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Vēsturisks foto - Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde 28. februārī, kurā sociālie partneri vienojās par konceptuālu atbalstu
Finanšu ministrijas piedāvātajai nodokļu reformai
FOTO -VALSTS KANCELEJA

VADĪBAS SLEJA

Aktualitāte - iesaiste valsts nodokļu politikas stratēģijas veidošanā
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LBAS Stratēģiskajiem darbības virzieniem 2016. – 2021.gadam, LBAS vadība ir izstrādājusi LBAS Rīcības plānu 2017.gadam, un tā īstenošana ir sākusies.
Patlaban aktuālākā ir LBAS iesaiste valsts nodokļu politikas stratēģijas veidošanā – NTSP Budžeta un
nodokļu politikas apakšpadomes sēdes notiek pat piecas reizes nedēļā. Reformu vadības grupā izskanējis jauns piedāvājums saistībā ar IIN neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu, - tas katrs tiek piedāvāts 250 eiro apjomā, - tad neapliekamais minimums būtu par 50 eiro zemāks, bet atvieglojums par apgādībā esošu personu par 175 eiro augstāks. Par šo piedāvājumu LBAS iekšienē vēl jādiskutē. Taču visās auditorijās uzsveram, ka paralēli nodokļu reformai obligāti jābūt jūtamam darba samaksas pieaugumam, īpaši mediķiem un pedagogiem.
Lai uzturētu spēkā LBAS 8. kongresa rezolūcijā paustās prasības, LBAS vadība ir tikusies ar visiem politiskajiem spēkiem – visām Saeimas frakcijām. Uz kongresa rezolūcijas bāzes ir sagatavota sadarbības
platforma – sadarbības memorands, kuru jau gatavi parakstīt ir VL–TB/LNNK un “No sirds Latvijai”.
Notiek darbs, lai attīstītu pakalpojumus arodbiedrību biedriem.
Juridiskajā jomā tiek strādāts pie grozījumiem Darba likumā un Darba aizsardzības likumā. Turpinās
bezmaksas kursi arodbiedrību biedriem darba aizsardzībā.
Neatslābst arī starptautiskā darbība, - martā aizvadīta ETUC izpildkomitejas sanāksme, LBAS eksperti
darbojas dažādās darba grupās, tostarp, darba grupā Latvijas dalības OECD koordinēšanai. Jūnijā
LBAS vadība piedalīsies Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konferencē Ženēvā.
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SOCIĀLAIS DIALOGS

NTSP sēdē LBAS konceptuāli atbalsta Finanšu
ministrijas nodokļu reformas piedāvājumu
samazinājumu. Tāpat E. Baldzēns norādīja, ka gan
veselības, gan izglītības nozarē ir jādomā par darba
samaksas palielināšanu, neatkarīgi no nozarē veiktajām reformām, jo darbinieki nav vainīgi, ka tās
netiek veiktas pienācīgajā apjomā.

28. februārī Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes (NTSP) sēdē Finanšu ministrija prezentēja izstrādāto nodokļu politikas reformu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) konceptuāli atbalstīja šo piedāvājumu, norādot uz nepieciešamību precizēt dažus formulējumus.
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris akcentēja, ka tomēr šajā FM piedāvājumā nav redzams finansējuma pieauguma ilgtspējīgs nodrošinājums veselības nozarei. Premjers Māris Kučinskis atbildēja, ka šis vēl ir tikai pirmais darba dokuments un diskusijas turpināsies. NTSP locekļi
vienojās, ka drīzumā tiks sasaukta NTSP sēde tieši
par veselības aprūpes finansējuma jautājumiem.
Foto—Valsts kanceleja

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “LBAS augstu
vērtē Finanšu ministrijas paveikto darbu un notikušās diskusijas Budžeta un nodokļu politikas
apakšpadomē. Patiešām atzīstami, ka ir ņemti vērā
arodbiedrību ieteikumi un prasības, kurus esam
uzturējuši spēkā vairākus gadus. Pie pašreizējā
Finanšu ministrijas piedāvājuma minimālās algas
pelnītājs saņems par gandrīz 73 eiro vairāk “uz rokas”, kas ir nozīmīgs pieaugums un vērā ņemams LBAS norāda, ka pašlaik, salīdzinot ar Igauniju,
Latvijā darbinieka nodokļu slogs ir par 36% augsolis ēnu ekonomikas apkarošanas virzienā.”
stāks (mēnesī 98 eiro), ar Lietuvu - par 21% augLBAS priekšsēdētājs NTSP sēdē norādīja, ka arod- stāks (mēnesī 57 eiro), pie tam, neapliekamais mibiedrībām ir savas “sarkanās līnijas”. LBAS katego- nimums Igaunijā un Lietuvā 2018.gadā paredzēts
riski noraida jebkādu darbaspēka nodokļu paaug- 500 eiro mēnesī.
stinājumu (VSAOI, IIN) vai atvieglojumu (par apgā- LBAS oficiālo nostāju nodokļu jautājumā skatiet
dībā esošu personu, IIN neapliekamā minimuma) šeit.
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ROKAS NOST NO DARBA LIKUMA!

LBAS kategoriski iebilst piemaksas par
virsstundām samazināšanai
LBAS kategoriski iebilst iecerei samazināt piemaksas apmēru par virsstundām, uzsverot, ka
tas atstās negatīvu iespaidu ne tikai uz darbinieku algām, bet arī uz pašvaldību un valsts budžetiem. LBAS ir nosūtījusi Labklājības ministrijai atzinumu par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”, kurā jau atkārtoti ir pausta nostāja par to, ka
piemaksas apmēram par virsstundām ir jāpaliek
100% apjomā.

Būtisks ir jautājums par nodokļu ieņēmumiem
valsts sociālā budžetā un pamatbudžetā, ja samazina piemaksu par virsstundām no 100% uz 50%.
Vairāki pētījumi apliecina, ka apmēram 29% darbinieki strādā virsstundas. Ja pieņemam, ka viņi pelna nevis vidējo darba samaksu Latvijā, bet tikai minimālo algu mēnesī (380 eiro), jo daļai darbinieku
nesamaksā par virsstundām, daļai samaksā aploksnē, tad VSAOI samazinājums 2017. gadā ir – 40,2
miljoni eiro, IIN gandrīz - 18 miljoni eiro (no tā pašvaldībām 14,4 miljoni eiro, valstij 3,475 miljoni
eiro. Darbiniekiem neto darba samaksas samazinājums gadā ir 60 miljoni eiro). Tātad samazināsies
arī PVN, akcīzes, NĪN, pieaugs komunālo maksājumu un īres parādi, palielināsies izdevumi valsts pabalstiem un pašvaldību sociālai palīdzībai.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norāda, ka, veicot šādas izmaiņas, tiktu samazināta darbinieku
reālā darba samaksa.
LBAS sniegtajā atzinumā teikts, ka krīzes laikā
bruto darba samaksa vidēji tika samazināta par
25% (Igaunijā vidēji par 5%). Neto darba samaksas
pirktspēju papildus mazināja nodokļu pieaugums
(PVN, akcīze, NĪN, sociālās apdrošināšanas iemaksas), ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā
minimuma samazinājums (no 90 Ls līdz 35 Ls, vēlāk 45 Ls). Turklāt darba samaksas īpatsvars IKP
samazinājās no 52% (2008. gada I kvartālā) līdz
39,3% (2012. gada III kvartālā), t.i., kopumā par
12,7% IKP. Arī pēdējā gada laikā, neskatoties uz
krīzes pārvarējumu, darba samaksas īpatsvars turpināja samazināties vēl par 2% no IKP (no 41,3% uz
39,3%). Krīzes smagumu lielā mērā uz saviem pleciem iznesa darbinieki, pie tam, viņiem tika palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa no 9% uz 11%. Darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināja no
11% uz 10,5 %, un tie ir tikai 25% no krīzes laikā
veiktā paaugstinājuma.

Uzņēmējdarbības patiesos problēmjautājumus
precīzi uzrāda Eiropas Komisijas (EK) darba ziņojums (2016. gads): nodokļu jomas noteikumu
mainīgums un sarežģītība; valsts pārvaldes neefektivitāte; pieeja finansējumam; izglītības atbilstīgums.
EK ziņojumā nav ne vārda par virsstundām un darba samaksas šķietamo neelastību.
Arī Darba likumā paredzētais summētais darba
laiks dod iespēju darba devējam civilizēti risināt
ārkārtas situācijas, nepārvēršot virsstundas darbiniekam par regulāru darba laika pagarinājumu.
LBAS atzinumā par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” sniegti ierosinājumi, kā arī iebildumi un
nopietna argumentācija par citiem iecerētajiem grozījumiem Darba likumā.

Krīzes laikā ir notikusi ievērojama ienākumu
pārdale sabiedrībā. Lielākie zaudētāji ir sabiedrības trūcīgākā daļa, darbinieki un viņu ģimenes locekļi, teikts LBAS atzinumā. 2017. gadā Finanšu
ministrijā prognozē vidējo darba samaksu Latvijā
910,5 eiro. LBAS norāda, ka pie šādas bruto darba
samaksas, ņemot vērā Latvijā daudz augstāko nodokļu slogu darbiniekam, neto darba samaksa
Igaunijā būs par 98 eiro augstāka mēnesī (+36%),
bet Lietuvā par 57 eiro lielāka (+21%) mēnesī. Pie
tam, Igaunijā nākamgad visām algām neapliekamais minimums būs 500 eiro (šogad 430 eiro). Tāpēc ir nepieļaujami optimizēt darba spēka izmaksas
darba devējam uz darbinieka atalgojuma rēķina.

22.martā LBAS Padomē viesojās finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola ar prezentāciju par iecerēto nodokļu politikas reformu.

LBAS norāda, ka nav patiesi darba devēju apgalvojumi, ka virsstundas Igaunijā, Lietuvā apmaksā
50%, bet Latvijā 100% apmērā. Igaunijā darbinieks,
kurš strādā virsstundas un izvēlas apmaksātu brīvu laiku, saņem 100% piemaksu, bet Lietuvā virsstundu darbu parastā darba dienā papildus apmaksā 50% apmērā, taču brīvdienās vai nakts laikā
piemaksa ir 100%, savukārt svētku dienās – 150%.
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Eiropas arodbiedrības: 2017.gads - darba
samaksas pieauguma gads
Eiropas Arodbiedrību
konfederācija
(ETUC) 14. februārī
uzsāka
kampaņu
par atalgojuma pieaugumu "Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei!". Briselē
14. februārī notika
konference,
kurā
piedalījās ministri,
amatpersonas
un
arodbiedrību
pārstāvji, un tajā tika iezīmēta Eiropas mēroga
kampaņas uzsākšana.
Arodbiedrības uzskata, ka korporatīvā Eiropas varētu būt atguvusies no krīzes, taču daudzi darbinieki nav redzējuši algas pieaugumu vairāku gadu
garumā. Vairāk naudas darbinieku kabatās nav
vienīgais labums, - tas rada pieprasījumu, kas uzlabo ekonomiku, un tā rezultātā notiks straujāka
izaugsme un tas radīs taisnīgāku ekonomiku.
ETUC viedoklis ir, ka, lai tas notiktu, arodbiedrībām ir jāuzņemas vadība. Tas ir iemesls, kādēļ
ETUC uzsāk kampaņu par atalgojuma pieaugumu
"Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei!”.
"Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei," sacīja ETUC
ģenerālsekretārs Luka Visentini. "Peļņa un vadītāju
atalgojumi jau sen atguvušies no krīzes, bet darbinieku darba samaksa vēl nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Katrs trešais darbinieks cīnās, lai
savilktu kopā galus." ETUC, tiekoties savā Izpildkomitejā ar valstu arodbiedrību vadītājiem, vienojās,
ka: * viņi uzstās uz atalgojuma pieaugumu Eiropas
darba ņēmējiem visa 2017.gada laikā;

* darba samaksas pieaugums ir pilnīgi pamatots,
lai risinātu pieaugošo nevienlīdzību un nabadzību
darba vietā un lai radītu izaugsmi un atjaunotni
visiem;
* piešķirot darbiniekiem vairāk naudas tērēšanai,
mēs paceltu visu ekonomiku daudz efektīvāk nekā
pašreizējie pasākumi, piemēram, nodokļu samazinājumi un valsts izdevumu samazināšana, un dotu
impulsu gan uzņēmējdarbībai, gan arī darba ņēmējiem.
"Mēs meklēsim algas palielinājumu, kur vien iespējams," sacīja ETUC konfederālā sekretāre Estere
Linča. "Visefektīvākais līdzeklis, lai panāktu samaksas pieaugumu, ir ar koplīgumu palīdzību
starp arodbiedrībām un darba devējiem, bet mēs
skatīsim arī minimālo algu tajās valstīs, kur koplīgumu pārrunas nav efektīvas. Jautājumu par algu
pieaugumu mēs virzīsim izskatīšanai gan darba
devējiem, gan politikas veidotājiem."

LBAS
priekšsēdētāja
vietniece
I. Liepiņa ETUC
izpildkomitejas
sanāksmē
martā
ETUC uzskata, ka ES un valstu valdībām ir jāiedrošina algu pieauguma palielinājums ar koplīgumu pārrunām kā veids izaugsmes veicināšanai, un
jādara vairāk, lai stimulētu sarunas starp arodbiedrībām un darba devējiem.
ETUC strādās ar Eiropas nozaru arodbiedrībām un
valstu arodbiedrībām, lai izvērtētu algu atšķirības
visā Eiropā, tostarp algas, kas atpaliek no produktivitātes, uzņēmumus, kas patur pārāk augstu daļu no peļņas, nevis dalās ar to ar darbiniekiem,
maksājot lielākas algas, uzņēmumus, kuros ir pārmērīga plaisa starp vadības algām un zemāku
amatu darbiniekiem, negodīgas algu atšķirības
starp nozarēm dažādās valstīs, un valstis ar īpaši
zemām minimālām algām vai negodīgu apmaksu
tikai līdz minimālajai algai.
"Darba ņēmēju pacietībai pienācis gals", sacīja Luka Visentini. "Eiropā visiem nepieciešama atjaunotne, ne jau tikai bagātajiem."
Vairāk par kampaņu:
www.etuc.org
http://payrise.eu/
https://www.facebook.com/OurPayRise/?fref=ts

Kampaņas seja—arī Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības
biedrs, LBAS Jauniešu padomes pārstāvis Mārtiņš Mertens
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Zemo algu cena
14. februārī sākas Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kampaņa par atalgojuma pieaugumu
"Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei!". Tādēļ publicējam ekonomistes, akadēmiķes Raitas Karnītes
rakstu “Zemo algu cena”, kurā autore pamato šīs kampaņas nepieciešamību.
Eiropas Savienībā ir daudz kopēja, bet arī daudz atšķirīgā.
Pirmkārt, labums no tautsaimniecības attīstības, ko parasti
raksturo ar pievienotās (no jauna radītās) vērtības apjomu uz
vienu iedzīvotāju atšķiras.

un sociālo infrastruktūru. Pat, ja naudas indivīda maciņā ir
vairāk, arī izdevumi ir palielinājušies, jo vairāk jāmaksā par
medicīnas pakalpojumiem, bērnu izglītošanu. Sociālā un ekonomiskā atpalicība ir otra zemo algu cena.

Pievienotā vērtība ir galvenais labklājības avots – tās lielākās Trešā zemo algu cena ir trula attieksme pret darāmo darbu
sastāvdaļas ir ienākums no darba un ienākums no kapitāla, pēc principa – kā maksā, tā strādāju. Darbs kļūst neprodukcitiem vārdiem, darba samaksa un kapitāla radītā peļņa.
tīvs, neefektīvs ne tikai pašam darbiniekam, bet arī darba devējam. Ne velti, jo mērķtiecīgāks un par nākotni domājošāks ir
Atbilstoši kopējā labuma atšķirībām, atšķiras arī tā sastāvdauzņēmējs, jo labāk viņš atlīdzina savien darbiniekiem.
ļas. Valstīs ar zemāku pievienotās vērtības apjomu uz iedzīvotāju arī darba samaksa ir zema. To iespaido ne tikai pievie- Taisnīga darba samaksa ir labas attīstības nosacījums un gudnotās vērtības apjoms uz vienu iedzīvotāju, bet arī pievienotās rākie to saprot. Bet kā ekonomiski atpalikušā valstī tikt no
vērtības sadale starp darbu un kapitālu
zemas darba samaksas uz augstāku? Pirm(darba samaksas un uzņēmumu peļņas savkārt un galvenokārt attīstot ārējo ekonostarpējā proporcija pievienotajā vērtībā).
misko darbību, lai iegūtu papildu līdzekļus
Valstīs ar zemu pievienoto vērtību parasti
algu paaugstināšanai. Otrkārt - taisnīgāk
peļņas daļa pievienotajā vērtībā ir augstāka
sadalot pievienoto vērtību starp darbu un
nekā valstīs ar augstāku pievienoto vērtību.
kapitālu. Treškārt, samazinot algas nodokTas nozīmē, ka strādājošo algu līmenis ir vēl
ļus zemajām algām. Ceturtkārt, novēršot
zemāks kā tas varētu būt, ja pievienotās vērēnu ekonomiku un negodīgu attieksmi pret
tības sadale būtu visās valstīs vienāda.
darbiniekiem. Visbeidzot – attīstot arodbiedrības un paaugstinot to efektivitāti
Algu līmenis nosaka cenu līmeni valstī, taču
darbinieku interešu aizstāvībā.
saistība nav gluži nepastarpināta, jo tirgū
nonāk arī citi līdzekļi, kas paaugstina pirktPēdējais uzdevums ir tikpat svarīgs, cik
spēju. Izveidojas situācija, ka salīdzinošais darba samaksas grūts. Uzturēt taisnīgu labuma sadali starp darbu un kapitālu
līmenis var būt zemāks kā salīdzinošais algu līmenis. Tas se- nav iespējams bez solidārām darbinieku prasībām, kuras
višķi raksturīgs nabadzīgajām valstīm, kurās attīstīts tūrisms. kādam ir jāorganizē. Darba tirgus mainās, un arvien lielāka
Strādājošie par vienādu darbu saņem mazāk, bet viņiem jārē- daļa strādājošo tiek nošķirti mazos uzņēmumos. Darbinieku
ķinās ar cenām, kas ir līdzīgas, bet atsevišķiem produktiem pat solidaritāte un spēja aizstāvēt savas intereses samazinās. Taču
augstākas kā valstīs ar augstāku darba samaksu. Viņu labklājī- darba samaksa ir darba devēja rokās – viņam pieder nauda un
bas līmenis ir zemāks ne tikai absolūtā izteiksmē (zemākas lēmums. Šo lēmumu sekas globalizējas – un atšķirības starp
algas) bet arī relatīvā izteiksmē (zemāka pirktspēja).
valstīm vienotajā Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā nevis
samazinās, kā būtu vēlams vienotas valūtas sistēmā, bet palieAtvērtā pasaulē fakts par zemāku dzīves līmeni nav noslēplinās. Jo vairāk tās palielinās, jo nedabiskāka un jūtīgāka pret
jams, un atvērtā tirgū ikvienam ir tiesības un iespējas pārcelriskiem kļūst gan vienotās valūtas sistēma, gan Eiropas Savieties uz dzīvi un darbu tur, kur viņa relatīvie ienākumi un, tam
nība kopumā.
atbilstoši, arī dzīves līmenis ir augstāks. Tāpēc cilvēki aizbrauc
un neatgriežas, bet tautsaimniecība zaudē vērtīgu resursu. Algu izlīdzināšana Eiropas Savienības valstīs ir paveicama,
Emigrācija ir viena zemo algu cenas sastāvdaļa, bet ne vienīgā. pirmkārt, palielinot zemās algas, un tas ir ne tikai sociālās, bet
arī ekonomiskās attīstības priekšnosacījums.
Zaudējot resursus, tautsaimniecība zaudē spēju radīt pietiekoši lielu pievienoto vērtību, lai paliekošo labklājība uzlabotos.
Raita Karnīte,
Pat, ja aprēķini liecina, ka pievienotās vērtības apjoms uz iedzīakadēmiķe, Dr.econ.,
votāju ir palielinājies, tas nenozīmē, ka arī dzīves līmenis ir
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidente humanitāro un
uzlabojies, jo samazinās valsts spēja uzturēt iepriekšējo fizisko
sociālo zinātņu jautājumos
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SOCIĀLAIS DIALOGS

LBAS vadības tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju
14. martā LBAS vadība tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS
priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins informēja Saeimas priekšsēdētāju par LBAS nostāju
saistībā ar plānotajām izmaiņām nodokļu politikā,

par iniciatīvas nodokļu atlaidēm koplīgumos paredzētajām sociālajām garantijām darbiniekiem paplašināšanu, par nepieciešamību rast papildu finansējumu veselības aprūpei un iespējamo veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas sasaisti ar
nodokļu nomaksu un ka nav pieļaujama veselības
aprūpes nozares pakārtošana privātajiem apdrošinātājiem. LBAS vadība ar Saeimas priekšsēdētāju
pārrunāja arī plānotos grozījumus Darba likumā,
īpaši uzsverot LBAS viedokli saistībā ar Darba likuma 68. un 110.pantu.
LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns sarunā pauda atzinību Finanšu ministrijas prezentētajām nodokļu
politikas izmaiņām, jo ir ņemtas vērā arodbiedrību
prasības gan saistībā ar darbaspēka nodokļu samazināšanu un nodokļa sloga izlīdzināšanu darbam
un kapitālam, gan neapliekamā minimuma un minimālās algas paaugstināšanu u.c., gan par stabilu
pašvaldību funkciju finanšu nodrošinājumu.
Vairāk lasiet: http://www.arodbiedribas.lv/
news/1425

LBAS vadība ar Ministru prezidentu pārrunā tālāko sadarbību
LBAS vadība 4. janvārī tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai apspriestu turpmāko
sadarbību un vairākus Latvijas attīstībai svarīgus
jautājumus.

mērķtiecīgu darbu nodokļu sistēmu Latvijā iespējams padarīt konkurētspējīgāku nekā kaimiņu valstīs – Igaunijā un Lietuvā. Abas puses bija vienisprātis, ka jārisina jautājumi, kas saistīti ar minimālās algas celšanu un neapliekamā minimuma palielināšanu.
LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns kā valdības labo
darbu šī gada valsts budžeta kontekstā minēja
LBAS idejas realizāciju - apstiprinātās nodokļu atlaides koplīguma sociālajām garantijām, kas gan
pagaidām attiecas tikai uz darbinieku ēdināšanu
darbavietā. Tādēļ, pēc LBAS domām, būtu nepieciešams šo atlaižu loku paplašināt, attiecinot to gan
uz, piemēram, transporta pakalpojumiem darbiniekiem no/ uz darbavietu u.c. koplīgumā noteiktajām
garantijām, kā arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Ministru prezidents atzinīgi vērtēja
koplīgumu kā instrumentu ēnu ekonomikas maziTikšanās laikā Ministru prezidents uzsvēra arodnāšanā un pauda cerību, ka ideja par nodokļu atbiedrību lielo lomu un to, ka ir atvērts sadarbībai ar laidēm koplīgumos noteiktajām garantijām attaisLBAS. M. Kučinskis vienojās ar LBAS vadību, ka
nos savu mērķi, un koplīgumi tiks noslēgti arvien
regulāras tikšanās notiks vienu reizi divos mēnešos. vairāk.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un viņa vietnie- LBAS vadība informēja Ministru prezidentu par neki Irēna Liepiņa un Aleksandrs Muhlinkins sarunā pieciešamību noturēt darbiniekiem svarīgās darba
ar Ministru prezidentu akcentēja nodokļu un darba tiesību normas Darba likumā.
samaksas politikas, sociālā dialoga un darba tiesību problēmjautājumus.
Vairāk lasiet: http://www.arodbiedribas.lv/
LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns uzsvēra, ka ar
news/1375
7

DZIMUMU LĪDZTIESĪBA

LBAS seminārā “Dzimumu līdztiesība –
sasniegumi un izaicinājumi”
7. martā, Starptautiskās Sieviešu solidaritātes
dienas priekšvakarā, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība ar F. Eberta fonda Latvijas pārstāvniecības atbalstu organizēja semināru “Dzimumu
līdztiesība – sasniegumi un izaicinājumi”.

meņu atbalstīšanu dalībnieki uzzināja no uzņēmuma “Cēsu alus” arodorganizācijas priekšsēdētājas, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu
biedrības priekšsēdētāja vietnieces Lailas Ābolas.

Seminārā piedalījās LBAS dalīborganizāciju un
LBAS Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvji.
Pasākumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, kurš uzsvēra, ka būtiska uzmanība jāvelta
ēnu ekonomikas apkarošanai, lai mazinātu atšķirību starp vīriešu un sieviešu atalgojumu. Dzimumu
līdztiesības jautājumi ir nozīmīgi, jo cilvēce ir vienota - nav svarīgākas vai mazāk svarīgas tās daļas.
Vienmēr būtiski domāt par veidiem, kā nodrošināt,
ka kāda sabiedrības daļa netiek mazāk novērtēta.
E.Baldzēns norādīja, ka būtiski arī saskaņot cilvēku privāto un darba dzīvi, lai radītu apstākļus, ka
sieviete nevis „sēž” mājās, bet iekļaujas darba vidē,
jo - ja sieviete strādā mazāk, jo mazāku sociālo nodrošinājumu viņa saņem.

Uzņēmuma vadībai jau gadiem ilgi izveidojusies laba un produktīva sadarbība ar arodbiedrību, rūpējoties par darbinieku labklājības veicināšanu.
LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos
Mārtiņš Pužuls informēja par psihoemocionālās
vides nozīmi darbā. Pārmērīgs stress rada veselības
problēmas, kas var izraisīt arī arodslimības, organisma fiziskos traucējumus kā, piemēram, ādas
iekaisums, alerģiskas reakcijas, galvassāpes vai
migrēna, sirdsklauves, muguras sāpes, dzimumfunkcijas traucējumi u.c. Līdz ar to visi šie faktori rada
zaudējumus arī uzņēmumam.
Visu rakstu lasiet: http://www.arodbiedribas.lv/
news/1433

FOTO - M.PUŽULS UN I.FREIBORNE
Runājot par digitālās ekonomikas attīstību, viņš
norādīja, ka ir būtiski veidot cilvēku prasmes un
zināšanas tā, lai abas cilvēces puses būtu vienlīdz LBAS izdevusi bukletu “Arodbiedrību ceļveattīstītas - pretējā gadījumā rastos jauni nevienlī- dis dzimumu līdztiesībā”. To varat saņemt
dzības veidi, kas izpaustos nevienlīdzīgās sociālajās
LBAS birojā, bet elektroniski šo izdevumu
garantijās un darba samaksā.

lasiet šeit.

Latvijas Universitātes asociētā profesore Kristīne Dupate pastāstīja, ka Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības jautājums parādījās tieši ekonomisko interešu vārdā, un jau no sākta gala esot bijis
skaidrs, ka ekonomiskajai izaugsmei būtiska ir abu
dzimumu līdztiesība.
Par Latvijas nostādnēm dzimumu līdztiesības īstenošanā semināra dalībniekiem pastāstīja Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un
attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese
Gaile.
Savukārt par praktisku un pozitīvu darbinieku ģi8

NOTIKUMI

TIESĪBSARGS TIEKAS AR ARODBIEDRĪBĀM
9. februārī tiesībsargs Juris Jansons tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egīlu Baldzēnu, lai pārrunātu sadarbības iespējas darbinieku tiesību aizstāvības jomā, tostarp tiesībām uz darbu un taisnīgu atalgojumu.
Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka aktuāls ir
jautājums par cilvēka cienīga atalgojuma nodrošināšanu, kas vienlaikus pozitīvi ietekmētu darbinieku sociālo aizsardzību. E. Baldzēns iepazīstināja ar
savu skatījumu par svarīgākajiem aspektiem nevienlīdzības mazināšanai, uzsvēra, ka nodokļu reformas ietvaros ir nepieciešams mazināt darbaspēka nodokļa slogu, taisnīgi sabalansējot valsts, pašvaldību un darba devēju intereses. Tikšanās laikā
tika vērtēta darba koplīguma nozīme nozaru darba
vides sakārtošanā un darbinieku tiesību veicināšanā. Tiesībsargs uzsvēra, ka Latvijā kā demokrātiska
un sociāli atbildīga valsts būtu jāstiprina, indivīdiem līdzdarbojoties arodbiedrību kustībā, pašiem
darbiniekiem esot aktīviem savu interešu un tiesību
aizsardzībā un nozaru darba vides uzlabošanā.
Arodbiedrības ir iespēja, kura jāizmanto, lai mazinātu risku, ka Latvijā attīstās un nostiprinās polarizēta sabiedrība, kas dalās bagātos un nabagos.
Tādēļ amatpersonas vienojās par nepieciešamību
veidot ciešāku sadarbību, tuvākajā laikā atkārtoti
tiekoties, lai pārrunātu jau konkrētus tiesību un
politikas jautājumus un vienotos par piemērotākajām sadarbības formām un aspektiem.
Nākamā tiesībsarga J. Jansona tikšanās ar arodbiedrībām plašākā lokā notika 23. februārī.
Tiesībsargs šajā tikšanās reizē uzsvēra, ka sociālā
drošība Latvijā ir bezdibeņa malā, - jo pat no vidējās algas veiktās sociālās iemaksas nenodrošina
normālu pensiju.
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris izteica
pateicību tiesībsargam par līdzšinējo sadarbību.
Tika apspriests sāpīgais jautājums par mediķu normālo pagarināto darba laiku, par kuru tiesībsargs
pauda viedokli, ka tas varētu būs Satversmes tiesas
jautājums. Ja neizdosies šo problēmu atrisināt citā-

dā ceļā, Tiesībsarga birojs ir gatavs palīdzēt LVSADA sagatavot pieteikumu Satversmes tiesai.
Tikšanās laikā ar tiesībsargu arodbiedrību pārstāvji
diskutēja par iespēju sadarboties vairāku problēmjautājumu risināšanā - par iztikas minimumu, nodokļu politiku, nekustamā īpašuma nodokli, ēnu
ekonomikas apkarošanu, Darba likumu u.c.
LBAS vadība un tiesībsargs vienojās, ka arī turpmāk tiks strādāts pie informācijas apmaiņas un
savstarpējām konsultācijām, un prioritārais sadarbības virziens būs darba samaksa un darba laiks.

10. februārī notika
seminārs LBAS
dalīborganizāciju
vadītājiem un
vietniekiem
"Arodbiedrību
stratēģiskā vadīšana,
jaunu biedru
piesaiste".
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PAKALPOJUMI

Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības tiekas ar finanšu
ministri
1. februārī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns
un Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību
savienības, kuras sastāvā ir arī visas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības, vadība un pārstāvji
tikās ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu.

devumu sabiedrības ir svarīgas tādēļ, ka tas ir
viens no pakalpojumu veidiem, kuru mūsu arodbiedrības sniedz saviem biedriem. Šis pakalpojumu
veids ir gan finansiāli, gan sociāli ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir lētāks nekā komercbanku piedāvājums, jo krājaizdevu sabiedrības mērķis nav peļņas
gūšana, bet tā pēc savas būtības ir kooperatīvs,
kas strādā savu biedru interesēs.”

Tikšanās mērķis bija pārrunāt krājaizdevu sabiedrību attīstību un iespējamo valsts atbalstu.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Šī brīža aktuālais jautājums ir – vai ir nepieciešams veidot otrā
līmeņa krājaizdevu sabiedrību, kas pildītu jau krājbankas funkcijas un tai būtu iespēja kreditēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Lielāko krājaizdevu pārliecība ir, ka tā nav šodienas aktualitāte, bet
ka šobrīd vajag strādāt ar individuālajiem biedriem
– vai tie būtu arodbiedrības biedri, zemnieku saimniecības vai individuālie komersanti.”
Sanāksmē lielākās krājaizdevu sabiedrības, tostarp, arodbiedrību, pauda viedokli, ka, lai veidotu
krājaizdevu sabiedrību otro līmeni, ir nepieciešams
izveidot stipras pirmā līmeņa krājaizdevu sabiedrības, un tad no tām, kuras to vēlas, veidot otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību ar stingrākiem kritērijiem un uzraudzību. Turklāt, galvenais, lai šī iecere nesabojātu krājaizdevu sabiedrību labo reputāciju.

Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības priekšsēdētāja ir Olga Kazačkova, un šī organizācija pārstāv 90% no visu Latvijas krājaizdevu
sabiedrību finansiālajiem līdzekļiem. Tās sastāvā ir
visas reģionālās, kā arī arodbiedrību krājaizdevu
sabiedrības –
Jūrnieku forums: http://www.jurfor.lv/ru,
Dzelzceļnieks KS: http://www.dzks.lv/,
Skolu krājaizdevu sabiedrība: http://www.lizda.lv/
lv/biedriem/pakalpojumi/skolu-krajaizdevusabiedriba/klusti-par-biedru,
LAKRS KS: http://lakrs.lv/lakrs/kas-ir-kks-lakrsks/,
LVSADA KS: http://www.lvsada.lv/?page_id=170.

Runājot par nepieciešamo valsts atbalstu krājaizdevu sabiedrību attīstībā, sarunā tika uzsvērts, ka
tam vajadzētu būt saistībā ar modernu pakalpojumu ieviešanu, IT sistēmu izveidi un mērķtiecīgām
apmācībām. Tikšanās laikā ar finanšu ministri
krājaizdevu sabiedrību pārstāvji uzsvēra, ka ārkārtīgi svarīgi ir izglītot sabiedrību kopumā par krājaizdevu sabiedrībām, kaut vai tāpēc, lai daudzi cilvēki neiekristu ātro kredītu dārgajās lamatās, bet
lai izmantotu lētākos un klientiem draudzīgākos
krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus un īstenotu
savas ieceres un projektus.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “LBAS krājaiz10

ARODORGANIZĀCIJĀS

Sakarniece trešajā paaudzē
Jeļena Novikova ir Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB)
Rēzeknes arodorganizācijas priekšsēdētāja no 2002.gada.
LSAB vadība viņu raksturo kā ļoti godīgu un uzcītīgu cilvēku,
īstu arodbiedrību līderi, kas patiesi tur rūpi par savas arodbiedrības biedriem. Viņa ir atvērta visam jaunajam, nemitīgi kaut
ko mācās un iestājas par arodbiedrības un uzņēmuma vērtībām. Jeļenai ir kupla ģimene – 3 bērni, katrs ar saviem hobijiem. Meita aizraujas ar mākslas vingrošanu, un lai viņai būtu
skaisti tērpi, mamma patlaban mācās šūt, un pirmie tērpi jau
esot tapuši.
Jeļena Novikova: Es izaugu sakarnieku ģimenē. Mans tēvs,
Viktors Bužinskis, ieguldīja ļoti daudz zināšanu un spēku sakaru
attīstībā Rēzeknē un bija ļoti aktīvs sportists, kurš rīkoja ļoti
daudzas sporta sacensības un citus sakarnieku pasākumus.
Bija ļoti taisnīgs, godīgs un atklāts cilvēks! Viņš mani ļoti iedvesmoja! Neskatoties uz manu vecumu, savu spēku robežās,
palīdzēju tēvam pasākumu organizēšanā, - ar lielāko prieku
veicu darbus, ko nu varēja uzticēt desmit gadīgam bērnam. Ir
smagi pieņemt to, ka tēva vairs nav… Kopš tā laika izlēmu turpināt viņa iesākto! Man ir ļoti daudz ideju attiecībā uz sakarniekiem – atrast talantus starp mums, šaušanas sacensības,
sakarnieku - pensionāru tikšanās organizēšana... Rēzeknē,
tēva laikos, bija ļoti attīstīts šaušanas sporta virziens. Pilsētas
uzņēmumu vidū sakarnieki startēja ar augstiem rezultātiem.
Pagaidām šī ideja nav īstenota dzīvē, bet es ceru, ka kaut daļu
no manām iecerēm mums izdosies realizēt!
“LBAS Vēstis”: Cik ilgi jūs pati esat saistīta ar sakaru nozari?
J. Novikova: Strādāju Lattelecom SIA kopš 1998.gada. Esmu
sakarniece trešajā paaudzē – mani vecāki un vecvecāki arī
strādāja šajā nozarē, tāpēc šeit man ir viss ļoti tuvs, dārgs un
vērtīgs! Ieguvu maģistra grādu pakalpojumu vadībzinātņu jomā.
“LBAS Vēstis”: Un kā sākāt
darboties arodbiedrībā?
J. Novikova: 2002.gadā mani
ievēlēja par Rēzeknes arodorganizācijas priekšsēdētāju un
man uzticētos pienākumus
pildu joprojām. Mums ir ļoti
draudzīgs kolektīvs, un kad ir
kādi jautājumi vai problēmas,
cenšamies rast atbildes un
pēc iespējas pareizāko risinājumu. Pa šo laiku ir notikuši
daudz dažādi pasākumi: Latgales sporta spēles, jautro un
atjautīgo klubs, sakarnieku
vakari, ekskursijas u.c. Rēzeknes arodorganizācijā ir biedri
no Rēzeknes un Krāslavas.
Visu LSAB, LBAS informāciju,
aktualitātes, jaunumus ko
saņemu, uzreiz pārsūtu kolēģiem.

“LBAS Vēstis”: Jūs esot uzstādījusi savdabīgu rekordu – ātrāk
par visiem pabeigusi LBAS darba aizsardzības kursus!
J. Novikova: 2017.gada janvārī LBAS Mācību centrs piedāvāja
nozaru arodbiedrībām iespējas apmācīt savus biedrus licencētos, attālinātos darba aizsardzības kursos "Darba aizsardzības
pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 40 stundu apjomā. LSAB piedāvāja mums šo lielisko iespēju. Mācību laikā tika
izskatītas vairākas tēmas: darba aizsardzības organizatoriskās
prasības, darba vides riska faktori, darba vides riska samazināšana, elektrodrošības pamati, ugunsdrošības pamati, pirmā
palīdzība nelaimes gadījumos darbā. Tika nokārtoti 6 pārbaudes testi un divi praktiskie darbi - nelaimes gadījuma akta sastādīšana un riska faktoru novērtēšana savā darba vietā. Rezultātā sekmīgi apguvu šo kursu un saņēmu apliecību par kursa apgūšanu. Mācību kursa laikā ieguvu daudz izsmeļošas informācijas, kura ir ļoti noderīga gan personīgai, gan profesionālai lietošanai, ko jau reāli pielietoju savā un kolēģu dzīvē.
Vēlos teikt milzīgu paldies LBAS un LSAB kolēģiem par lielisku
iespēju un apgūtajām zināšanām!
“LBAS Vēstis”: Kas ir jūsu galvenās vērtības dzīvē?
J. Novikova: Arodbiedrībai ir ļoti liela un nozīmīga loma darbinieku dzīvē. Ļoti svarīgi apzināties, ka Tu neesi viens, ka Tev ir
domubiedri, Tev ir stiprs, zinošs atbalsts un uzticība. Tikai kopā
mēs varam būt stipri! Pati galvenā vērtība manā dzīvē – ir
ģimene! Man ir ļoti daudzpusīgas intereses ārpus darba,
daudz hobiju, patīk apgūt jaunās zināšanas un ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem. Esmu vienmēr atklāta un ļoti mīlu savus
tuviniekus un apkārtējos. Katram cilvēkam, ko pazīstu, ir sava,
īpaša vietiņa mana sirdī un tā ir unikāla! Esmu pateicīga katram, kurš ir bijis, pašreiz ir un vēl būs manā dzīvē! Novēlu visiem, lai dzīve ir skaista, pozitīva un interesanta! Cieniet sevi un
apkārtējos! Tikai kopīgiem spēkiem viss iecerētais obligāti izdosies!

Jeļena Novikova (pirmā no kreisās), saņemot LBAS Labākās arodorganizācijas balvu 2015.
gada novembrī, kopā ar kolēģiem no LSAB, toreizējo LBAS priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru
(trešais no kreisās) un pašreizējo LBAS priekšsēdētāja vietnieci Irēnu Liepiņu (otrā no labās)
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Būvmateriālu ražošanas uzņēmumu arodorganizāciju
pārstāvju apmācības
Latvijas Celtnieku arodbiedrība
(LCA) 2016.gada pavasarī uzsāka
realizēt ar Baltijas Organizēšanas
akadēmijas (BOA) atbalstu arodbiedrības biedru rekrutēšanas aktivitātes. Viena no aktivitāšu sadaļām ir
uzņēmumu darbinieku apmācības
arodbiedrību darbībā. Šāda veida aktivitātes norisinājušās jau šī projekta
ietvaros, kuras nesušas pozitīvus rādītājus iesaistītā uzņēmuma arodorganizācijas iekšienē (biedru skaita palielinājums, koplīguma sagatavošana
u.c.).
18.martā notika LCA arodorganizāciju
pārstāvju pirmais apmācību seminārs
„Būvmateriālu ražošanas uzņēmumu
arodbiedrības biedru apmācības jaunu biedru piesaistē un arodbiedrības
darbā” Ķesterciemā. Dalībnieki bija no
piecām būvmateriālu ražošanas rūpnīcām Latvijā, tai skaitā no “Cemex”.
Apmācības vadīja BOA Baltijas valstu koordinators Veiko Mölders. Viņš stāstīja gan par arodbiedrību
darbu, arodbiedrību struktūru, jaunu biedru rekrutēšanu, kā arī tika pārrunāti dažādi problēmjautājumi organizācijās un notika aktīva dalībnieku pieredzes diskusija.
Nākamās apmācības notiks jau š.g. 8.aprīlī, kurās jau konkrētāk runāsim par rīkiem, veidiem, kā veiksmīgāk strādāt ar jaunu biedru piesaisti un kā produktīvi vest sarunas ar darba devēju.
Mācības atbalsta Friedrich-Ebert-Stiftung E.V. Ārvalstu pārstāvniecība.
Ieva Gretere, LCA priekšsēdētāja vietniece

Celtnieku arodbiedrības Jauniešu padomē “Pilons”





Šogad notikušas 6 LCA Jauniešu padomes “Pilons” sēdes.
Notiek darbs pie LCA JP “Pilons” kopprojekta vasaras meistarklasei TreeHouse place ietvaros - organizētas 3 darba grupas, tikšanās un vietas apsekošana, tiekoties ar Valmieras un Strenču pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem.
LCA JP “Pilons” priekšsēdētājs Matijs Babris piedalījās Eiropas Būvniecības un kokrūpniecības
darbinieku federācijas ikgadējā sociālā dialoga darba grupā un jauniešu tīkla sēdē Briselē.
LCA jaunieši aktīvi piedalās LBAS Jauniešu padomes darbā.
FOTO NO LCA ARHĪVA

“Pilons” viesojas Strenču pašvaldībā

“Pilona” sanāksmē janvārī
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LBAS Jauniešu padome ciemojas pie AS "Rīgas Siltums" arodorganizācijas

15. martā LBAS Jauniešu padomes sanāksme notika AS "Rīgas Siltums" SC "Imanta". Arodbiedrību
jauniešiem par uzņēmuma darbību stāstīja Mareks Savickis (LAB “Enerģija”, arodorganizācija “Rīgas Siltums”). Sanāksmē tika prezentēta informācija par Eiropas Arodbiedrību Konfederācijas (ETUC) Jauniešu
komitejas darbību, LBAS Jauniešu padomes prioritātēm 2017. gadā. Viena no galvenajām arodbiedrību
prioritātēm, kuru jaunieši uzsvēra, - ka ir jāizglīto jaunieši par arodbiedrībām nozarēs. Ir svarīgi stiprināt
arodbiedrību lomu darba vietās, līdz ar to LBAS Jauniešu padome plāno 2017. gadā aktīvi strādāt, lai
popularizētu arodbiedrību lomu. Sanāksmes noslēgumā LAB "Enerģija" valdes loceklis Aivis Dišlers prezentēja LAB "Enerģija" darbību un pakalpojumus.
Nākamā LBAS Jauniešu padomes sēde notiks š.g. aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā.

Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēku Eiropā
No 6. līdz 9. martam LBAS Jauniešu padomes pārstāvis Kārlis Bērziņš
(Latvijas Meža Nozaru arodu biedrība) piedalījās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizētajā arodbiedrību jauniešu konferencē
“Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēku Eiropā”, kas notika
Madridē, Spānijā.
Arodbiedrību jauniešu konferencē jaunie arodbiedrību līderi diskutēja par virkni
prioritātēm, kuras izstrādājusi ETUC Jauniešu komiteja. Konferences rezultāti
sekmēs pieņemt attiecīgos lēmumus un stiprinās arodbiedrību jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Ļoti svarīga ir pieredzes apmaiņa arodbiedrību darbā starp dažādām arodbiedrību konfederācijām dažādās jomās: dzimumu līdztiesība, migrācijas jautājumi,
sociālais dialogs un tā loma, nodarbinātība. Arodbiedrību līderi gan diskusijās,
gan darba grupās strādāja pie rekomendācijām. Jaunieši strādāja pie priekšlikumiem, kā stiprināt jauno līderu līdzdalību arodbiedrību darbā.
Konferencē piedalījās dažādi eksperti—gan no SDO mācību centra, ETUC, ITCSDO un ETUI, nacionālajiem arodbiedrību centriem.

Kā uzlabot līdzdalību lēmumu pieņemšanā jaunajiem darba ņēmējiem?
14. februārī Polijas arodbiedrību aliansē (OPZZ), Varšavā, Polijā,
LBAS arodbiedrību jaunieši Anete Kice (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība LIZDA) un Viesturs Balodis (Latvijas Celtnieku arodbiedrība) piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā.
Diskusijās piedalījās dažādu valstu arodbiedrību pārstāvji, kuri stāstīja
par arodbiedrību labo praksi jauniešu izglītošanā, par darba tiesībām
un darba drošību un arodbiedrību lomu. Semināra aktivitātes notika
Polijas arodbiedrību alianses (OPZZ) projekta ietvaros.
Attēlā: Latvijas Celtnieku arodbiedrības pārstāvis Viesturs Balodis prezentē LBAS labo praksi jauniešu izglītošanā.
FOTO: NO LBAS ARHĪVA
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Ko varam darīt, lai celtu skolotāja profesijas prestižu?
2016. gada 23. novembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) ikgadējā konference, kuras tēma bija
skolotāja profesijas prestižs. Konferencē tika prezentēti LIZDA interneta aptaujas rezultāti un pēc
tam žurnālista Anša Bogustova vadībā notika paneļdiskusija.

diskusijas dalībnieku uzskatīja: tas ir tikai stereotips, ka pedagogs kā profesionālis nav brīvs. Diskusijas dalībnieki bija pārliecināti, ka no skolas vadības ir atkarīgs, cik brīvi un radoši strādā pedagogi.
Pašai iestādei un tās vadībai ir milzīga ietekme uz
pedagogu profesijas prestižu sabiedrībā, un iestādes vadītājam jāstrādā ar iestādes publisko tēlu
mērķtiecīgi un stratēģiski. Diskusijas laikā izskanēja doma, ka profesiju neveido tikai indivīdi kā
«individuālas saliņas», uz skolas darbiniekiem jāraugās kā uz kolektīvu. «Par maz mācāmies no biznesa attiecībā uz zīmolvedību un tēla veidošanu,»
secināja paneļdiskusijas dalībnieki.
Otrkārt, izglītības nozarē nemitīgi notiek reformas
un pārmaiņas, kuru jēgu un mērķi skolotājiem
vienmēr vajag izskaidrot. Skolotāji ne vienmēr jūtas
iesaistīti. Izskanēja arguments, ka reformas būtu
jāvirza pašiem profesijas pārstāvjiem, nevis tās jāiniciē «no augšas». Tādā veidā reformas būtu daudz
pamatotākas, izsvērtākas, pedagogi ar savu profesionālo pieredzi tieši ietekmētu pārmaiņu procesus.
Tas nostiprinātu viņu ietekmi un līdz ar to arī prestižu. Tomēr profesijas prestižs nav pašmērķis – tas
vajadzīgs, lai skolotājs varētu darīt savu darbu un
skolotājiem, kā arī skolām uzticētos. Diskusijā tika
secināts, ka par pedagoga prestižu jārunā plašākā
kontekstā. Turklāt tika pausta pārliecība, ka sabiedrība kopumā pedagogiem uzticas. Viens no argumentiem, piemēram, ir tas, ka novados daļa pašvaldības deputātu ir tieši pedagogi.

Tajā piedalījās (attēlā) Guntars Catlaks (Valsts izglītības satura centrs), Ināra Dundure (Pašvaldību
savienība), Baiba Bašķere (Izglītības un zinātnes
ministrija), Rūdolfs Kalvāns (Siguldas Valsts ģimnāzija), Inga Akmentiņa-Smildziņa (portāls mammamuntetiem.lv) un Guntars Bernāts (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija). Paneļdiskusijas dalībnieki pauda pārdomas par pētījuma rezultātiem un skolotāja profesijas prestižu Latvijā, saTreškārt, diemžēl jāatzīst, ka publiskajā telpā, arī
vukārt citi konferences dalībnieki uzdeva jautājuvecāku vidū nereti dominē negatīvo viedokļu līderi.
mus un izteica arī savu viedokli.
Visu iesaistīto pušu nepilnīga komunikācija vai tās
“Vai skolotāja acis ir apdzisušas?” tā diskusijas sā- trūkums izraisa pārpratumus, neskaidrie jautājumi
kumā jautāja tās vadītājs A.Bogustovs. Uz šo jautā- netiek izrunāti, lietas tiek uztvertas saasināti, nerejumu tika gūta atbilde, ka jebkurā profesijā ir cilvē- ti trūkst sadarbības.
ki, kuriem, darot savu darbu, acis mirdz, un ir tādi,
kam ne. Viens no viedokļiem bija, ka cieņu skolotājam neviens nevar iedot, kā tikai viņš pats to var
veidot. Skolotājam ir jābūt tādam, kurš ved uz mērķi, viņam jābūt vērtību virzītājam. Diskusijas laikā
tika secināts, ka diemžēl skolotājs mūsdienās vairs
nevar justies pārliecināts, ka viņš tāds ir. Kādēļ?
Pirmkārt, kaut arī skolotājs ir radoša un brīva profesija, liela daļa skolotāju jūtas esošā normatīvā
regulējuma un pedagogu pārlieku lielās darba kontroles sasaistīti. Likums paredz, ka skolotājs ir
brīvs savā radošajā darbībā; cits jautājums, cik ļoti
skolotāju atbalsta izglītības iestādes vadība. Daļa
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tīvas pārmaiņas var panākt. LIZDA rosina ieinteresētās puses īstenot dažādas aktivitātes, lai uzlabotu
pedagogu darba vidi un arī celtu profesijas prestižu.
2017. gada LIZDA aktivitātes:
• stiprināms sociālais dialogs ar izglītības politikas veidotājiem: ļoti nepieciešama komunikācija
un informatīvs darbs, lai pedagogi un sabiedrība
justos drošāk un būtu savlaicīgi informēti par plānotajām pārmaiņām, to mērķi un pamatojumu, kā
arī par savu lomu izglītības politikas īstenošanā;

ANSIS BOGUSTOVS

Mūsdienu sabiedrībā mēs katrs esam saskārušies
ar izglītības sistēmu un izglītības iestādēm vai nu
kā skolēni, vai kā vecāki, tādēļ šķiet, ka visi labi
pārzina skolotāja darbu, zina, kādam skolotājam
jābūt, ko viņš dara pareizi vai aplami. Tomēr – vai
tā ir?

• izvēršama plašāka sadarbība ar vecāku organizācijām, pašvaldībām un plašsaziņas līdzekļiem,
lai informētu sabiedrību par skolu sasniegumiem,
aktualitātēm un pārmaiņām izglītības sistēmā;

• skolotāju «ēnošana», ko LIZDA organizē Skolotāju
dienas gaitā, lai vecāki un politikas veidotāji gūtu
Diskusijā tika atzīts, ka arī izglītības politikas vei- dziļāku priekšstatu par skolu un pedagogu darbu,
dotāji neredz ikdienas skolotāja darbu, tādēļ paš- būtu popularizējama un attīstāma plašāk;
iem skolotājiem jābūt aktīvākiem, lai pozitīvo informāciju par sevi un skolu publiskotu plašsaziņas • aktualizējams jautājums par jauno pedagogu
līdzekļos. Pedagogiem pašiem jābūt aktīvākiem, ru- mentoringa sistēmas izveidi Latvijā, kā arī plānonājot par darba vidi un apstākļiem. Jā, un dažkārt jami mērķtiecīgi ilgtermiņa pasākumi jauno skolojāspēj būt radikāliem: ja nepieciešams, pat streikot, tāju piesaistei, atbalstam, motivēšanai un noturēlai iestātos par savām interesēm. Dažādos procesos šanai izglītības sistēmā, lai nodrošinātu paaudžu
par maz tiek iesaistīti vecāki, kas ir ļoti nozīmīgs nomaiņu;
resurss. Vai par skolotāju ir jāpiedzimst? Tika uz- • pašvaldībās sadarbībā ar izglītības iestādēm un
svērta atziņa, ka cilvēki no dažādām profesijām var pedagogiem pilnveidojama pedagogu atbalsta
kļūt par pedagogiem, bet ne visi var būt pedagogi. sistēma izglītības iestādēs, savukārt sadarbībā ar
Profesijas prestiža celšana nav ātri un viegli īsteno- vecākiem un skolēniem ir jāskaidro tiesību un piejams uzdevums, ņemot vērā arī kontekstuālos ap- nākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem un
stākļus, tomēr citu valstu pieredze liecina, ka, vecākiem, kā arī jāraugās, lai katra puse tos ievēromērķtiecīgi īstenojot pārdomātus pasākumus, pozi- tu;
• pedagogu izglītības un
tālākizglītības
programmās iekļaujamas tēmas
par stresu un profesionālo
izdegšanu, pedagogu tiesībām, komunikācijas prasmju pilnveidi saskarsmē
ar vecākiem, sabiedrību
un plašsaziņas līdzekļiem,
konfliktsituāciju risināšanu, kā arī jaunajām tehnoloģijām.
Līga Paula, LIZDA eksperte
augstākās izglītības, zinātnes
un pieaugušo izglītības jautājumos
FOTO-LIZDA ARHĪVS
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Ar cerību par arodbiedrību nākotni
Maijā notiks Latvijas Tirdzniecības darbinieku
arodbiedrības (LTDA) kongress. Tādēļ “LBAS Vēstis” uz sarunu aicināja LTDA priekšsēdētāju Mairu Mucenieci.

nesi, uzspiestā nepilnā darba laika nomaiņu ar t.s.
pilno darba laiku, drošus darba apstākļus un pārdevēju profesijas prestiža celšanu. Ja vēl izdotos
mainīt iepirkšanās tradīcijas Valsts svētkos, sadarbībā ar nozares darba devējiem, panākot veikalu
- Cik gadus esat LTDA priekšsēdētāja?
slēgšanu sākotnēji kaut tikai 1. janvārī un 18. no- Šogad 1.jūnijā varēšu atzīmēt pilngadību. Zināmā vembrī ...
mērā šī atbildīgā amata uzņemšanās man bija izai- Kāda ir arodbiedrības līdera tāda parasta darba
cinājums, jo pamatdarbā biju darba devēja pusē.
diena?
Manas priekšrocības bija veikalu darbības un darba likumdošanas pārzināšana, radoša pieeja dar- - Man darba laiks ir nenormēts un elastīgs. Jau
bam un, manuprāt, arī cilvēciskās rakstura īpašī- mājās ap plkst.7.00 - 7.30 atveru elektronisko pasbas. Vienā no pirmajiem jaundibinātās RIMI arod- tu, ja vien neesmu to darījusi iepriekšējā vakarā,
un atbildu aktīvistiem un pārējiem biedriem, galveorganizācijas semināriem netīšām dzirdēju biedru
nokārt, par darba tiesiskajām attiecībām. Daudzi
sarunu, ka es esot sakarīga. To uzskatu par augstu veikalu darbinieki strādā līdz plkst. 22.00 – 23.00,
novērtējumu.
un darba laikā viņiem internets nav pieejams. Kamēr viņi nokļūst mājās, jau ir pusnakts. Esmu at- No kura gada pastāv LTDA?
vērta un pieejama un vienmēr aicinu sazināties arī
- No 1990.gada 18.maija. Noteikti jāpasakās biju- vēlu vakaros vai brīvdienās, jo biedru jautājums
nākamā darbdienā jau var būt zaudējis aktualitāti.
šās patērētāju kooperācijas toreizējiem arodorganizāciju priekšsēdētājiem reģionos un priekštecei Neesmu birojā „sēdētāja”, regulāri dodos tikties ar
amatā Rasmai Strēlniecei, kuri laikā, kad „juka un esošajiem un potenciālajiem biedriem. Kā jau noprotams, tad veikalos tikšanās var notikt tikai tad,
bruka” valsts tirdzniecības un patērētāju kooperā- ja arodorganizācija jau nodibināta, un tas parecijas uzņēmumi, spēja saglabāt nozares arodbiedrī- dzēts koplīgumos.
bu.
Uz 1.aprīli apvienojam ap 2
tūkst. biedru. Tas neizklausīsies
maz, ja pēdējos 5 gados esam
uzņēmuši 1350 jaunus biedrus,
bet manas 18 gadu darbības laikā - pavisam vairāk nekā 4
tūkst. biedru. Diemžēl darbinieku lielā mainība neļauj biedru
skaitu stabilizēt.
- Maijā notiks Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) kongress. Ar kādām
domām to sagaidiet?
- Divos vārdos – „ar cerīgām”, jo
esam vajadzīgi tirdzniecības darbiniekiem. Vēlētos panākt cienīgu darba samaksu veikalu darbiniekiem, viņu labu informētību
par savām darba tiesībām un
pienākumiem, pieņemamu darba
laika organizāciju ar summētā LTDA priekšsēdētāja M. Muceniece tiekas ar MAXIMA darbiniekiem viņu
darba laika pārskata periodu ne darbavietā 30. martā
FOTO: NO LTDA ARHĪVA
garāku par vienu kalendāra mē16

Piemēram, 30.martā kopā ar Annu (MAXIMA arodorganizācijas priekšsēdētāju) apmeklēsim 5 veikalus Pļavniekos, cenšoties darbiniekus pārliecināt
par pievienošanos uzņēmuma arodorganizācijai.
Bet tas neliedz organizēt tikšanās arī ārpus veikaliem – gan, piemēram, Vērmanes parkā, gan kādā
Ventspils un Rīgas poliklīnikas kafejnīcā. Lai tikai
būtu interesenti, ar kuriem satikties.
Šobrīd bez LTDA kongresa sagatavošanas darbiem
veicu LTDA izbraukuma semināra 1.-2.jūnijā Cēsīs
organizatorisko darbu. Tas notiks ar radniecīgās
Norvēģijas arodbiedrības atbalstu. Esmu apņēmusies sniegt prezentāciju par darba koplīguma ieguvumiem. Lai gan tāda prezentācija jau eksistē, vēlos to pilnveidot. Bez tam nepieciešami jauni materiāli MAXIMA arodorganizācijas reklamēšanai.

kums uz Kuršu kāpām Lietuvā 2013.gadā - gan kā
saliedējošs, gan pirmais ārpus Latvijas.
- Kuru LTDA aktīvistu vai arodorganizāciju darbību jums īpaši gribētos pieminēt kā labo piemēru?
- Man vienmēr ir ļoti paveicies ar atsaucīgiem un
darbīgiem aktīvistiem. Pirms 5-7 gadiem LTDA
„Zelta fonds”, kā es viņus saucu, pēc 30-40 arodbiedrībai nesavtīgi atdotiem darba gadiem devās
pelnītā atpūtā. No vienas puses, es par to ļoti bēdājos, jo likās, ka LTDA stiprās saknes tika nocirstas,
bet, no otras puses, paaudžu maiņa ir normāla parādība un, ja vēl ticis sagatavots cienīgs pēctecis
arodorganizācijas priekšsēdētāja amatā, viss labi
iesāktais turpinās.

Diemžēl reģionos notika arī dažādas reorganizāciDarbdienas beigās - dažkārt ap plkst. 17.00 – 18.00
jas, lauku veikalu slēgšanas un darbinieku skaita
- var būt sarunāta tikšanās ar kādu individuālo
samazināšanās rezultātā tomēr izjuka dažas arodbiedru, kuram nekādi nav iespējams atnākt uz
organizācijas. Bet noteikti jāpiemin, ka seniorus
LTDA biroju darba laikā.
atceramies gan LTDA 25 gadu jubilejas gadā, viņus
- Kādas ir bijušas lielākās LTDA veiksmes pēdējo aizvedot ekskursijā uz Rundāles pili, gan pulcējot
gadu laikā? Kādi notikumi visspilgtāk iespiedu- kopā pagājušajos Ziemassvētkos un arī citādi. Viņi
šies atmiņā saistībā ar arodbiedrību dzīvi?
joprojām pārdzīvo par arodbiedrību kustību, piemēram, pēc pēdējā LBAS kongresa atspoguļojuma ma- Veiksmes stāsti ir arodorganizāciju nodibināšana
su medijos, mans tālrunis bija karsts. No šobrīd
uzņēmumos “RIMI”, “MAXIMA”, “PRISMA” un toreidarbojošajiem noteikti vēlos atzīmēt Cēsu tirdzniezējā “RAUTAKESKO” un darba koplīgumu noslēgšacības arodorganizācijas priekšsēdētāju Gaidu Jonāna pirmajos divos uzņēmumos.
si, ar kuras iniciatīvu tika nodibināta Cēsu KoopeAtceros, kā 2004.gadā izstrādājām pirmo RIMI kop- ratīvā krājaizdevu sabiedrība un kurai izdodas katlīgumu, cik daudz dažādu sociālo garantiju tajā vē- ru gadu piesaistīt jaunus biedrus.
lējāmies iekļaut... Lai gan mūsu iniciētā veselības
Mana labā roka ir SIA „Madonas patērētāju biedrīapdrošināšana toreiz neguva darba devēja atbalstu,
ba” arodorganizācijas priekšsēdētāja Anita Elste,
cik gandarīti jutāmies, ka pēc kāda laika tā tomēr
kura veic arī LTDA priekšsēdētāja vietnieces pienāuzņēmumā tika ieviesta.
kumus. Varu paļauties uz liepājnieci Inetu Driguli,
Būtiska ir sociālā dialoga pilnveide nozares līmenī. alūksnieti Ivetu Klinti, bēnieti Marinu Jegorovu un
Darba devēju organizācijas - Latvijas Tirgotāju aso- vēl arī citiem.
ciācija un Pārtikas Tirgotāju asociācija kopumā jau
Man ir gandarījums par RIMI arodorganizācijas
atbilst Darba likuma 18.pantā noteiktajām prasīpriekšsēdētājas Ligitas Zariņas iniciatīvu, aktivitāti
bām un nozares ģenerālvienošanās ir tikai laika
un pārējo 16 arodkomitejas pārstāvju atsaucību.
jautājums.
Trešais, spēkā esošais darba koplīgums būs stiprs
Par veiksmi uzskatu prasmi vairākumu darba strī- pamats vēl labākam nākamajam koplīgumam. Laba
du atrisināt uzņēmumos uz vietas, tomēr gribu at- komanda veidojas arī MAXIMA arodorganizācijā tās
zīmēt bijušās „Neldas” darbinieces „uzvaru” visās priekšsēdētājas Annas Umbrovskas vadībā. Tomēr
trīs tiesu instancēs.
biedru skaits jāpieaudzē straujāk.
Nevaru nepieminēt, ka 2016.gads bija iezīmīgs ar
plašāko LTDA publicitāti tās pastāvēšanas laikā,
aktivizējot diskusijas par varbūtēju veikalu slēgšanu valsts svētkos un paužot viedokli par algām
tirdzniecības nozarē.

- Tirdzniecības biznesa vide ir ļoti mainīga. Uzņēmumi veidojas un pārveidojas, arī kadru mainība ir liela, un jaunu biedru piesaiste un arodorganizāciju veidošana šķiet kā “neiespējamā
misija”... Taču jums ik pa laikam šajā “frontē” ir
Neaizmirstams bija LTDA aktīvistu 2 dienu izbrau- jaunas uzvaras, pastāstiet par tām!
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- Jā, lielā darbinieku mainība mums neļauj būtiski
palielināt kopējo biedru skaitu. Tā 2016.gadā priecājāmies par 360 jauniem biedriem, diemžēl, 379
biedrus pazaudējām. Tāpat arī fakts, ka daudzi
jaunieši izvēlas tirdzniecību tikai kā „startu” labāk
apmaksāta darba meklējumos un profesionālajā
izaugsmē, nevēloties kaut īslaicīgu piesaisti tirdzniecības uzņēmuma arodorganizācijai. Ir attaisnojusies individuālo biedru uzņemšana, jo viņi var
kļūt un arī kļūst par LTDA kontaktpersonām interesējošos tirdzniecības uzņēmumos. Ar viņu iesaistīšanos pēdējos 5 gados izdevās nodibināt 5 jaunas
arodorganizācijas. Vairākkārtējiem mēģinājumiem
nodibināt arodorganizāciju DEPO šogad būtu jābeidzas ar pozitīvu rezultātu.

- LTDA šobrīd uztur 3 mājas lapas: LTDA, RIAO un
MAXIAO. Mūsu taktika bija vispirms atvērt mājas
lapas RIMI un MAXIMA arodorganizācijas biedriem,
jo vēlējāmies nodrošināt veikalu darbiniekiem viegli
pieejamu informāciju par savu uzņēmumu arodorganizāciju aktivitātēm, ērtu iestāšanos arodbiedrībā, kā arī pieteikšanos uz ekskursijām, kas ik
augustu tiek organizētas „rimiešiem”, un šogad
ceļotājus vedīsim jau 3 dienu braucienā uz Dienvidpoliju. Un tā nav „joka lieta” - saorganizēt pāri
par 200 braucēju! Jau trešo reizi Valsts svētku mēnesi - novembri RIMI biedriem iekrāsos ekskursijas
uz kādu muzeju, šoreiz - Rīgas Motormuzeju.
Kopā ar Ligitu, RIMI arodorganizācijas priekšsēdētāju, domājam maršrutus.

- Arodbiedrībām ļoti svarīgi ir izglītot savus
Pieteikšanās uz ekskursijām uzlaboja mājas lapas
biedrus un līderus. Kā to dara LTDA? Un vai
popularitāti RIMI biedru vidū, tomēr vēl trūkst paLTDA kā īpaši strādā ar jauniešiem?
šu biedru aprakstītu aktuālo pasākumu, panāku- LTDA ir labas apmācību tradīcijas, sākot jau ar mu un viedokļu. Kaut gan uzlabojumi ir. Pateicība
iepazīšanās semināriem „Zini savas arodbiedrības par mājas lapu izveidošanu un uzturēšanu pienābiedra un darba tiesības!” potenciālajiem un jaun- kas RIMI aktīvistam Andrejam Krasiļņikovam un
ajiem biedriem. Plānojot seminārus, jāņem vērā vei- MAXIMA arodorganizācijas priekšsēdētājai Annai
kalu darbinieku darba specifika ar summēto darba Umbrovskai.
laiku, kas nozīmē ļoti savlaicīgu to izziņošanu, īs2016.gadā tika uzsākta un vēl mājas lapās turpilaicīgumu un rūpīgu tēmu izvēli. Populārākie ir
nās aptauja ”Vai veikaliem valsts svētkos jābūt
īsie semināri par darba tiesībām, un vispieprasītāslēgtiem?”. Noteikti organizēsim aptaujas arī par
kais lektors ir LBAS jurists Kaspars Rācenājs. Par
citiem biedriem aktuāliem jautājumiem.
noderīgām biedri atzinuši sociālās drošības, darba
aizsardzības, ekonomikas tēmas. Esam mācījušies - Kādi LTDA ir izveidojušies starptautiskie konsaskarsmes un komandas veidošanas, pat dāvanu takti un darbība?
saiņošanas un fotografēšanas prasmes. Šobrīd liela
- LTDA ir ietekmīgu Starptautisku arodbiedrību
interese ir par cilvēku tipu izzināšanu.
apvienību UNI un UNI-Europa dalīborganizācija.
Sadarbības projektu ar radniecīgajām Dānijas Pirms 2 gadiem tiku ievēlēta par UNI-Europa
(deviņdesmitajos) un Norvēģijas arodbiedrībām Tirdzniecības sektora izpildkomitejas locekļa aizvie(pēdējos 3 gadus) ietvaros, kā arī LBAS un ESF pro- totāju.
jektu ietvaros organizēti 2 dienu semināri Rīgā un
Sadarbojamies arī ar radniecīgajām Lietuvas, Igaureģionos ar LTDA finansētām kultūras aktivitātēm:
nijas un Ziemeļvalstu, kā arī NVS arodbiedrībām.
teātru un operas izrādēm, muzejiem un slidošanu.
Patiesi vēlos komunikācijas ar tuvākajiem kaimiDalībnieku no reģioniem ērtībai pirmajā dienā tāds
ņiem uzlabošanos, jo visās 3 Baltijas valstīs darboseminārs sākas plkst.12.00 un otrajā dienā beidzas
jas RIMI un MAXIMA veikalu ķēdes, un problēmas
ap plkst.14.00 -15.00. LTDA arodorganizāciju
ir līdzīgas.
priekšsēdētājiem reizi trijos mēnešos tiek organizētas Mācību - informatīvās dienas, pie tam vasarās Mēs gan esam līderi arodbiedrības biedru skaita un
notiek arī izbraukumi, kuru laikā tiek iepazīta vie- koplīgumu noslēgšanas ziņā pieminētajos multinatējā darba devēja uzņēmuma darbība un arodor- cionālajos uzņēmumos. Diemžēl, laikam arodorgaganizācijas labā prakse.
nizāciju neesamība vai mazais biedru skaits licis
kolēģiem pagaidām būt atturīgiem. Esmu optimiste
Jā, LTDA morāli un finansiāli atbalsta jauniešu akun ceru uz pozitīvām pārmaiņām šajā ziņā jau tutivitātes. Interesanti, ka pirmā semināra pēc mavākajā nākotnē.
nas stāšanās amatā mērķauditorija bija tieši jaunieši. Pirms 2 gadiem pirmoreiz kopā sanāca ieinte- - Pagājušā gada decembrī notika LBAS 8. konresētie RIMI jaunieši, kuriem 2 - 3 reizes gadā no- gress, kurā tika ievēlēta jauna LBAS vadība. Ko
tiek tikšanās un īsas mācības par aktuāliem arod- jūs novēlētu viņiem un visai arodbiedrību kustībiedrību darbības jautājumiem. Šogad viņiem plā- bai Latvijā?
nots arī 1,5 dienu seminārs.
- Lai biežāk un vairāk strādājošo teiktu vai vismaz
- Arī komunikācija ir arodbiedrību darbības neat- domātu - cik labi, ka ir arodbiedrība! Tas tā emociņemama sastāvdaļa. Viens no svarīgākajiem ko- onāli. Lai LBAS izdodas saglabāt un nostiprināt viemunikācijas kanāliem ir organizāciju mājas la- nīgās nacionālā līmeņa arodbiedrību savienības
pas. Šķiet, šajā jomā jums arī ir sava darbības pozīcijas, stiprinot iekšējo solidaritāti un piesaistot
taktika? Kas vēl jums šķiet svarīgi ikdienas ko- arī citas arodbiedrības! Lai tiktu nosargāts Darba
munikācijā ar arodbiedrības biedriem?
likums!
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Eiropas Sociālo tiesību pīlārs: vienoti uz priekšu
23.janvārī LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa piedalījās augsta līmeņa seminārā “Eiropas
Sociālo tiesību pīlārs: vienoti uz priekšu”. Semināru
atklāja Marianna Tīsena,
Eirokomisāre nodarbinātības, sociālajās un darba
mobilitātes lietās. Tālāk
sekoja diskusija ar Zviedrijas darba lietu ministres
Ylva Johansson dalību un
iedvesmojošu runu par
I. Liepiņa un LM pārstāve prioritātēm Eiropas Sociālo
I. Tāre semināra laikā
tiesību pīlārā, ieskaitot
dzimumu līdztiesību. Interesanta bija arī Lis Korsbjerg prezentācija (Arla Foods personāla vadītāja) par Dānijas arodbiedrību un darba devēja sadarbību darbiniekiem nepieciešamo iemaņu apmācībā (up-skilling).
Dānijas darba devēja pārstāve norādīja, ka darba devējs un
arodbiedrība ir vienoti sadarbībā un tiek uztverti kā cienīga
darba un jauno prasmju vēstneši uzņēmumā. Semināra sesijā
“Darba nākotne” iespaidīgākās bija Vācijas Darba un sociālo

lietu ministrijas valsts sekretāra Thorben Albrecht uzstāšanās
par “Arbeiten 4.0”, kā arī uzņēmuma Angry Birds pārstāvja
runa par jauno uzņēmējdarbības virzienu un start-up kultūru
Somijā. Semināru noslēdza Eiropas komisijas viceprezidenta
Valda Dombrovska uzruna par sociālā dialoga nozīmi un to, ka
solidaritāte ir Eiropas Savienības DNS. Šajā diskusijā uzstājās
arī ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini, norādot, ka šobrīd
arodbiedrības strādā pie labāka darījuma visiem darbiniekiem
(Better deal for all workers) un izvirza šādas prioritātes:
1. Taisnīgāka ekonomika kvalitatīvu darbu radīšanai;
2. Algu kāpums lielākam ekonomiskajam taisnīgumam;
3. Uzlaboti tiesību īstenošanas mehānismi;
4. Taisnīga mobilitāte;
5. Droša darba tirgus pāreja;
6. Sociālā aizsardzība un publiskie pakalpojumi;
7. Institucionālās izmaiņas Sociālās Eiropas veicināšanai.
No Latvijas

valdības puses seminārā piedalījās Labklājības

ministrs Jānis Reirs un ministrijas pārstāvji.
Vairāk informācijas pieejams šeit:
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-europeanpillar-social-rights-working-better-deal-allworkers#.WMvhNGekLcs;
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41239

Digitalizācija un darba nākotne
15.-16.februārī, Parīzē,
OECD namā, norisinājās
arodbiedrību forums
“Digitalizācija un darba
nākotne”, kurā pulcējās
lielākās pasaules arodbiedrības.

procesā, un jārod jauns taisnīgs sociālais kompromiss sabiedrībai par labu.
Darba automatizācijas un robotizācijas procesā ir labi piemēri vienošanās ar darba devējiem par nepieciešamo pārkvalifikāciju (Orange līgums) un garantijām. Tika analizēti piemēri arī no
VW un Apple un Fox com (i-phone ražotāji) ražošanas procesa,
kur notiek intensīva robotizācija. Tāpēc ir nepieciešama jauna
industriāla stratēģija, kas ietver ētisku mākslīgā intelekta darPasākuma mērķis bija
bību atbildību pret cilvēkiem.
pārskatīt esošās sociālā
Par darba grupas "Stratēģija inovācijām un digitalizācijas ietekdialoga metodes un sagame atsevišķiem sektoriem" galvenajiem secinājumiem tika tas
tavot darbiniekus 4. industriālajai revolūcijai, kurā digitalizācigods ziņot Irēnai Liepiņai.
ja, robotizācija un automatizācija sit augstu vilni. Forumā tika
Forumā tika izstrādāts dokuments ”Arodbiedrību galvenie vēsuzsvērts, ka ir nepieciešama jauna darba kultūra un taisnīga
tījumi” - par taisnīgu pāreju uz tehnoloģiskām pārmaiņām,
pāreja, kas vērsta uz sabiedrības interesēm. Viena no konfenormatīvajām nepilnībām un kvalitatīvu darbu digitālajā ekorences interesantākajām atziņām bija, ka jaunā vērtība ir dati,
nomikā, arodbiedrību lomu u.c. jautājumiem.
nevis kāda no valūtām (follow the data not money). ArodbiedLatviešu valodā iztulkotu dokumentu lasiet šeit: http://
rības ir daļa no risinājuma mainīgajā darba pasaulē, jo gādā
www.arodbiedribas.lv/news/1426
par esošo un topošo darbinieku drošību, pārkvalifikāciju (upRakstus sagatavoja Irēna Liepiņa,
skilling) un investīcijām cilvēkos. Tāpēc ir jāveido stipras koalīLBAS priekšsēdētāja vietniece
cijas ar valdību un darba devējiem kapitālisma transformācijas
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Digitalizācija – kultūras izmaiņas darba vidē
14.februārī, Berlīnē norisinājās Eiropas sociālo
partneru organizēts seminārs par digitalizāciju
“Fact-Finding Seminar on Digitalisation”.
Seminārā tika sniegta informācija par digitalizācijas situāciju Eiropā un par pasākumiem, kuri būtu
jāveic, lai mazinātu tās negatīvo ietekmi uz sabiedrību.
Prognozes liecina, ka tuvāko 20 gadu laikā Vācijā
tiks likvidētas 42 % darba vietas, jo tās tiks automatizētas un robotizētas. Daudzas amatu grupas
izzudīs vispār. Taču darba vietu skaits nesamazināsies. Parādīsies jaunas darba vietas saistītas ar
jaunajām tehnoloģijām. Personām, kurām nebūs
prasmes darbam ar digitālajām tehnoloģijām būs
aizvien grūtāk atrast darbu un būs pakļautas dzīves līmeņa pasliktināšanai. Tādēļ ir nepieciešama
sabiedrības izglītošana digitālajās tehnoloģijās.
Jārīkojas ir nekavējoši, jo statistika rāda, ka pat
tādā attīstītā valstī kā Vācija, iedzīvotājiem ir ļoti
zems līmenis digitālajās tehnoloģijās. Vācijā 64%
iedzīvotājiem ir 1. līmeņa digitālās prasmes vai
zemākas. (1. līmenī ietilpst prasmes strādāt ar biroja programmatūru – Word, Excel). Seminārā tika
norādīts, ka ir ļoti svarīgi, ka šis jautājums tiek risināts gan valsts pārvaldes līmenī, gan uzņēmumu
līmenī.
Dr. Nari Kahle no VolksWagen dalījās pieredzē par
to, kā viņu uzņēmumā, kurā Vācijā vien strādā vairāk nekā 500 000 darbinieku, tiek risinātas ar digitalizāciju saistītas problēmas. Uzņēmumā tiek veikti iekšēji pētījumi, lai noskaidrotu, kā mainīsies
amati uzņēmumā nākotnē. Tiek apzināti darbinieki, kuriem tuvākajā nākotnē ir risks palikt bez darba, un tie preventīvi tiek apmācīti.

Projektā “IT talantI” rūpnīcu strādnieku vidū tiek
meklēti darbinieki, kuriem ir prasmes un interese
jaunajās tehnoloģijās, lai piedāvātu darbu atbilstošos amatos. Tiem, kuri strādā ar datoriem, ir vēlme
strādāt attālināti. Vieni darbinieki ir ar mieru strādāt nenormētu darba laiku no mājām, arī vakaros
un brīvdienās. Citi savukārt nevēlas darba jautājumus risināt ārpus darba laika. Taču uzņēmumam
ir jāatrod vienota pieeja visiem darbiniekiem.
Viens no centrālajiem semināra secinājumiem bija,
ka pret digitalizāciju ir jāattiecas ne tikai kā pret
tehnoloģiskajām pārmaiņām, bet arī kā pret kultūras izmaiņām darba vidē.
Semināra prezentācijas skatiet šeit.
Seminārā piedalījās Sandis Začs, LSAB biedrs

LBAS ir izdevusi grāmatu “Atlīdzības likums
ar komentāriem”, un 12. janvārī notika
svinīga grāmatas atvēršana. Grāmatas
autori ir Edgars Pastars, likuma līdzautors,
daudzu likuma grozījumu autors un
līdzautors, ZAB “COBALT” zvērināts
advokāts, Inga Ošiņa, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Nodrošišinājuma departamenta direktora vietniece, likuma sākotnējās redakcijas autore,
piedalījusies daudzu likuma grozījumu
izstrādē, un Kaspars Rācenājs, LBAS darba
tiesību jurists, sniedzis padomus likuma
izstrādē un interpretācijā, kā arī piedalījies
atsevišķu likuma grozījumu izstrādē.
Attēlā: grāmatas autori sniedz autogrāfus
Grāmatu “Atlīdzības likums ar komentāriem elektroniski lasiet šeit.
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LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz
konsultācijas
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti
regulāri dodas vizītēs uz reģionu pilsētām, lai
sniegtu konsultācijas turienes darbiniekiem un
profesionālo iestāžu audzēkņiem.
LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs
arodbiedrību biedrus reģionos informē par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniedz konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba
tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt
LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls pastāsta par sociālajām garantijām, kādas pieejamas, ja noticis nelaimes gadījums darbā vai darbiniekam ir arodslimība. Tāpat darbiniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas par darba
aizsardzības jautājumiem.
LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls izglīto Rīgas
3. arodskolas audzēkņus

LBAS konsultanti par darba tiesībām un darba aizsardzību
skoloja arī Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas
audzēkņus
FOTO NO LBAS ARHĪVA

darba vides uzlabošanai.”
LBAS speciālisti ir viesojušies Saldus tehnikumā,
Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Liepājas Valsts tehnikumā, kā arī
vairākās Rīgas profesionālās izglītības iestādēs.

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības
konsultanti dosies uz reģioniem, bet ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas
(darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba
dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905,
mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski:
kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas
sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesīTāpat LBAS darba tiesību un darba aizsardzības bu eksperts Kaspars Rācenājs.
konsultanti tiekas ar profesionālo izglītības iestāžu
Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domaudzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus
starpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi),
par aktuālo darba tiesību jomā, kā arī lai skolēni
aicinām zvanīt pirmdienās no plkst. 14.00 – 18.00
veiksmīgāk sagatavotos konkursam PROFS. Šo proun trešdienās no plkst.12.00 – 16.00 pa tālruni
fesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu
67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem
par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dirakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācialogu un arodbiedrību nozīmi šī gada rudenī orgajas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konnizēs LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks
sultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk nokatru gadu līdz 2022.gadam.
rādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Tieši jaunie darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.
darbinieki visvairāk cieš no tā, ka nav pietiekami
Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības
informēti vai par maz paši pievērš uzmanību darba
jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba
aizsardzības un darba tiesību jautājumiem. Tādēļ
drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un
šīs aktivitātes, ko LBAS veic saistībā ar esošo un
uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.
topošo darbinieku konsultēšanu, ir ļoti svarīgas
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Darbinieks uzvar tiesā par nepareizi
aprēķinātu atlaišanas pabalstu
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) patlaban piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta
“Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” īstenošanā. Tā ietvaros konsultācijas darba ņēmējiem
darba strīdu vai domstarpību gadījumos sniedz
LBAS darba aizsardzības un darba tiesību konsultanti.
Jautājumi ar kādiem cilvēki vēršas pēc palīdzības
pie LBAS darba tiesību konsultanta Kaspara Rācenāja ir dažādi - gan par nelikumīgu atstādināšanu
no darba, gan par dažādiem prasības pieteikumiem
tiesās. Biežāk uzdotie jautājumi ir par neizmaksātu
darba samaksu un atbrīvošanu no darba.
“Ar neizmaksātu darba samaksu visbiežāk saskaramies trijos variantos - nav noslēgts darba līgums,
noslēgts līgums, bet nav izmaksāta puse solītās
darba algas, vai ir noslēgts līgums, bet netiek veikta
darba uzskaite, un līdz ar to darbiniekam netiek
izmaksāts
atalgojums,”
saka
K.
Rācenājs,
“būtiskākais jautājums šajā pēdējā variantā, ir pierādīt, ka darbinieks ir strādājis un ka viņam šī atlīdzība pienākas. Savukārt tad, kad tas tiek pierādīts, ir jāsaprot, vai to ir iespējams iegūt. Šobrīd ir
izplatīti tā saucamie “pastkastīšu” uzņēmumi, kad
darbinieki tiek noformēti fiktīvos uzņēmumos. Nodokļu parāds šādiem uzņēmumiem krājas, un panākt no tiem darbiniekam pienākošos samaksu pilnā apmērā ir garš un grūts process. Daudzos gadījumos visu pienākošo atalgojuma summu nav iespējams iegūt.”
Viena no problēmām, ar kuru darbinieks vērsās pēc
palīdzības pie LBAS darba tiesību konsultanta, rezultējās ar pozitīvu iznākumu jau uzreiz pēc prasības iesniegšanas tiesā. Lietas apstākļi īsumā bija
šādi – darba devējs nepareizi aprēķināja atlaišanas
pabalstu, neņemot vērā Darba likumā noteikto normu, ka, aprēķinot vidējo dienas izpeļņu, nostrādāto
dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas.

Darbinieks ceļ prasību tiesā
Darbinieks Jānis Kalniņš (vārds mainīts) cēla prasību tiesā, jo darba devēja – atbildētāja SIA
“LD” (nosaukums mainīts) bija nepareizi aprēķinājusi un nebija izmaksājusi atlaišanas pabalstu pilnā apmērā. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, atbildētāja pareizi aprēķināja dienas vidējo izpeļņu
76,68 euro, savukārt nepareizi - mēneša vidējo izpeļņu (atlaišanas pabalstu) – 1349,57 (bruto).
2016.gada 19.decembrī tiesa saņēma prasītāja Jāņa Kalniņa maza apmēra prasību pret SIA “LD”,
kurā, pamatojoties uz Darba likuma 6., 7., 59., 75.,
100., 112. un 128.pantu, Civillikuma 1838.pantu,
tika lūgts piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam neizmaksāto darba samaksu 286,01 euro un
likumiskos procentus 3,55 euro.

Tiesa saņēma atbildētājas paskaidrojums, prasību
atzīstot pilnā apmērā.
2017.gada 26.janvārī atbildētāja ieskaitījusi prasītāja norādītajā bankas kontā kļūdaini neizmaksāto
maksājumu 286,01 euro, kā arī likumiskos procentus uz 2017.gada 26.janvāri 5,75 euro, kopā 291,76
euro.
Lai gan vēl oktobrī darba devēja pēc darbinieka pretenzijām informēja J. Kalniņu, ka ir veikusi pārrēķinu, kā rezultātā nevis atbildētāja palielināja izmaksājamā pabalsta apmēru, bet gan tieši pretēji – secināja, ka darbinieks vēl ir parādā darba devējai, tomēr pēc prasības iesniegšanas tiesā pozitīvi reaģēja
gandrīz uzreiz. Tas nozīmē, ka darbiniekam par savām tiesībām ir jācīnās ar visiem pieejamiem līdzekļiem.

Lietas apstākļi īsumā bija šādi – darba
devējs nepareizi aprēķināja atlaišanas pabalstu, neņemot vērā Darba likumā noteikto normu, ka, aprēķinot vidējo dienas
izpeļņu, nostrādāto dienu skaitā neietilpst
pārejošas darbnespējas dienas.
Lietas faktiskie apstākļi
10.03.2016 darbinieks uzsāka darba tiesiskās attiecības ar atbildētāju, - tika pieņemts darbā par būvniecības projektu vadītāju, darba alga tika noteikta
1600 euro mēnesī. No 8.08.2016. līdz darba attiecību izbeigšanas dienai darbiniekam bija pārejoša
darbnespēja. 4.10.2016., pamatojoties uz Darba
likuma 100.panta piektās daļas noteikumiem, darbinieks uzteica darba līgumu. Darba attiecības tika
izbeigtas 4.10.2016.

Neizmaksātās darba samaksas aprēķins
Darbinieks uzskatīja, ka atbildētājai izbeidzot ar
viņu darba tiesiskās attiecības, bija jāizmaksā atlaišanas pabalsts 1635,58 euro (bruto), pamatojoties
uz šādu aprēķinu.
Saskaņā ar Darba likuma 112.panta pirmo punktu,
atbildētājai darbiniekam jāizmaksā atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, jo
viņš pie atbildētājas biju nodarbināts mazāk nekā
piecus gadus.
Saskaņā ar Darba likuma 75.panta trešo daļu J.
Kalniņa mēneša vidējā izpeļņa bija 1635,58 euro
(bruto). Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu
skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot
darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un
šo kopsummu dalot ar seši).
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Dienas vidējo izpeļņu aprēķina (Darba likuma
75.panta ceturtā daļa), pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu (6747.83 euro)
dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu (88
dienas). Līdz ar to J. Kalniņa dienas vidējā izpeļņa
bija 76,68 euro. Vidējais darba dienu skaits pēdējos
sešos kalendāra mēnešos ir 21,33 dd (128 dd /6).
Mēneša vidējā izpeļņa ir 1635,58 euro (bruto)
(76,68 euro x 21,33dd.).

* EST apvienotajās lietās C-350/06 un C-520/06
(Schultz-Hoff) ir atzinusi, ka darbiniekam, kurš nav
varējis izmantot tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu
savas slimības dēļ, finansiālā atlīdzība, uz kuru
tam ir tiesības, ir jāaprēķina tā, it kā darbinieks
savas tiesības būtu izmantojis darba attiecību laikā. Atbildētāja, piemērojot DL 75.pantu J. Kalniņa
atlaišanas pabalsta aprēķināšanā, nav ievērojusi
vienlīdzīgu tiesību un taisnīguma principu, kas novedis pie tā, ka darbiniekam ir radītas nelabvēlīgas
Vidējās izpeļņas mērķis
sekas – viņš savas slimošanas dēļ saņēma mazāku
J. Kalniņa prasības pieteikumā tiesai tika norādīts atlaišanas pabalstu (J. Kalniņa mēneša vidējā izpeļvidējās izpeļņas mērķis.
ņa sanāk ievērojami mazāka, nekā, ja viņš pēdējos
6 mēnešos būtu visas dienas strādājis, - ja viņam
* Vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību regulē
nebūtu pārejoša darbnespēja).
Darba likuma 75.pants, no kura izriet, ka vidējās
izpeļņas aprēķinos likumdevējs par prioritārām noSamaksas apmēru, kas saistīta ar
teicis darbinieka intereses, paredzot aprēķinā ievidējās izpeļņas aprēķināšanu, nedrīkst
kļaut visa veida saņemto atlīdzību par darbu, garantējot darbiniekam tiesības saņemt atlīdzību ietekmēt darbinieka veselības stāvoklis
maksimālā apmērā (sk. Augstākās tiesas Senāta un viņa pārejoša darbnespēja.
spriedumu lietā SKC-1979/2012).
* Princips, ka aprēķinot vidējo dienas izpeļņu nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, ir iekļauts Darba likuma 75.panta
ceturtajā daļā, kas liecina par likumdevēja mērķi
nepieļaut vidējās izpeļņas samazinājumu tikai tādēļ, ka darbiniekam bijusi pārejoša darbnespēja.
* Darba likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktās tiesības uz taisnīgu darba samaksu attiecas uz visiem
nodarbinātajiem, tādēļ samaksas apmēru, kas saistīta ar vidējās izpeļņas aprēķināšanu, nedrīkst ietekmēt darbinieka veselības stāvoklis un viņa pārejoša darbnespēja.
* Līdz ar to apstāklis, ka pēdējo sešu mēnešu laikā
darbinieks nav veicis darba pienākumus pilnā apjomā veselības stāvokļa dēļ, nevar samazināt viņa
vidējo izpeļņu. Citiem vārdiem, darbinieka vidējai
izpeļņai ir jābūt tādai, it kā viņš nebūtu slimojis.

Darba likuma 75.panta vēsturiskā attīstība
No 1.01.2015 stājās spēkā grozījumi Darba likumā,
kas 75.pantu izteica jaunā redakcijā. Kā norādīts
likumprojekta anotācijā1, tad “Likumprojekts paredz veikt grozījumus Darba likuma 75.pantā, izsakot to jaunā redakcijā, lai Darba likumā noteiktā
vidējās izpeļņas aprēķina kārtība tiktu saskaņota ar
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā ietverto regulējumu
un nodrošinātu vienveidīgu vidējās izpeļņas aprēķināšanu neatkarīgi no personas tiesiskā statusa.”
Arī grozījumu izstrādes gaitā tika norādīts, ka nepieciešams vienādot tiesisko regulējumu.2

Arī Darba tiesību konferencēs, prezentējot 75.panta
panta grozījumu nepieciešamību, Darba likuma
grozījumu izstrādes darba grupas loceklis, LBAS
jurists Kaspars Rācenājs ir norādījis, ka 75.panta
grozījumi ir saistīti arī ar Augstākās tiesa Senāta
* Saskaņā ar darba līgumu J. Kalniņa mēnešalgai spriedumu lietā SKC-1979/2012 jeb t.s. uzņēmubija jābūt 1600 euro. Tāda tā arī tika maksāta mē- ma “TIPS” lietu un nepieciešamību saskaņot izpeļnešos, kad viņš darbu veica visas darba dienas. ņas aprēķina metodoloģiju ar Atlīdzības likumu 3.
Līdz ar to nav pieļaujama tāda vidējās izpeļņas aprēķināšanas metode, kuras piemērošana noved pie
būtiski samazinātas un acīmredzami netaisnīgas
Prasības pieteikumā un tiesas spriedumā
vidējās izpeļņas.
ielūkojās S. Birkenfelde
1

Likumprojekta anotācija pieejama: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/1016FA82F40AC4EFC2257BC50037F713?
OpenDocument
2
Sk. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes 17.01.2013 sēdes protokolu: https://www.lm.gov.lv/text/2471
3
http://www.personalskonference.lv/wp-content/uploads/2015/10/Kaspars_Racenajs_Izmainas-darba-likuma.pdf
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Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2016. gadā
Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants
darba tiesisko attiecību jautājumos
Šajā izdevumā autors uzsāk rakstu sēriju, kurā tiks apskatīti Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada spriedumi darba tiesībās. Augstākās tiesas interneta mājas lapā par 2016.gadu ir publicēti tikai 4 spriedumi, kas tiek uzskatīti par
judikatūru: SKC- 1565/2016, SKC-1817/2016, SKC-2009/2016, SKC-1425/2016.
Vienlaikus ir vairāk nekā 20 spriedumi, kas nav atzīstami par judikatūru, bet ir pietiekami nozīmīgi un noderīgi no tajos izteikto atziņu viedokļa.

Ja darba devējs nav veicis nodokļu nomak- noteikts pienākums aprēķināt no darbinieka gūtasu, jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā ne- jiem ienākumiem ienākuma nodokli un sociālos
nodokļus, iemaksājot tos attiecīgajā budžetā.
vis tiesā
Lietā Nr. SKC-0035-2016 darbinieks cēla prasību
tiesā pret diviem saviem darba devējiem, jo, iepazīstoties ar bankas konta izdruku un pieprasot
izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, konstatēja, ka darba devēji nav maksājuši
obligātos nodokļu maksājumus par viņu pilnā apmērā. Darba devēji norādījuši mazāku darba algu,
nekā darbiniekam faktiski izmaksāta, līdz ar to
darba devēju iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ir mazāks, nekā tam vajadzētu
būt. Tādējādi darbinieks ir cietis, jo saņemtais
bezdarbnieka pabalsts ir mazāks par to, ko viņš
varēja saņemt, ja darba devējas būtu norādījušas
patieso darba algu.
Darbinieks lūdza tiesu 1) uzlikt par pienākumu
darba devējiem veikt nesamaksātos obligātos nodokļu maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta
labā: summu Ls valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas darba devējam, summu Ls
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
darba ņēmējam, summu Ls iedzīvotāju ienākuma
nodokli, kā arī 2) piedzīt no katra darba devēja atlīdzību par morālo kaitējumu.

Darba devēji norādījuši mazāku darba algu,
nekā darbiniekam faktiski izmaksāta, līdz ar to
darba devēju iemaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas un
iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir mazāks, nekā
tam vajadzētu būt. Tādējādi darbinieks ir cietis.

Savukārt daļā par morālā kaitējuma piedziņu
prasība noraidīta.

Par minēto spriedumu darba devējas iesniedza
apelācijas sūdzības un apelācijas instances tiesa
prasību apmierināja daļēji – uzlika par pienākumu
darba devējām veikt par darbinieku nesamaksātos
likumā paredzētos nodokļu maksājumus atbilstoši
faktiski izmaksātajai darba samaksai. Prasība par
morālo kaitējumu arī noraidīta.
Kasācijas instances tiesa apelācijas instances
tiesas spriedumu atcēla un tiesvedību lietā izbeidza
šādu apsvērumu dēļ.
1.

Civilprocesa likuma 23.pantā noteikts, ka
tiesai pakļauti visi civiltiesiskie strīdi.
Savukārt Civilprocesa likuma 223.pantā dots
to apstākļu (pamatu) izsmeļošs uzskaitījums,
kurus konstatējot, tiesai ir pienākums
tiesvedību lietā izbeigt, bez lietas izskatīšanas
pēc būtības, sprieduma taisīšanas un pasludināšanas. Atbilstoši šā panta 1.punktam par
nenovēršamu šķērsli lietas izskatīšanai pēc
būtības ir noteikts, ka lietas izskatīšana nav
pakļauta tiesai.

2.

No prasības pieteikuma izriet, ka, pamatojoties uz likumu „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” un „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, darbinieks lūdzis tiesu uzlikt
par pienākumu darba devējiem veikt par darbinieku nesamaksātos nodokļu maksājumus
valsts budžetā.

3.

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 1.panta 1.punktu, 4.panta pirmās
daļas 1.punktu un 17.panta pirmo daļu iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli)
par darbiniekiem aprēķina un maksā darba
devējs. Atbilstoši likuma „Par valsts sociālo
apdrošināšanu” 21.panta pirmajai un otrajai
daļai darba devējam ir pienākums maksāt
sociālo apdrošināšanas nodokli par darbinieku no izmaksājamām summām.

Pirmās instances tiesa prasību daļēji apmierināja
un uzlika par pienākumu darba devējiem aprēķināt
un iemaksāt budžetā par prasītāju nesamaksātos
likumā paredzētos nodokļu maksājumus atbilstoši
faktiski izmaksātajai darba samaksai, jo likumā
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā „Par
valsts sociālo apdrošināšanu” darba devējam
24

Tādējādi ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 8.panta 1.un
9.punktu ir nodokļi valstij, kurus darba devējam
par pienākumu maksāt uzliek minētā likuma speciālās normas, un tos atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 1.un 9.punktam administrē Valsts ieņēmumu dienests. Tātad tiesības
prasīt nodokļu un citu valsts obligāto maksājumu
samaksu ir tikai nodokļu administrēšanas iestādēm, veicot kontroles un uzraudzības funkciju valsts
ieņēmumu jomā.
Atbilstoši iepriekš minētajam tiesiskajam regulējumam valsts nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu un uzskaiti veic Valsts
ieņēmumu dienests, un tas attiecas uz publisko
tiesību jomu. Ja darba devējs nemaksā nodokļus,
valsts pienākums ar nodokļu administrēšanas iestāžu starpniecību tos iekasēt. Savukārt darba ņēmējam konstatējot, ka darba devējs nemaksā vai nepienācīgi maksā nodokļus, ko paredz likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, savu tiesību aizskāruma novēršanai jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā, kurš veic
valsts noteikto obligāto nodokļu iekasēšanu.

Ne prasības pieteikumā, ne pirmās instances
tiesas spriedumā nav atklāts, kādi bija
negadījuma apstākļi un kādas tieši bija
darbinieka darbības.
Darbinieka atbildība par ceļu satiksmes negadījumu
Lietā Nr. SKC-0105-2016 AS „Rīgas Taksometru
parks” kā darba devēja cēla tiesā maza apmēra prasību pret darbinieku lūdzot piedzīt zaudējumu
atlīdzību 100 latus, kā arī tiesāšanās izdevumus.
Prasība pamatota ar to, ka darbinieks, strādājot par
autobusa vadītāju AS „Rīgas Taksometru parks”, ar
prasītājai piederošo transportlīdzekli izraisīja ceļu
satiksmes negadījumu. Automašīnai apdrošināšanas AS „Gjensidige” bija veikta „KASKO” apdroināšana ar pašrisku 100 latu apmērā. Maksu par
automašīnas bojājumu novēršanu pašriska apmērā
samaksāja darba devēja. Līdz ar to darbiniekam ir
pienākums atlīdzināt zaudējumus.
Pirmās instances tiesa darba devēja prasību noraidīja.
Kasācijas instances tiesa minēto spriedumu atcēla
un nodeva jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai pamatojoties uz šādiem argumentiem.
1. Zaudējumi, kuru atlīdzināšanu lūdz darba devēja, radušies prasītājas darbinieka izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, viņam pildot savus
darba pienākumus – autobusa vadītāja pienākumus. Šādā gadījumā ir piemērojamas Darba
likuma 86.panta speciālās tiesību normas par darbinieka civiltiesiskās atbildības pamatu un apmēru.
Minētā panta ceturtā daļa paredz, ka darbinieks,
kura darbs saistīts ar zaudējumu rašanās paaugsti-

nātu risku, atbild vienīgi tad, ja zaudējumi darba
devējam nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.
2. Darbības ar transportu – transportlīdzekļa vadīšana – atbilstoši Civillikuma 2347.panta otrajai
daļai ir uzskatāmas par darbībām, kas saistītas ar
paaugstinātu bīstamību apkārtējiem. Tādēļ darbinieka darbs bija saistīts ar zaudējumu rašanās
paaugstinātu risku.
3. Darba likuma 86.panta ceturtā daļas tiesību normas ietvaros tiesai jāpārbauda, pirmkārt, vai darbinieka darbs ir saistīts ar zaudējumu rašanās paaugstinātu risku, un, otrkārt, vai zaudējumi nodarīti
ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.
4. Civillikuma 1644.panta otrā daļa noteic, ka neuuzmanība ir rupja un viegla. Saskaņā ar Civillikuma 1646.pantu par vieglu neuzmanību atzīstams
tās rūpības un čaklības trūkums, kāda vispār jāievēro krietnam un rūpīgam saimniekam. Atbilstoši
Civillikuma 1645.pantam neuzmanība ir rupja, ja
kāds rīkojas augstākā mērā vieglprātīgi un nevērīgi,
vai mazāk rūpējas par viņam uzticētām svešām lilietām un darīšanām nekā par savām paša, vai arī
uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums un bīstamība
nevarēja un nedrīkstēja palikt viņam nezināmi.
5. Līdz ar to, lai būtu pamats atzinumam par vieglu
vai rupju neuzmanību darbinieka darbībās, izraisot ceļu satiksmes negadījumu, tiesai vispirms bija
jānoskaidro, kādas šīs darbinieka darbības bija.
Proti, tiesai bija jānoskaidro ceļu satiksmes negadījuma apstākļi.
6. Ne prasības pieteikumā, ne pirmās instances tiesas spriedumā nav atklāts, kādi bija negadījuma
apstākļi un kādas tieši bija darbinieka darbības.
7. Minētos apstākļus nenoskaidrojot, tiesai nebija
pamata izdarīt secinājumu, ka darbinieks ceļu satiksmes negadījumu, kurā tika bojāta viņa rīcībā
nodotā automašīna, izraisīja, pieļaujot vieglu, nevis
rupju neuzmanību. Šāds tiesas secinājums ir nemotivēts, izdarīts bez darbinieka faktisko darbību
izvērtējuma.
8. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma fakts un
ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas fakts pats
par sevi nerada ne vieglas, ne rupjas neuzmanības
prezumpciju. Ceļu satiksmes negadījumu iespējams
izraisīt gan ar vieglu, gan rupju neuzmanību, un šo
neuzmanības veidu nošķiršanai nepieciešams noskaidrot zaudējumus izraisījušās personas rīcību
konkrētā negadījuma apstākļos un subsumēt to
Civillikuma 1646., 1645.pantu normām.
9. Nav nozīmes darba devēja argumentam, ka darba
līguma noteikumi paredz plašāku darbinieka atbildības pamatu, kas iestājas saistībā ar nodarītajiem zaudējumiem automašīnai, jo darbinieka,
kura darbs saistīts ar zaudējumu rašanās paaugstinātu risku, atbildības pamatu (atbildības
priekšnoteikumus) un apmēru par darba devējam nodarītiem zaudējumiem noteic Darba likuma
86.panta pirmā un ceturtā daļa, un darba devējam nav tiesību līgumā šo pamatu un apmēru paplašināt darbiniekam nelabvēlīgā veidā pretēji
likumdevēja skaidri noteiktajam limitam.
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atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas
spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu
darba piespiedu kavējuma laiku. Atlīdzība par visu
darba piespiedu kavējuma laiku izmaksājama arī
gadījumā, ja tiesa, kaut arī pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā darbā, pēc viņa lūguma izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu.
Minētā tiesību norma vērsta uz prettiesiski atlaista
darbinieka tiesību aizskāruma novēršanu, proti, lai
Darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba nodrošinātu viņam nepamatoti zaudēto ienākumu
pilnīgu atlīdzināšanu neatkarīgi no tā, ka darbidevējam nodarītos zaudējumus, savukārt
darba devējam ir pienākums pierādīt zaudē- nieks nevēlas turpināt darba attiecības ar konkrēto
darba devēju (sk. Senāta 2009.gada 2.decembra
jumu esamību un cēlonisko sakaru
spriedumu lietā Nr.SKC-931). Šāda veida prasības
Lieta Nr. SKC-0877-2016 (pilnais civillietas Nr.
C28347009) ir interesanta ar to, ka tā jau trešo rei- apmierināšanai nepieciešams konstatēt, ka darba
kavējumam ir piespiedu raksturs un tas ir attaisnozi tika skatīta Augstākās tiesas Civillietu departajams kavējums (sk. Senāta 2012.gada 18.aprīļa
mentā.
spriedumu lietā Nr.SKC-268). Ja darba kavējumam
Lietas apstākļi ir tādi, ka darbinieks 2009.gada
16.septembrī cēla prasību par darba algas, koman- iztrūkst piespiedu rakstura, nav tiesiska pamata
dējuma naudas, izdevumu darba devēja saimniecis- apmierināt prasījumu par atlīdzības piedziņu
sakarā ar darba piespiedu kavējumu (sk. Tiesu
kās darbības nodrošināšanai piedziņu. Darba devējs iesniedza pretprasību, kurā norādīja, ka darbi- prakses apkopojums „Par likumu piemērošanu,
izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma
nieks ticis nosūtīts komandējumā uz Dāniju, bet
izbeigšanos vai grozīšanu”.- Augstākās tiesas Plēnav pienācīgi veicis darba pienākumus, līdz ar to
ēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa,
radījis darba devējam zaudējumus.
2004.gads, 21.lpp.; Tiesu prakse lietās par
Ejot cauri garam tiesvedības labirintam, Civillietu
individuālajiem darba strīdiem,- Latvijas Republidepartaments norādīja, ka darbiniekam bija jāpikas Augstākā tiesa, 2010./2011.gads, 24.-25.lpp.
erāda darba izpilde komandējuma laikā, ko viņš
nav pierādījis un ka sakarā ar darba uzdevumu ne- Pieejami: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesuizpildi un rīkojumā par komandējumu noteikto do- praksesapkopojumi/civiltiesibas/).
Lietā ir nodibināts un kasācijas sūdzībā netiek apkumentu neiesniegšanu iestājas Darba likuma
strīdēts, ka par uzteikuma atsaukumu un darbinie86.panta pirmajā daļā un Civillikuma 1779.pantā
ka atjaunošanu darbā ar 2014.gada 28.oktobri darnoteiktais pienākums atlīdzināt darba devējam
binieks uzzinājis 2014.gada 12.novembrī.
nodarītos zaudējumus. Minētie argumenti šajā Civillietu departamenta spriedumā vairs nav apsprie- Pastāvot šādiem apstākļiem, Civillietu departaments atzīst par pamatotu apelācijas instances tiežami.
Civillietu departaments vispārīgi piekrita apelācijas sas secinājumu, ka no brīža, kad prasītājam kļuvis
zināms par iespēju turpināt darba tiesiskās attinstances tiesas secinājumam, ka darba devējam
darbinieka nodarīti zaudējumi var būt arī izdevumi iecības, bet viņš pats nav to vēlējies, darba kavējupar darbinieka mitekli ārvalstī komandējuma laikā, mam vairs nav piespiedu rakstura. Atziņa, ka darba
kas konkrētajā lietā ir īres maksa par dzīvokli, kas devēja dotās iespējas neizmantošana atgriezties iepriekšējā darbā un turpināt darbu, ir apstāklis, kas
darbiniekam ticis īrēts uz komandējuma laiku.
Vienlaikus šajā spriedumā Civillietu departaments liedz prasītāja darba kavējumu vērtēt kā piespiedu,
Augstākās tiesas nolēmumos pausta vairākkārt
norādīja, ka apelācijas instances tiesas spriedumā
trūkst pamatojuma (jeb citiem vārdiem – darba de- (sk., piemēram, Senāta 2008.gada 27.augusta
vējs nav spējis pierādīt), kāds ir cēloniskais sakars spriedumu lietā Nr.SKC-282).
starp zaudējumiem, kas darba devējam radušies
par dzīvokļa īri par 2009.gada martu, un faktu, ka
Darba likuma 126.panta pirmajā daļā noteikts,
darbinieks ticis komandēts darbam Dānijā no
ka darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no dar2009.gada 7.janvāra līdz 2009.gada 1.martam.

Ejot cauri garam tiesvedības labirintam,
Civillietu departaments norādīja, ka
darbiniekam bija jāpierāda darba izpilde
komandējuma laikā, ko viņš nav
pierādījis.

ba un atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar
tiesas spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa
par visu darba piespiedu kavējuma laiku. Atlīdzība par visu darba piespiedu kavējuma laiku
izmaksājama arī gadījumā, ja tiesa, kaut arī
pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā
darbā, pēc viņa lūguma izbeidz darba tiesiskās
attiecības ar tiesas spriedumu.

Par darba piespiedu kavējuma jēdzienu
Lieta Nr.SKC-1124-2016 ir viena no retajām, kur
Civillietu departaments ir ierosinājis kasācijas tiesvedību, bet atstājis spēkā apelācijas instances tiesas spriedumu.
Šajā lietā Civillietu departaments, atsaucoties uz
arī iepriekš izteiktām atziņām, ir devis atlīdzības
par darba piespiedu kavējumu skaidrojumu.
Darba likuma 126.panta pirmajā daļā noteikts, ka
darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no darba un
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Civillietu departaments par pamatotiem un tiesu
praksei atbilstošiem atzīst apelācijas instances tiesas secinājumus attiecībā uz atlaistā darbinieka
tiesībām saņemt vidējās izpeļņas starpību par darba piespiedu kavējumu, ja līdz strīda izšķiršanai
darbinieks ir strādājis pie cita darba devēja (sk. iepriekšminētos 2004. un 2010/2011.gada tiesu prakses apkopojumus darba lietās). Senāts ir atzinis, ka
„(..) atlaistajam darbiniekam līdz strīda izšķiršanai
tiesā nav pienākuma strādāt citur, kaut gan tāda
iespēja viņam būtu. Taču, ja darbinieks šo iespēju
ir izmantojis un strādājis citu mazāk apmaksātu
darbu, tad jautājums par vidējās izpeļņas starpības
piedziņu ir risināms analoģiski Darba likuma
126.panta otrajā daļā noteiktajam. Savukārt šā
panta noteikumi nav piemērojami, ja darbinieks
līdz strīda izšķiršanai ir strādājis citā darbā ar tādu
pašu vai lielāku samaksu” (sk. Senāta 2003.gada
5.novembra spriedumu lietā SKC-534). Tātad darba
attiecību nodibināšana ar citu darba devēju līdz
strīda izšķiršanai ir būtisks apstāklis, kas jāņem
vērā, nosakot kompensāciju par darba piespiedu
kavējumu (sk. arī Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada 23.oktobra sprieduma lietā
Nr.SKC-2932 11.2.punktu).

Attiecībā uz 103.panta trešās daļas piemērošanu,
Civillietu departaments norādīja, ka Darba likuma
103.panta trešās daļas norma, ka tiesības atsaukt
darba devēja uzteikumu nosaka darbinieks, aizsargā darbinieku pret darba devēja nekonsekventu un
nenoteiktu rīcību un tās mērķis ir radīt tiesisko
stabilitāti situācijās, kad darba tiesiskās attiecības
tiek izbeigtas pēc darba devēja uzteikuma. It īpaši
svarīga šī norma ir tad, kad darbinieks pēc darba
līguma uzteikuma beigām ir vienojies par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar citu darba devēju.
Bet Darba likuma 103.panta trešās daļas tiesiskais
sastāvs nav saistāms ar jautājumu par darba piespiedu kavējumu un tā nav izmantojama kā pamatojums tiesībām uz vidējo izpeļņu par laikposmu,
kad atlaistajam darbiniekam ir bijusi nodrošināta
iespēja strādāt un saņemt darba algu, bet viņš, subjektīvu apsvērumu vadīts, nav vēlējies to darīt.
Šķietami pašsaprotama, bet tajā pat laikā nozīmīga
tēze ir izteikta attiecībā uz darba piespiedu kavējuma termiņa sākumu. Proti, tā kā atlaišanas diena ir
darbinieka pēdējā darba diena, tad likumsakarīgi,
ka darba piespiedu kavējuma pirmā diena, par kuru nepamatoti atlaistajam darbiniekam pienākas
atlīdzība, ir nākamā diena pēc atlaišanas.
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Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu
darbinieku arodbiedrības juridiskā biroja darbs
ATSKAITE PAR 2016. GADU
2016. gadā arodbiedrības juridiskā komisija izskatīja 90 darba strīdus.
Katru piektdienu arodbiedrības juridiskais birojs
bez maksas konsultē arodbiedrības biedrus jautājumos, kas saistīti ar darba, ģimenes, īpašuma,
saistību un mantojuma tiesībām. Nepieciešamības
gadījumā tiek sniegtas konsultācijas arī jautājumos, kas saistīti ar Administratīvo likumu.

Var droši apgalvot, ka 90% lietas, kurās piedalās
mūsu arodbiedrības juristi, tiek uzvarētas. To apliecina mūsu statistikas dati!
Kā konkrētu un spilgtu piemēru arodbiedrības
uzvarai tiesā var minēt mūsu arodbiedrības biedres
Laimdotas Kolbergas darba strīda risinājumu ar
savu darba devēju—Bauskas novada domi.

Darba devējs atstādināja, vēlāk arī atbrīvoja no darba savu darbinieci, nodaļas priekšnieci Laimdotu
Kolbergu. Tiesas process aizsākās 2014.gadā, bet
beidzās trešās instances stadijā (Senāts) 2016. gada 1. jūlijā. Piecas pirmās instances tiesas sēdes
notika Bauskā, divas apgabaltiesas sēdes Aizkrauklē. Pēc tam, kad darba devējs iesniedza apelāciju,
notika vēl divas apgabaltiesas sēdes Jelgavā.
Tomēr tās nav vienkārši konsultācijas – vairākumā
Arodbiedrības juristi piedalījās visās tiesas sēdēs,
gadījumos tiek sniegta konkrēta praktiska palīdzība
paveicot ļoti lielu darbu.
jautājumu risināšanā: tiek sastādītas un iesniegtas
Rezultātā tiesa nolēma: izmaksāt Laimdotai Kolbercivilprasības tiesās, rakstīti iesniegumi. Juristi piegai naudas kompensāciju 28000 eiro apmērā par
dalās tiesas sēdēs—vai kā arodbiedrības pārstāvji,
diviem nelikumīgas atlaišanas gadiem.
vai pušu pilnvarotās personas. Nereti arodbiedrības
LVIPUFDA JURIDISKĀ BOROJA ATSKAITI KOjuristi darba strīdos var pārstāvēt kā arodbiedrību,
PUMĀ LASIET ŠEIT.
tā darbinieku vienlaicīgi.
IZDEVUMU VEIDOJA S. BIRKENFELDE
Ņemot vērā to, ka ne vienmēr cilvēkam ir iespēja
ierasties uz konsultāciju darba laikā, bet viņa jautājums ir steidzams un nozīmīgs, pēc konsultācijas
iespējams vērsties jebkurā nedēļas dienā, dažreiz
arī brīvdienās. Komunikācija notiek vai nu pa telefonu vai elektronisko pastu.
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