priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības, ir saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību."

Atlaižot darbinieku, konkrētajā gadījumā sakarā
ar to, ka darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu
veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, darba devēja pienākums ir piedāvāt
citu darbu, atbilstošu darbinieka kvalifikācijai un
spējām veikt darbu.

minēto slēdzienu nebija apstrīdējusi Veselības inspekcijā, neatbrīvo tiesu no Civilprocesa likuma
97.pantā un 193.panta piektajā daļā noteiktā pienākuma izvērtēt arī vēlāk veikta veselības stāvokļa
pārbaudes rezultātus, balstoties uz kuriem darbiniece apstrīd uzteikuma tiesiskumu."

Par darba līguma uzteikumu uzņēmuma
pārejas gadījumā un arodbiedrības biedra diskrimināciju.
Lietā Nr. SKC-2081/2015 darbiniece, kas bija arodbiedrības biedre, strādāja uzņēmumā SIA "D".
2012.gada 3.janvārī starp SIA "D" un SIA "B", pamatojoties uz Komerclikuma 20.pantu un DL 117.121.pantu, noslēgts līgums par uzņēmuma
(darbinieku) pāreju. Līguma pielikumā Nr.1
„Darbinieku saraksts” darbiniecei nebija ietverta.
SIA "A" (iepriekš SIA "D") 28.12.2012 izsniedza darbiniecei uzteikumu, pamatojoties uz DL 101.panta
pirmās daļas 10.punktu, sakarā ar SIA "A" likvidāciju.
Darbiniece
cēla
tiesā
prasību
pret
SIA
"A" (iepriekšējais nosaukums - SIA "D") un SIA
"B" (tagad - maksātnespējīgā SIA "B"), kurā lūgusi
atzīt, ka SIA "B" pārkāpusi darbinieces tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, atjaunot darbinieci
iepriekšējā darbā SIA "B", uzlikt par pienākumu
noslēgt rakstveida darba līgumu, piedzīt no SIA "B"
par labu darbiniecei atlīdzību par darba piespiedu
kavējuma laiku, kā arī piedzīt atlīdzību par morālo
kaitējumu.
Pirmās un apelācijas instances tiesas prasību noraidīja.
Civillietu departaments apelācijas instances tiesas
spriedumu atcēla.

Neskatoties uz to, ka lietas izskatīšanas gaitā darba
devēja uzturēja pilnīgi citu pozīciju, apelācijas instances tiesa minētos iebildumus atzinusi par pamatotiem, secinot, ka darba devējai nepastāvēja
iespēja nodarbināt darbinieku izvēlētajā amatā viņas veselības stāvokļa dēļ. Tajā pašā laikā Civillietu
departaments norādīja, ka "pārsūdzētais spriedums
nesatur argumentus, kādu apsvērumu dēļ šāda darba devējas pozīcijas maiņa liecina par godprātīgu DL
101.panta ceturtajā daļā noteiktā pienākuma izpildi
un vai šāda rīcība atbilst likuma mērķim - darbinieka tiesību aizsardzībai, kādu iemeslu dēļ iepriekš
minētie pierādījumi tika iesniegti apelācijas instancē,
izskatot lietu no jauna, bet tādi netika pat pieminēti
laikā, kad lieta tika iztiesāta trīs tiesu instancēs. Lietas materiālos atrodas pretrunīgi arodveselības un
arodslimību ārstu slēdzieni, taču tiesa vadījusies
vienīgi no 2012.gada 21.novembra atzinuma, lai gan
brīdī, kad darbiniecei tika izsniegts uzteikums, kopš
darbinieces veselības stāvokļa pārbaudes bija pagājuši vairāk kā četri mēneši. Apstāklis, ka darbiniece

Civillietu departaments norādīja, ka "ja strīds par
darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu ir nesaraujamā saistībā ar uzņēmuma pārejas
faktu, tad DL 125.panta noteikumi konkrētā strīda
izšķiršanā ir piemērojami attiecībā uz lietas apstākļu pierādīšanu, kuri attiecas ne vien uz uzteikumu,
bet arī uz uzņēmuma pāreju un ar to saistītajiem
apstākļiem."
Tā kā darbiniece norādīja, ka uzņēmuma pārejas
rezultātā darba attiecības ar viņu netika noformētas, jo viņa bija arodbiedrības biedre, tad Civillietu
departamets atsaucoties uz DL 29.panta trešo daļu
atzina, ka "gadījumā, ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai
netiešai diskriminācijai [esība arodbiedrībā], tad
darba devējam jāiesniedz pierādījumi, ka darba tiesisko attiecību nenoformēšanas pamatā ir nevis
darbinieka piederība minētai arodbiedrībai, bet objektīvi apstākļi."
Civillietu departamenta ieskatā no DL 117. 118.panta un Komerclikuma 20.panta izriet, ka
"uzņēmuma pāreja ir komersanta gribas izteikuma
rezultātā veikta saimnieciskās vienības nodošana,
lai sasniegtu noteiktus saimnieciskos mērķus."
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vēja ir prettiesiski uzteikusi darba līgumu, cita starpā norādot, ka viņš ir invalīds.

Uzņēmuma pārejas gadījumā notiek
saimnieciskās vienības pāreja, kā rezultātā var
samazināties attiecīgā komersanta manta un
parasti tiek izbeigts kāds attiecīgā komersanta
komercdarbības veids vai pat komercdarbība
kopumā. Tas rada riskus šā komersanta
darbiniekiem.

Pirmās un apelācijas instances tiesa prasību noraidījušas.

Lai gan starp SIA "D" un SIA "B" noslēgtais līgums
ir Par uzņēmuma (darbinieku) pāreju, un tajā ir risināts jautājums, kuri 27 darbinieki no esošajiem
29 darbiniekiem pāries uz SIA "B", līgumam daļā,
kas attiecas uz darbinieku pāreju, Civillietu departamenta ieskatā nav juridiskas nozīmes. Jautājumu
par darbinieku pāreju reglamentē DL 118.panta
pirmā un otrā daļa, un šis regulējums ir pakārtots
uzņēmuma pārejas faktam. Civillietu departaments
atzīst, ka "uzņēmuma pārejas līguma puses nav
tiesīgas vienoties par kārtību, kas būtu pretēja likumā noteiktajai un pasliktinātu darbinieku stāvokli. Uz to norāda arī Komerclikuma 20.panta trešā
daļa.
Uzņēmuma pārejas gadījumā notiek saimnieciskās
vienības pāreja, kā rezultātā var samazināties attiecīgā komersanta manta un parasti tiek izbeigts
kāds attiecīgā komersanta komercdarbības veids
vai pat komercdarbība kopumā. Tas rada riskus šā
komersanta darbiniekiem, proti, ka uzņēmuma nodošanas rezultātā darbinieki var tikt atstāti saimnieciski tukšā un maksātnespējīgā vienībā ar mērķi
formāliem līdzekļiem apiet darba līgumu uzteikšanas noteikumus. DL 117. un 118.panta noteikumu
mērķis ir novērst šos riskus. Turklāt šie riski palielinās apstākļos, kādi ir konkrētajā lietā, proti, kad
uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atrodas vienā koncernā, respektīvi, abi tiek vadīti vienotās saimnieciskajās interesēs."

Par darba līguma uzteikumu invalīdam.
Lietā SKC-2316/2015 darbinieks 13.02.2014.
saņēma darba devēja uzteikumu (datēts ar
11.02.2014), kas pamatots ar DL 101.panta pirmās
daļas 9.punktu (darbinieku skaita samazināšana),
un kurā norādīts, ka ar NBS komandiera
28.01.2014 pavēli darbinieka amata vieta ir likvidēta un darba devējai nav citu vakanto civilo darbiniku amatu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai. Darba
tiesiskās
attiecības
ar
darbinieku izbeigtas
02.04.2014.

Civillietu departaments apelācijas instances tiesas
spriedumu atcēla un norādīja, ka "nav apstrīdams,
ka praksē invalīdiem ir sarežģīti īstenot Satversmes
106.pantā nostiprinātās tiesības uz darbu, tādēļ
invalīdi ir personu kategorija, kuras tiesības ir īpaši
jāaizsargā, kam arī kalpo DL 109.panta otrā daļa,
paredzot atkāpes no vispārējās kārtības. DL
109.panta otrās daļas mērķis ir aizsargāt invalīdu
tiesības un likumīgās intereses, kā arī veicināt darba tiesisko attiecību saglabāšanu. Turklāt, nosakot
aizliegumu darba devējam uzteikt darba līgumu ar
darbinieku invalīdu, vienlaikus likumdevējs līdzsvarojis darba devēja un ņēmēja intereses, jo uzskaitījis uzteikuma pamatus, uz kuriem šis aizliegums
neattiecas."
Civillietu departaments norāda, ka "DL 101.panta
pirmās daļas 9.punkts (darbinieku skaita samazināšana) kā izņēmuma gadījums DL 109.panta otrajā daļā nav minēts. Tātad darba devējs pēc savas
iniciatīvas nav tiesīgs uzteikt darba līgumu ar darbinieku invalīdu, ja uzņēmumā tiek samazināts
darbinieku skaits. DL 109.panta otrās daļas tiesiskā sastāva juridiskais fakts, ar kuru saistāms šajā
normā noteiktais aizliegums darba devējam uzteikt
darba līgumu ar invalīdu, ir darbinieka invaliditāte.
[..] iepriekš minētajā normā noteiktā aizlieguma
spēkā esamība nav padarīta par atkarīgu no tā, vai
darba devējs uzteikuma brīdī zinājis par darbinieka
invaliditāti."
Lietā tika nodibināts un par to strīds nepastāvēja,
ka par darbinieka invaliditāti darba devējs bija informēts darba attiecību pastāvēšanas laikā, kad
uzteikuma termiņš vēl nebija notecējis. Kā uzskatīja
Civillietu departaments "DL 109.panta otrajā daļā
noteiktais aizliegums uzliek darba devējam pienākumu spert saprātīgi sagaidāmus soļus nolūkā nepieļaut likumā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, jo,
uzzinot tādu faktu, darba devējam vajadzēja paredzēt, ka pastāv iespēja pārkāpt likumā garantētās
invalīda tiesības."
Apkopoja Kaspars Rācenājs

Darbinieks cēla prasību tiesā norādot, ka darba de14

Civillietu departaments norādīja, ka "nav apstrīdams, ka praksē invalīdiem ir sarežģīti īstenot Satversmes 106.pantā nostiprinātās tiesības uz darbu, tādēļ invalīdi ir personu kategorija, kuras tiesības ir īpaši jāaizsargā, kam arī kalpo DL 109.panta otrā daļa, paredzot atkāpes
no vispārējās kārtības.

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES

Ko mēs ietekmējam Eiropas Semestra procesā?
24. oktobrī Briselē norisinājās Eiropas Padomes
Nodarbinātības komitejas (EMCO) un sociālo
partneru tikšanās par sociālo partneru iesaisti
Eiropas Semestra procesā.
Tikšanās laikā katrai valstij, tostarp Latvijai, tika
veltīta speciālā noklausīšanās, kuras laikā valdības, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem bija
iespēja paust savu viedokli. Sociālajiem partneriem
un Eiropas Komisijai bija iespēja izteikt atgriezenisko saiti un jautājumus savas valsts valdības pārstāvim.
No arodbiedrību puses attiecībā uz sociālo partneru
iesaisti Eiropas Semestra procesā tika norādīts, ka:

Latvijā kopumā ir labi izveidota trīspusējā
sociālā dialoga struktūra. Nacionālās trīspusējās sadarbības padome un tās apakšpadomes, Saeimas Eiropas lietu komisija un Vecāko amatpersonu sapulce Eiropas lietu jautājumos sniedz sociālajiem partneriem iespējas
būt lietas kursā par ES politikas iniciatīvām
un sniegt viedokļus par tiem, kā arī piedalīties diskusijās par attiecīgajiem Eiropas lietu
jautājumiem, tostarp par tiem, kas ir saistīti
ar Eiropas Semestri.

Vienlaikus Eiropas Komisijas Ikgadējais izaugsmes ziņojums, Ziņojums par Latviju un
specifiskās rekomendācijas Latvijai nav pietiekami apspriestas ar sociālajiem partneriem
Eiropas Semestra ietvaros. Ziņojums par Latviju un specifiskās rekomendācijas Latvijai
pēc būtības tiek apspriestas tikai Eiropas Komisijas vizītes laikā.

Sociālie partneri sagatavo viedokļus un
priekšlikumus par ES iniciatīvām, taču neredz šo viedokļu paušanas ietekmi, un tas

mazina to motivāciju veltīt lielākus resursus
dalībai Eiropas Semestra procesā.

Ja 2015.gadā Latvijas nacionālās reformu
programmas (NRP) izstrādes darba grupa
(izveidota
ar
Ekonomikas
ministrijas
2010.gada 16.decembra rīkojumu Nr.280
„Par Latvijas nacionālās reformu programmas
izstrādes darba grupu”) iesaistīja sociālos
partnerus progresa ziņojuma par NRP sagatavošanā un apspriešanā, tad 2016.gadā sociālo partneru iesaiste šajā darba grupā pēc
būtības nenotika. Diskusijas par Ziņojumu
par Latviju un NRP izstrādi nenotika, NRP
melnraksts tika prezentēts sociālajiem partneriem vienas formālās tikšanās laikā šī gada aprīlī (skat.).
EUROFOUND prezentētajā pētījumā attiecībā uz
Latviju tika norādīts, ka sociālie partneri Latvijā
uzskata, ka sociālo partneru iesaiste NRP izstrādē
2016.gadā ir pasliktinājusies, un sociālajiem partneriem pēc būtības nav ietekmes Eiropas Komisijas rekomendāciju ieviešanā.
EMCO secināja, ka Latvijā ir labi izveidota struktūra Eiropas iniciatīvu apspriešanai. Taču šai struktūrai trūkst apmierinoša mehānisma, kurā sociālie
partneri redz savas iesaistes ietekmi – viedokļu atspoguļošanu, atgriezenisku saiti par to, kāpēc viedokļi nav ņemti vērā, sociālo partneru viedokļu integrēšanu vai pievienošanu NRP. NRP darba grupas
efektivitāti ir nepieciešams uzlabot. Tāpat ir nepieciešams turpināt darbu sociālo partneru kapacitātes stiprināšanai.
Nataļja Mickeviča,
LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu
eksperte

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) platforma
par Eiropas nākotni
Pieņemta Izpildko- Mēs visi esam pelnījuši labāku Eiropas Savienību tās iedzīvotāmitejas sēdē 2016. jiem un darba ņēmējiem.
gada 26.-27. oktobrī
ES jāreaģē uz tās krīzi
Mēs, Eiropas arodEkonomiskā krīze, augsts bezdarbs, sociālā atstumtība un nebiedrības, vēlamies
apmierinātība - kopā ar bēgļu ārkārtas situāciju, Brexit un terotādu Eiropas Savierismu: tas viss rada ne tikai uzticības krīzi ES darbinieku un
nību un vienoto tirgu, kas balstās uz sadarbību, solidaritāti un
iedzīvotāju vidū, bet arī pieaugošā populisma, nacionālisma,
sociālo taisnīgumu – tādu Eiropas Savienību, kas spēj konkurēt
un ksenofobijas sentimentalitāti.
pasaulē ar ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo modeli.
Fiziskās un kultūras robežas tiek atjaunotas, konflikti un atšķirīKopā mēs esam stiprāki - ekonomiski, sociāli un demokrātiski.
bas starp dalībvalstīm bloķē progresu kopīgiem projektiem.
ES nevar sasniegt augstākus dzīves standartus visiem bez taisVISU DOKUMENTU LASIET ŠEIT.
nīgas integrācijas un augšupejošas konverģences.
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STARPTAUTISKĀ PIEREDZE

Arodbiedrību iesaiste darba vidē balstītās mācībās
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) apmā- vidējās darba algas. Jaunieši atzīst, ka darba līcību vizītē septembrī par darba vidē balstītām gums, nodarbinātības garantijas un atlīdzība ir galmācībām dažādās valstu un pašvaldību institūci- venie faktori, kas tos motivē piedalīties DIP. Darba
jās un sociālo partneru organizācijās Bonnā pie- līgums ir būtisks nodarbinātības aizsardzības indalījās LBAS eksperte Nataļja Mickeviča.
struments, kas vienlīdz nodrošina sociālās aizsarKomandējuma
dzības garantēlaikā tika apmekšanu, kā arī atlētas vairākas ierunā civiltiesisstādes, kuras ir
kās
atbildības
iesaistītas profesijautājumus
onālās apmācības
prakses laikā.
un duālās izglītīProfesionālās
bas
īstenošanā:
Izglītības FedeFederālā Izglītības
rālais Institūts ir
ministrija; Profegalvenā iestāde,
sionālās Izglītības
kura plāno un
Federālais Instiorganizē duālo
tūts;
Vācijas
izglītību
visos
Arodbiedrību
līmeņos.
k o n f e d e r ā c i j a Mācību stunda Lauksaimniecības tehnikumā
Nodarbinātības
(DGB) un arodvalsts aģentūra
biedrība VERDI; Vācijas Darba devēju konfederāci- (NVA) ir galvenā iestāde profesionālās izglītības un
ja (KW); Ķelnes pašvaldības dome; Profesionālās karjeras izvēlē. Tā nodrošina bezmaksas konsultāizglītības skolas; un Valsts Nodarbinātības aģentū- cijas, testēšanu, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties
ras Ķelnes nodaļa; Privātā sektora uzņēmumi; nākotnes profesionālo nodarbošanos, atrast piemēTirdzniecības kameras izglītības iestāde.
roto skolu, uzzināt par atlīdzības iespējām un profesionālo izaugsmi konkrētajā profesijā.
Izglītības sistēma Vācijā sastāv no pilna laika NVA ir nodrošināta infrastruktūra patstāvīgajam
profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darbam, kur jaunieši var meklēt visu nepieciešaduālās profesionālās izglītības un duālās augstā- mo informāciju tiešsaistē. Būtībā NVA sniedz
kās izglītības.
jauniešiem zināšanas par darbu un karjeru un ieDuālās profesionālās vai augstākās izglītības sistē- spējas saprast sevi un savas profesionālās interema paredz, ka māceklis pavada 40% profesionālās ses.
izglītības skolā un 60% uzņēmumā praksē, vai 60% Sociālie partneri aktīvi piedalās DIP pārvaldē,
no laika universitātē un 40% uzņēmumā. Lielāko sniedzot rekomendācijas valstij sistēmas pilnveidodaļu no Duālās izglītības programmas (DIP) izdevu- šanai un trūkumu novēršanai, piedaloties izglītības
miem finansē darba devēji - 75%, 15% sedz federā- kvalitātes kontrolē un eksāmenos, kā arī vedot pārlā nodarbinātības aģentūra un 10% - valsts. DIP runas par atlīdzības līmeņiem mācekļiem.
uzskata par primāro līdzekli jauniešu nodarbinātības veicināšanai, kura Vācijā ir ļoti zemā līmenī – Arodbiedrību būtisks uzdevums ir veicināt jaun1.9%. Kopējais bezdarba līmenis Vācijā ir 6,5%.
iešu-mācekļu interešu pārstāvību uzņēmumos
Būtiska iezīme, kas veicina duālās izglītības sistē- un novērst diskrimināciju un atšķirīgu attiekmas funkcionēšanu, ir noteikums, ka, ja uzņē- smi pret praktikantiem. Atbilstoši pārstāvības
mums neņem praksē praktikantus, tam ir jāmaksā likumam uz katriem 5 jauniešiem (personām vecuspeciālā nodeva savas nozares darba devēju organi- mā līdz 25 gadiem) praktikantiem (mācekļiem) uzzācijai.
ņēmumā ir jābūt ievēlētam vienam jauniešu pārDIP ietvaros mācekļiem uzņēmumi maksā atlī- stāvim. Pārstāvis ir regulāri pieejams jauniešiem,
dzību atbilstoši noslēgtajam darba līgumam. At- uzklausa to problēmas, atrisina tās sadarbībā ar
līdzības apmērs pieaug ar katru mācību gadu. Sā- darba devēju, kā arī konsultē jauniešus par dažākotnējā atlīdzība veido 20-30% no nozarē maksātās diem jautājumiem.
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Ja uzņēmumā nav jauniešu pārstāvis, jaunietis būtībā ir atstāts bez aizsardzības, jo kameras neveic
strīdu gadījumu un pārkāpumu izmeklēšanu. Pārstāvis piedalās uzņēmuma darbinieku padomes sēdēs, ziņo par jauniešu problēmām un piedalās risinājumu izstrādē.
Kamerās no 18 padomes biedriem ir 6 arodbiedrību pārstāvji, kuriem ir iespējas cīnīties par praktikantu interesēm. Arodbiedrības kopā ar profesionālās izglītības skolām nodrošina praktisku kontroli par prakšu kvalitāti. Papildus jauniešu pārstāvis ved pārrunas par speciālo darba kārtības noteikumu pieņemšanu uzņēmumā. Vēl viena pārstāvja
funkcija ir nodrošināt, ka praktikanti pēc profesionālās izglītības iegūšanas paliek strādāt uzņēmumā. Rezultātā, pēc arodbiedrības statistikas, 66%
no praktikantiem paliek strādāt uzņēmumos, kuros
tie ir izgājuši praksi. Jauniešu pārstāvis var būt no
darba pienākumiem atbrīvota persona.
Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt divas profesionālās izglītības skolas, kā arī reģionālās tirdzniecības
un rūpniecības kameras profesionālo skolu. Papildus izglītības jautājumiem, skolas nodarbojās ar
administratīvajiem un disciplinārajiem jautājumiem
prakses laikā, veic uzņēmumu treneru apmācību,
risina juridiskus jautājumus un nodrošina prakses
laikā radušos strīdu mediāciju un atrisināšanu.
Būtiska skolas funkcija ir veikt prakses kvalitātes kontroli un inspekciju. Par profesionālās izglītības skolotāju var kļūt 1) persona ar augstāko pedagoģijas izglītību, kurai ir pieredze konkrētajā profesijā, kā arī 2) persona, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību un ir ieguvusi pieredzi konkrētajā
profesija, ja tā iziet divu gadu speciālo pedagoģijas
kursu un noliek eksāmenu.
Profesionālās amatnieku kameras nodrošina savu
izglītības sistēmu, papildus profesionālās izglītības
skolu izglītībai. Ja lielajos uzņēmumos ir speciāli
departamenti, kuri koordinē profesionālās izglītības
jautājumus, tad amatnieki pārsvarā ir mazie uzņē-

Amatnieku kameras profesionālajā skolā, kur uzņēmumi
nosūta praktikantus specifisku iemaņu apgūšanai, kā praktikants strādā arī bēglis no Sīrijas (pa kreisi)

mumi, kuriem nav resursu profesionālās izglītības
nodrošināšanai un praktikantu apmācībai uzņēmumā. Līdz ar to amatnieki saliek kopā finanšu resursus un finansē speciālo amatnieku izglītības centru, kas nodrošina specifisku iemaņu attīstīšanu
konkrētajā profesijā. Amatnieki nosūta praktikantus uz šo centru un apmaksā centrā pavadīto laiku,
kā darba laiku. Attiecīgi praktikants mācās profesionālās izglītības skolā, iziet praksi uzņēmumā, kā
arī regulāri iegūst specifiskas iemaņas kameras
amatnieku izglītības centrā. Skola nodrošina teorētiskas zināšanas, savukārt kameras skola – praktiskas specifiskas iemaņas. Kameras izglītības centru uzrauga, kontrolē un sertificē Federālais institūts. Skolās bija iespēja intervēt audzēkņus un redzēt apmācību infrastruktūru.

AMATNIEKU KAMERAS PROFESIONĀLAJĀ SKOLĀ
DIP plusi
Vācijā iepriekš bija prasmju un talantu trūkums,
kas neapmierināja darba devējus. DIS sagatavo
darbiniekus atbilstoši darba devēju vajadzībām,
darba devēji zina, ka investē resursu, taču saņem
izglītotu profesionālu darba spēku. DIS samazina
darba devēju izdevumus, salīdzinot ar situāciju,
kad darbinieks būtu jāapmāca pašiem divu līdz trīs
gadu garumā, un palielina darba devēju motivāciju.
Tā ietaupa rekrutēšanas un pārkvalifikācijas izdevumus. Jaunieši ir pasargāti no diskriminācijas,
iegūst atlīdzību, sociālās garantijas, interešu pārstāvību un nākotnes nodarbinātības garantijas. Tā
būtiski samazina jauniešu bezdarbu un veicina
jauniešu palikšanu Vācijā.
DIP mīnusi
Sistēma ir atkarīga no ekonomiskās situācijas—
darba devēju spējas maksāt un vajadzības pēc darba spēka. Sistēma ir samērā dārga darba devējiem:
viena praktikanta apmācība izmaksā aptuveni 18
000 EUR/ gadā, ieguvumi no viena praktikanta ir
12 500 EUR/gadā. Rekrutēšanas izdevumi uz vienu
cilvēku vidēji ir 8 500 EUR. DIS kvalitāti lielā mērā
ietekmē profesionālās izglītības skola un tās vadības prasmes. Tā ir ļoti sarežģīta un kompleksa.
To pilnībā neakceptē vispārējās ES izglītības politikas. Tā neparedz pasākumus tiem, kuriem ir grūtības mācīties. To ietekmē Vācijas demogrāfiskā situācija, digitalizācija, liela profesiju dažādība un izglītības pāreja uz augstāko izglītību.
Nataļja Mickeviča
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IZGLĪTOŠANA

LBAS konkursa “Zini! Ne mini!” uzvarētāji saņem
galvenās balvas - viesojas RTU un SIA “Lattelecom”
15.novembrī Lattelecom viesojās LBAS
rīkotā konkursa “Zini! Ne mini!” uzvarētāji – Rīgas Kultūru vidusskola un Rīgas
Natālijas Draudziņas vidusskola - komandas. Jauniešus sveica Lattelecom valdes
priekšsēdētājs Juris Gulbis,un toreizējais
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, bet
pēc tam viņi iepazinās ar viedo biroju
Mettropole, kā arī piedalījās dažādu
amatu pārstāvju vadītās meistarklasēs,
praktiskās nodarbībās un pildīja Lattelecom darbinieku sagatavotos uzdevumus.
Bet 1. novembrī konkursa "Zini! Ne mini!"
uzvarētāji no Rīgas
Kultūru vidusskolas, N.
Draudziņas vidusskolas
un 54.vidusskolas pabija RTU Arhitektūras
un pilsētplānošanas
fakultātē, un savu interesanto vizīti sāka RTU
Dizaina fabrikā.

Projekts "Esi drošs - Esi foršs!"
Lai novērstu daudzos nelaimes
gadījumus darbā jauniešu vidū
un vērstu jauno darbinieku uzmanību uz darba aizsardzības
problemātiku, LBAS un profesionālo darba aizsarglīdzekļu izplatītājs SIA “GRIF” informē
jauniešus par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību projekta profesionālās izglītības iestādēs “Esi Drošs
– Esi Foršs!” ietvaros.
Valsts darba inspekcijas 2015 gada pārskatā minētie dati norāda uz to ka 67% no smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem
darbā notiek ar personām, kuru darba pieredze ir mazāka par Mūsu mērķis ir lauzt stereotipus un parādīt, ka ar obligāti lie4 gadiem (līdz gadam 40%). Pasākumos, kas notiek mācību
tojamiem IAL jaunietis var ne tikai būt drošs, bet arī foršs.
iestādēs, iepazīstinām ar pašiem darba aizsardzības pamatiem
Mārtiņš Pužuls, LBAS darba aizsardzības eksperts
interesantā un atraktīvā formā. Aktīvākie jaunieši saņem balVairāk informācijas un foto: www.grif.lv
vas – kas, iespējams, būs noderīgas tālākajā darba dzīvē.
ATTĒLĀ: M.PUŽULS IZGLĪTO VALMIERAS TEHNIKUMA
Sakarā ar tehnoloģiju attīstību, būtiski mainījušies darba aizAUDZĒKŅUS
sardzības līdzekļi (IAL). IAL ražotāji liek akcentu uz ērtumu,
dizainu, tajā pašā laikā vēl vairāk paaugstinot aizsardzības funkcijas. Šis attīstības ceļš maina arī darbinieka tēlu – tas kļūst
IZDEVUMU VEIDOJA SANITA BIRKENFELDE
arvien “stilīgāks”, kas nav mazsvarīgi jaunajiem darbiniekiem.
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