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LBAS PANĀKUMS

27. septembrī
Nacionālās trīspusējās
sadarbības padomes
sēdē LBAS neatbalstīja
valsts budžeta projektu,
uzsverot neizpildītos
solījumus izglītības,
zinātnes, veselības
aprūpes jomās, kā arī
sociālā dialoga trūkumu.

maksas grafiku.
Diskusijas par valsts
budžeta projektu
turpināsies Saeimā, un
arodbiedrības cer uz
Saeimas deputātu
izpratni par nepieciešamību uzlabot
valsts budžeta projektu
sabiedrības interesēs.

LBAS priekšsēdētājs
Egils Baldzēns:
"Protams, ka valdība var
pieņemt lēmumus, bet
vispirms tai ir jādiskutē
ar sociālajiem partneriem, un tikai tad partijām
savā starpā. Nevis jāinformē sociālie partneri
par jau pieņemtiem
lēmumiem, kurus grozīt
gandrīz praktiski nav
iespējams."

Dienu iepriekš LBAS
Valde nolēma neatbalstīt
2020. gada valsts
budžeta un 2020. 2022. gada vidējā
termiņa budžeta projektu.
Pieņemot šādu lēmumu,
LBAS Valde ņēma vērā,
ka valdība saskaņā ar
SDO Konvenciju Nr. 144
"Par trīspusējām konsultācijām starptautisko
darba tiesību normu
piemērošanas
sekmēšanai" (Latvijā ratificēta), izstrādājot 2020.
gada valsts budžetu un
2020. - 2022. gada
vidējā termiņa budžetu,
neievēro sociālā dialoga
pamatprincipus, un so-

Veidojot nākamā gada
budžetu, konsultācijas
ar sociālajiem partneriem nav notikušas, līdz
ar to sociālā dialoga
principi nav ievēroti, un
valdība pati nepilda savus lēmumus – gan par
veselības aprūpes, gan
par pedagogu darba sa1

Par LBAS panākumu
varam uzskatīt valdības
Informatīvajā ziņojumā
“Par fiskālās telpas
pasākumiem un
izdevumiem prioritārajiem pasākumiem
valsts budžetam
2020.gadam un ietvaram
2020.–2022.gadam”
lasāmo: “Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju
sagatavot grozījumus
likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, kas
nosaka, ka uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts
koplīgums un kuri
izpilda minētā likuma 8.
panta 15. daļā noteiktās
prasības, 8. panta 5.
daļā noteikto veselības
apdrošināšanas limitu
var paaugstināt
(nepiemērojot darbaspēka nodokļus) par
480 eiro gadā, ja tas
netiek izmantots darbinieku ēdināšanas
izdevumu segšanai.”
Šobrīd jau ir spēkā IIN
atlaides koplīgumā
noteiktai darbinieku
ēdināšanai, un LBAS ir
izdevies pārliecināt valdību, ka ir jāpaplašina
koplīgumā noteikto garantiju nodokļu atlaižu
loks.

7. OKTOBRIS - CIENĪGA DARBA DIENA

Vai SDO Konvencija pret vardarbību un uzmākšanos
darba vietā ir cienīga darba jautājums?
Katru gadu 7. oktobrī mēs atzīmējam
Pasaules Cienīga darba dienu. Šogad
mēs atzīmējam arī jaunas Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencijas izveidi, kas jau sen ir bijusi vajadzīga.

stingru veidu, kā atbildīgi cīnīties pret vardarbību un uzmākšanos.
Rīki paredz veikt darba vietas riska novērtējumu, apmācību, attieksmes maiņu un izpratnes veicināšanas pasākumus. Acīmredzot, šos
pasākumus vislabāk var plānot, sadarbojoties darba devējam un
arodbiedrībai darba vietu līmenī.

Konvencija ir liels vēsturisks sasniegums. Šie rīki ir svarīgi, bet arī to
Pēc daudzu gadu ilgas globālo arod- īstenošana prasa smagu darbu, pat Ziemeļvalstīs. Ir laiks sākt plānot
biedrību cīņas, SDO jūnijā pieņēma ratificēšanu kopā ar nacionālajām arodbiedrībām!
Konvenciju un rekomendāciju pret
Konvencija stājas spēkā 12 mēnešus pēc tam, kad to ir ratificējušas
vardarbību un uzmākšanos darba dzīvē.
divas dalībvalstis. Mēs no sirds ceram, ka Baltijas un Ziemeļvalstu
Tagad mums ir starptautiski rīki, kas atzīst ikviena tiesības strādāt bez valdības būs starp pirmajām, kas ratificēs!
vardarbības un uzmākšanās! Turklāt pārkāpumi, kas vērsti pret Konvenciju, var būt cilvēktiesību pārkāpums vai ļaunprātīga izmantošana.
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, President, Council of Nordic Trade Unions
Vardarbības un uzmākšanās definīcija ir plaša un uzsver uz dzimumu
(NFS) and the Federation of State and Municipal Employees (BSRB),
balstītu vardarbību un uzmākšanos. Cita starpā ir iekļauta seksuāla
Iceland
uzmākšanās un iebiedēšana. Tās var būt darbības “aci pret aci” vai ar
digitālo mediju starpniecību. Ir iekļauta arī vardarbības ģimenē ietek- Magnus Gissler, General Secretary, Council of Nordic Trade Unions
me uz darba pasauli.
Peep Peterson, President, The Estonian Trade Union Confederation
Šie rīki ir derīgi darba pasaulē neatkarīgi no uzņēmējdarbības jomas (EAKL), Estonia
gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī formālajā un neformālajā
Irena Liepina, Vice President, Free Trade Union Confederation of
ekonomikā.
Latvia (LBAS)
Darba ņēmēji un visi pārējie cilvēki ir iekļauti, neatkarīgi no darba
līguma veida vai attiecībām, tostarp personas, kas piedalās apmācī- Inga Ruginienė, President, Lithuanian Trade Union Confederation
bā, platformu darbinieki, kas strādā ekonomikas jomā, un darba (LPSK)
meklētāji. Konvencijā ir ņemta vērā arī trešo personu (piemēram, Kristina Krupavičienė, President, Lithuanian trade union LPS Solidaklientu un pacientu) līdzdalība gan vainīgo, gan cietušo statusā.
rumas
Šie rīki ir spēcīgi un praktiski un nodrošina skaidru rīcības sistēmu un

Par Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) kongresu „Ceļot tiltus”
Šogad
Latvijas
Brīvo
arodbiedrību
savienība
bija aicināta uz spēcīgāko
arodbiedrību pasaulē Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) kongresu “Ceļot tiltus” (“Building Bridges”), kurš notika 2.-3. septembrī
Zviedrijā, Malmē, pie viena no skaistākajiem tiltiem pasaulē. LBAS pārstāvēja Irēna Liepiņa. Tika gūtas daudzas
lieliskas atziņas par Ziemeļvalstu modeli un arodbiedrību būtisko lomu tajā
kopā ar darba devējiem un valsti. Ziemeļvalstu sociālā dialoga modelis un
koplīgumu sistēma varētu būt paraugs
Baltijas valstīm. Šādu modeli ir īstenojusi Slovēnija, kurā koplīgumu un ģenerālvienošanās pārklājums ir ļoti
augsts. Islande lepojas ar stiprām
arodbiedrībām, minot to kā vienu no
Top 5 iemesliem, kāpēc dzīvot Islandē.
Latvija ir ziemeļvalsts, un sociālās partnerības stiprināšana noteikti uzlabotu
strādājošo dzīves kvalitāti Latvijā un
veicinātu pat re-emigrāciju. Ziemeļ-

Attēlā no labās: Islandes premjerministre Katrín Jakobsdóttir un
LBAS priekšsēdētāja vietniece
Irēna Liepiņa.

NFS kongresā piedalījās ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini.
valsts attīstība nav iedomājama bez
spēcīgām arodbiedrībām un stipras
sociālās partnerības. Par spēcīgām
arodbiedrībām Latvijā un labu sociālo
dialogu ar darba devējiem un valsti!
Informāciju sagatavoja Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece,
LSAB prezidente
2

LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji tiekas
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu
26. augustā Rīgas pilī LBAS priekšsēdētājs
Egils Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju
pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Egilu
Levitu.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Valsts
prezidents jau iepriekš ir uzsvēris, ka arodbiedrības ir nozīmīgi partneri sociālā līdzsvara un taisnīguma veicināšanā, kā arī
valsts attīstībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Mēs atzinīgi vērtējam Egila Levita aktīvo iesaisti problēmu apzināšanā un risinājumu meklēšanā un nodrošināšanā. Tādēļ
šī arodbiedrību un Valsts prezidenta tikšanās ir abpusēji ļoti svarīga.”
Tikšanās laikā tika pārrunāta virkne Latvijas darbiniekiem un arodbiedrībām svarīgu
jautājumu: nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā, darba samaksas konkurētspēja
Baltijā un Eiropā, normatīvo aktu ievērošana un tiesiskā kultūra, veselības aprūpes
un izglītības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, sociālais dialogs un sociālo partneru loma ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanā. Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka arodbiedrības ir svarīga daļa no valsts ekonomikas, tādēļ ir jāturpina popularizēt strādājošo dalību arodbiedrībās, lai stiprinātu arodbiedrību pozīciju un sociālā dialoga nozīmi.
7. oktobrī, Pasaules Cienīga darba dienā, LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības delegācija tikās
Valsts prezidenta kancelejas vadītāju A.Teikmani par cienīga darba
standartu veidošanu Latvijā ar sociālo dialogu un koplīgumu slēgšanas veicināšanu, jo īpaši, sakaru nozarē. Papildus LBAS priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz jauno - 2019.gada 21.jūnijā pieņemto SDO
Konvenciju pret vardarbību un uzmākšanos darba vietā.
Eiropas Komisijas Brexit sarunu
delegācijas vadītājs Mišels Barnjē
šovasar tikās ar valsts pārvaldes
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu Brexit un
tā potenciālās sekas, kā arī aktuālo situāciju Latvijā. Mišels Barnjē
atzina, ka vienmēr uz sarunu aicina arī arodbiedrības kā būtisku
sociālās un ekonomiskās politikas
veidotāju.
Sarunā arodbiedrības pārstāvēja
Linda Romele, LBAS eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos.
Sarunā piedalījās Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs, Elīna Pinto, Valsts
Prezidenta padomniece modernas
valsts un ilgtspējas jautājumos,
profesors Andris Sprūds un Ieva
Morica festivāla "Lampa" direktore.
LBAS Vēstis
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LBAS: Labklājības ministrijas iecere samazināt
bezdarbnieku pabalstus darbiniekam nozīmē arī mazākas
pensijas nākotnē un ietver Satversmes tiesas riskus

“Tā ir pilnīgi
nepieņemama
prakse –
nekonsultēties ar
sociālajiem
partneriem arodbiedrībām,
īpaši jautājumos,
kas skar darbinieku
pamatintereses.”

“Tiesiskais nihilisms
diemžēl ir sasniedzis arī
labklājības nozari,” atzīst
LBAS priekšsēdētājs
Egils Baldzēns, vērtējot
labklājības ministres
Ramonas Petravičas
paziņojumu par
bezdarbnieku pabalsta
apjoma un termiņa samazināšanu, “nav
jāievēro spēkā esošais
likums “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam”, kā arī
pēkšņi 2 miljoni no sociālā budžeta tiek
“pārlikti” uz pamatbudžetu… Darbinieki,
kas šobrīd apzinīgi
maksā valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas, tiek

nostādīti ķīlnieku
situācijā, - tiek dots
signāls – nemaksājiet:
valstij nevar ticēt!”
Turklāt LBAS ir
neizpratnē par šādu
paziņojumu
izskanēšanu, pirms šie
lēmumi ir apspriesti ar
sociālajiem partneriem.
“Tā ir pilnīgi nepieņemama prakse – nekonsultēties ar sociālajiem
partneriem - arodbiedrībām, īpaši jautājumos, kas skar darbinieku pamatintereses.
Varbūt tiešām
bezdarbnieku pabalsts
varētu būt piešķirts uz
īsāku laiku, bet tam
noteikti ir jābūt tādā
pašā finansiālajā ap-

mērā, kas atbilst jau
veiktajām valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām iemaksām,”
uzsver E. Baldzēns, “un,
ja tiešām valdība
izšķiras par
bezdarbnieku pabalsta
termiņa saīsināšanu, tad
neizbēgami ir jābūt
pārejas periodam vismaz
2+12 mēneši.”
LBAS uzsver, ka
bezdarbnieku pabalsta
samazināšana darbiniekam nozīmē arī
mazākas pensijas
nākotnē, par ko gan
Labklājības ministrija
nerunā. Turklāt nav
izsvērti Satversmes
tiesas riski.

„Maxima Latvija” noslēgts otrais koplīgums
18.septembrī notikušajā
SIA „Maxima Latvija” darbinieku pārstāvju konferencē tika noslēgts jau
otrais uzņēmuma darba
koplīgums ( DKL), kuru
parakstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris
Vilcmeiers un arodorganizācijas priekšsēdētāja
Anna Umbrovska.
Konferences dalībnieki
vienbalsīgi atbalstīja darba

devēja un arodbiedrības
izstrādātos DKL noteikumus. LTDA
priekšsēdētāja Maira
Muceniece prezentācijā
par DKL ieguvumiem
atzīmēja arodbiedrības
panākumu - darbiniekiem labvēlīgākus
nosacījumus summētā
darba laika organizācijā:
viens mēnesis līdzšinējo
trīs vietā, kā arī iespēja

pāriet no nepilnā darba
laika uz normālo. Tāpat
DKL noteiktas sociālās
drošības garantijas,
piemēram, veselības apdrošināšana, darbinieku
nodrošināšana ar ēdienreizi, pabalsti bērnu
piedzimšanas, adopcijas
un tuvinieku zaudējuma
gadījumos, kā arī vēl citi
papildu labumi.
Arodbiedrības sadarbība
ar uzņēmuma vadību
turpināsies, īpaši aktuālajā darba samaksas

SIA "MAXIMA Latvija" valdes priekšsēdētājs ANDRIS VILCMEIERS un
arodorganizācijas priekšsēdētāja ANNA UMBROVSKA.

celšanas jautājumā.
DKL ir saistošs visiem
aptuveni 7500 darbiniekiem.
Arodorganizācija
apvieno aptuveni 200
darbiniekus, kuri strādā
vienā trešdaļā no visiem
uzņēmuma veikaliem
un kuru skaitam ir
tendence palielināties.
Maira Muceniece,
LTDA priekšsēdētāja

LBAS Vēstis
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS

LIZDA vāc parakstus manabalss.lv par pirmsskolas pedagogu
algu izmaksu no valsts budžeta
Jaunais mācību gads Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs sākās ar pārmaiņām, jo izglītības vadlīnijas paredz citādu pieeju bērnu skološanā
pirmsskolā, mainījās arī
skolotāja loma mācību
procesā. Tomēr atalgojuma ziņā pirmsskolas
pedagogu vairākums
lielas pārmaiņas nesagaidīja. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība
(LIZDA)
iestājas
par nevienlīdzības novēršanu
pirmsskolas
pedagogiem.
Pašreizējā kārtība nostāda pirmsskolas pedagogus diskriminējošā situācijā
Platformā Manabalss.lv LIZDA vāc iedzīvotāju parakstus iniciatīvai “Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu
nodarbinātībā”. Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai pirmsskolas
pedagogiem atalgojuma izmaksu nodrošinātu valsts. Šobrīd
pirmsskolas pedagogiem darba algu izmaksā pašvaldības un tas
pedagogus bērnudārzos nostāda nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar pedagogiem skolās, kur algu maksā valsts. Proti, pirmsskolas pedagogu maciņa biezums ir atkarīgs no pašvaldības
izpratnes un finansiālās rocības. Jāuzsver, ka LIZDA iniciatīvu
atbalsta arī Latvijas Pašvaldību savienībā, kliedējot nepamatotās bažas, ka finansējuma avota maiņa varētu samazināt atalgojuma bērnudārzu pedagogiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 «Par pedagogu darba samaksu», zemākā mēneša darba algas likme ir
750 eiro: 2019./2020. mācību gadā pirmsskolas pedagogiem 1h = 4,69 eiro, citiem pedagogiem 1 h = 6,25 eiro, tātad
starpība -1,56 eiro.
Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas
nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba
stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai, un vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā. Pirmsskolas pedagogi tiek diskriminēti gan darba samaksas, gan darba noslodzes ziņā.
Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiks no
plkst.7.00 – 19.00, šīs darba specifikas dēļ pedagogu vidējā
darba slodze ir ~ 0,8. Saņemot zemāko mēneša darba algas
likmi (750 euro) pēc nodokļu nomaksas - pedagogs saņem ap
420 eiro.

Zemās pirmsskolas pedagogu algas kritizē OECD
Starptautiskā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savos izglītības pētījumos un pārskatos vairākkārt
norādījusi, ka Latvijā ir viens no zemākajiem pirmsskolas pedagogu atalgojumiem, salīdzinot ar citām OECD dalībvalstīm un
partnervalstīm. OECD eksperti arī norādījuši, ka nepieciešams
veidot stratēģisku pieeju, lai uzlabotu pirmsskolas pedagogu
darba kvalitāti un motivāciju, jo bērnudārzā bērns tiek skolots
un sagatavots nākamajam izglītības posmam.
“Mūsu mērķis ir panākt, lai starp pedagogu skolā un pedagogu
pirmskolā tiktu ielikta vienlīdzības zīme gan atalgojuma ziņā,
gan darba slodzes ziņā. Prasības pirmsskolas pedagogam no
valsts puses ir tādas pašas kā citiem kolēģiem, piemēram, jābūt
augstākajai pedagoģiskajai izglītībai, jāveic profesionālā pilnveide, kā arī uz viņiem attiecas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Toties atalgojuma ziņā pirmsskolas pedagogi
nostādīti diskriminējošā situācijā. Viņi saņem tik, cik katra pašvaldība spēj atļauties un daudzviet tā samaksa ir zemāka nekā
skolās,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Ieguvumi, ja pirmsskolas pedagogam algu maksātu valsts
nevis pašvaldības
LIZDA saskata vairākus ieguvumus gan pedagogiem, gan sabiedrībai kopumā, ja pirmsskolas pedagogiem algu maksātu
valsts nevis pašvaldības.
Ko iegūst pirmsskolas pedagogs?
 Pirmsskolas pedagoga atalgojums vairs nebūs atkarīgs tikai no vietvaras finansiālajām iespējām.
 Pirmsskolas pedagogs iegūs finansiālu stabilitāti
Pašvaldībām būs vairāk brīvo līdzekļu, lai maksātu. pirmsskolas pedagogam un citiem pedagogiem piemaksas.
Ko iegūtu sabiedrība kopumā?
 Pašvaldības vairāk līdzekļu varēs atvēlēt bērnudārzu sakārtošanai.
 Pašvaldībām būs vairāk naudas jaunu pirmsskolas grupu
atvēršanai.
 Motivētāku pedagogu, jo pašvaldības varēs nodrošināt
cienīgāku atalgojumu izglītības iestādēs strādājošajiem.
Parakstīties par LIZDA iniciatīvu pirmsskolas pedagogu atbalstam var šeit:
//manabalss.lv/vienlidzibu-pirmsskolas-izglitibas-iestazupedagogiem-darba-samaksu-nodrosinat-no-valsts-budzeta/
show
Būsim solidāri ar pirmsskolas pedagogiem! Savācot 10 000
balsis iniciatīva tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.
Guntis Meisters,
LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists
5

LIDA – pēc spraigās vasaras atpūta tik drīz
vēl nav sagaidāma
Lai arī pieņemts uzskatīt, ka vasara ir atpūtas un
atvaļinājumu laiks, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai (LIDA) šī vasara pagāja spraigā darbā. Šoreiz atskatīsimies uz dažiem svarīgākajiem procesiem un notikumiem, kas
jau tā karsto vasaru padarīja vēl karstāku.
Kā viens no svarīgākajiem notikumiem šoreiz jāmin
LIDA pārstāvju tikšanās ar iekšlietu ministru S. Ģirģenu, kuras
laikā iezīmējās turpmākās sadarbības aprises. Tikšanās laikā
ministrs atzinīgi izteicās par līdzšinējo LIDA darbību gan saistībā ar dažādu problēmjautājumu risināšanu, kas saistīti ar dienestu iekšējo darbību, gan LIDA aktīvo līdzdalību normatīvo
aktu jaunradē. Savukārt attiecībā uz turpmāko sadarbību no
ministra tika saņemts lūgums LIDA aktīvāk iesaistīties ne tikai
dažādu jautājumu risināšanā dienestu un ministrijas līmenī,
bet arī kopīgi ar ministriju pārstāvēt dienestu darbinieku intereses Ministru kabineta līmenī, atbalstot ministrijas centienus
saistībā ar papildus finanšu līdzekļu iegūšanu dienestu attīstībai, un citos jautājumos. Tāpat ministrs izteica vēlmi biežāk no
LIDA saņemt ne tikai informāciju par konstatētajām problēmām un lūgumus tās risināt, bet arī konkrētus piedāvājumus
šo problēmu risināšanai.
„Ministrs tikšanās laikā uzsvēra, ka ministrijas darbības ir un būs vērstas uz cilvēkiem,” pēc tikšanās savu viedokli
pauž LIDA Valdes priekšsēdētājs A. Augustāns. „Savukārt LIDA
darbs pašos pamatos ir vērsts uz šo cilvēku – dienestu darbinieku – tiesību un interešu aizstāvību. Pievienojot tam ministra izteikto vēlmi turpmāk no LIDA saņemt konkrētāku redzējumu un piedāvājumus dažādu jautājumu risināšanā, es secinu, ka turpmāk arodbiedrības loma iekšlietu sistēmā tikai pieaugs. Un tas ir pozitīvs signāls ne tikai LIDA un tās biedriem,
bet arī tiem darbiniekiem, kuri vēl nav izlēmuši par labu būšanai arodbiedrībā. Savukārt LIDA, kamēr vien ministrs šo savu
nostāju nemainīs, savu resursu ietvaros atbalstīs visas darbības, kas vērstas uz dienestu attīstību, uzlabojot to kodola –
darbinieku – dienesta apstākļus. Protams, sagaidot līdzīgu
atbalstu no ministra arī attiecībā uz LIDA darbību.”
Ne mazāk svarīgs notikums ir arī koplīguma projekta
iesniegšana Valsts policijai (VP). Koplīguma būtība ir nodarbināto tiesiskā stāvokļa uzlabošana, un tiesības par tā izstrādi
un noslēgšanu arodbiedrībai ir piešķirtas ar likumu. LIDA ir
sagatavojusi sākotnējo koplīguma projektu, ko iesniedz VP
apspriešanai. Viens no LIDA mērķiem ir radīt kolektīvo aizsardzības sistēmu, no kuras labumu gūtu gan nodarbinātie, gan
darba devēji, t.i., Latvijas valsts un visa sabiedrība kopumā.
Savukārt viens no instrumentiem, ar kuru sasniegt šo mērķi, ir
sociālā dialoga veicināšana starp darbinieku pārstāvjiem
(arodbiedrību) un darba devēju. Sociālais dialogs veicina augstāku nodarbināto dzīves kvalitāti, produktivitātes pieaugumu, aizsardzību, veido pozitīvu un uz rezultātu orientētu darba vidi. Ņemot vērā līdzšinējo produktīvo sadarbību, LIDA ap6

liecina, ka iestājas par policijas nozares nodarbināto interesēm, vēlas attīstīt dienestu, kopīgi sadarboties, lai veicinātu
nodarbināto izaugsmi, kas būtu ieguvums visas valsts labā.
Pozitīvi rezultāti sasniegti arī sadarbojoties ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un Valsts robežsardzi (VRS).
Pamatojoties uz vienošanos, kas panākta starp LIDA
un VUGD, turpmāk situācijās, kad amatpersonas darbības un
tās rezultātu kārtējās novērtēšanas procesa laikā radīsies nepieciešamība sasaukt novērtēšanas komisiju, LIDA biedri kā
dalībnieku procesā varēs pieaicināt arī arodbiedrības pārstāvi.
Tas uzskatāms par vērā ņemamu soli tiesisku darba attiecību
stiprināšanā. Iespēja pieaicināt arodbiedrības pārstāvi šajā
procesā sniedz biedram garantiju atiecībā uz to, ka tā gaitā
netiks pārkāptas viņa tiesības. Saistībā ar VRS pieminēšanas
vērts ir iznākums jautājumā par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas un apmaksas procesu iestādē. Pēc sešu
mēnešu ilgām savstarpējām diskusijām, kurās nācās iesaistīt
arī iekšlietu ministriju, VRS atzina, ka iestādē izveidotā sistēma ir pārāk birokrātiska un tādejādi rada situācijas, kurās tiek
pārkāptas darbinieku tiesības savlaicīgi saņemt tiem pienākošos atalgojumu. Tā rezultātā uz doto brīdi jau ir veikti labojumi iestādes iekšējā normatīvajā regulējumā un paralēli notiek
gatavošanās pāriešanai uz jaunu, mūsdienām atbilstošāku un
vienkāršāku kārtību. Savukārt risināšanas procesa sākuma
stadijā ir kāds cits, ne mazāk svarīgs jautājums – kārtība, kādā
iestādē darbiniekiem tiek uzdots pildīt papildus pienākumus
un kā tiek noteikta samaksa par šo papildus pienākumu pildīšanu. Šis jautājums ir aktuāls daudziem LIDA biedriem, jo,
sakarā ar darbinieku trūkumu dienestā, ikdienā nākas pildīt ne
tikai savus tiešos, bet arī papildus pienākumus.
Diemžēl dažreiz nākas saskarties arī ar jautājumiem,
kuru risināšana nevedas tik raiti, kā gribētos. Šādās situācijās
nereti jautājuma skatīšana tiek nodota tiesai, un šoreiz šādu
soli LIDA nācās spert saistībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi
(IeVP). Jau iepriekš esam informējuši, ka šī gada jūnijā LIDA
vērsās ar iesniegumu pie IeVP, kurā lūdza iestādi izdot labvēlīgu administratīvo aktu attiecībā uz katru IeVP strādājošo LIDA

Tomēr cītīgi strādājot ir jāmāk arī kārtīgi atpūsties. Un
LIDA biedriem nav sveša nedz kārtīgi padarīta darba apziņa,
nedz aktīva atpūta pie dabas, kopā ar ģimenēm, draugiem un
kolēģiem. Šoreiz LIDA biedri piedalījās Daugavpilī, Stropu ezerā
notikušajā starptautiskajā pūķu laivu festivālā „Dragon Boat”,
kuru organizēja Latgales ūdens sporta veidu centrs
“Dinaburg”. Pūķu laiva ir divdesmitvietīga kanoe laiva ar pūķa
asti un galvu, kurā priekšā sēž bundzinieks, kurš, sitot bungas,
rada ritmu airētājiem, savukārt divdesmit airētāji - pa 10 katrā
pusē, kopīgi strādā. Aizmugurējā daļā atrodas tā saucamais
stūrmanis, kurš laivu stūrē. Lieki pieminēt, ka šāda veida aktivitātes uzlabo arī spēju darboties komandā, kas savukārt ir svarīgs aspekts LIDA biedru darba ikdienā. LIDA vēlas izteikt pateicību visiem biedriem, kas piedalījās šajā pasākumā!
Noslēgumā LIDA vēlas atgādināt saviem biedriem, ka
ir atsākta projekta „Juristu dienas” īstenošana. Projekts tika
aizsākts 2018.gadā un tā mērķis ir uzlabot komunikāciju starp
arodbiedrību un tās biedriem, sniegt biedriem juridiskās konsultācijas saistībā gan ar darba/ dienesta jautājumiem, gan
privātas dabas jautājumiem, kā arī informēt par arodbiedrību
un tās darbību tos cilvēkus, kuri vēl nav arodbiedrības biedri.
Septembrī jau viesojāmies Gulbenē, Madonā, Dobelē un Ogrē.
Par nākamajām tikšanās vietām un laikiem ziņosim gan savā
mājas lapā www.lida.lv, gan sociālo tīklu profilos!
Juris Kabanovs,
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības
Padomes loceklis

biedru par darba samaksas pārrēķinu par pēdējiem diviem
gadiem, aprēķinā ņemot vērā normatīvo aktu pareizu interpretāciju, kā arī izmaksāt atbilstošu kompensāciju. Uz minēto LIDA iesniegumu no iestādes tika saņemta noraidoša atbildelēmums, ar kuru nolemts LIDA iesniegumu neizskatīt pēc būtības, norādot, ka IeVP nav tiesiska pamata veikt pārrēķinu. Ņemot vērā no iestādes saņemto atbildi LIDA sagatavoja un šī
gada 20. augustā Rīgas Administratīvajai rajona tiesai iesniedza pieteikumu, kurā lūdz tiesu uzlikt par pienākumu iestādei
šādu aktu izdot.
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Darba līgums vai uzņēmuma līgums? Jāņa pieredzes stāsts.
Būvnieks Jānis (54) dzīvo savā dzimtajā pilsētā Vidzemē. Pārsvarā strādājis kā patstāvīgs meistars, un no savas darba atlīdzības maksājis patentmaksu. Strādājot kopš deviņdesmitajiem gadiem, iegūtā pieredze un prasmes ļāva darīt praktiski
jebkuru darbu. 2013. gadā Jānim piedāvāja darbu kāds paziņa
– būvniecības uzņēmuma vadītājs. Attiecības abiem bijušas
labas un Jānis piekrita.
Sistēma uzņēmumā
Pirms līguma slēgšanas uzņēmums prasīja Jānim reģistrēties
VID kā pašnodarbinātajam. Jānim tas likās pieņemami, un viņš
izpildīja šo prasību, tobrīd īsti nezinot, ko tas viņam nozīmēs
nākotnē. Kad tas bija darīts, uzņēmums ar Jāni slēdza uzņēmuma līgumu par sadarbību, kurā tika atrunāts, ka nākamos piecus gadus par katru konkrēto objektu abas puses vienosies
atsevišķos līgumos, uzskaitot darāmos darbus un rēķinos iekļaujamo samaksu.
Darba uzsākšana Jānim parasti noritēja šādi – zvanījis vadītājs
un teicis, ka ir jauns objekts, telefonsarunas laikā vai atsevišķi
tiekoties tika pārrunāti darbi, kas jāveic, un beigās vadītājs
piebilda: “Par cenu tad jau vienosimies pēc tam”.
Ja starp pusēm būtu slēgts darba līgums, tad darba devējs un
darba ņēmējs, atrunātu regulāru darba samaksu, nodokļu nomaksu, atvaļinājuma dienas un atalgojumu slimības gadījumā.
Darba devējam jārūpējas, lai darba ņēmējam būtu drošai darba veikšanai vajadzīgie apstākļi un piederumi.
Drīz pēc šāda zvana tika uzsākts darbs, bet līguma par konkrēto objektu vēl nebija. Katru otro nedēļu Jānim kā pašnodarbinātajam bija jāsastāda un jāiesniedz uzņēmumam rēķins par
padarīto darbu, ko uzņēmums apmaksāja. Bet realitātē uzņēmums sagatavoja šo rēķinu Jāņa vietā, un deva viņam to parakstīt, pirms iesniegšanas atpakaļ uzņēmumam.
Darbu apjoms objektā vienmēr bija lielāks, nekā iepriekš sarunāts, līdz ar to tika darīti arī papildus darbi, bet par tiem papildus netika maksāts. Rēķinos no Jāņa darba samaksas tika atrēķinātas darba instrumentu un individuālo aizsardzības līdzekļu
izmaksas, un no saņemtās naudas Jānim pašam bija jānomaksā nodokļi. Līgumu, kuru vajadzēja slēgt pirms darba uzsākša-

nas katrā objektā, uzņēmums iedeva parakstīt tikai tad, kad
darbs jau sen bija pabeigts. Tā gājis objekts pēc objekta.
Vienīgā reize piecu gadu laikā, kad dokumenti bija gatavi
pirms darba uzsākšanas, bija tad, kad uzņēmums esot zinājis,
ka objektā ieradīsies kontrolējošo institūciju pārbaude.
Sākotnēji labais kontakts ar uzņēmuma vadību laika gaitā pasliktinājās un, Jānim sūdzoties par darbu gaitu vai apmaksu,
uzņēmuma pārstāvji teikuši “Mēs tev dodam darbu! Ja šādā
sistēmā negribi strādāt tu, atradīsim citu.”
Tā var strādāt, līdz brīdim, kad…
2018.gada augustā, strādājot jaunā objektā, Jānim palika slikti
ar veselību – insults. Nedēļa tika pavadīta slimnīcā. Jānis devās
uz uzņēmumu izrunāt situāciju – darbu darīt vairs nebija iespējams, bet bija jāsaņem nauda par iepriekš padarītajiem
darbiem. Tomēr uzņēmumā ar Jāni vairs neviens negribēja
runāt par naudu. Jānim uz rokas nebija līguma par objektu un
tajā veiktajiem darbiem, jo ierastā prakse bija, ka uzņēmums
to deva parakstīt tikai pēc objekta beigām. Un slimības nauda
Jānim arī nepienācās, jo viņš nestrādāja uzņēmumā ar darba
līgumu, bet bija sadarbības partneris – pašnodarbinātais.
Pēc šiem notikumiem Jānis likvidēja savu pašnodarbinātā statusu, un uzsāka darbu veselības apstākļiem piemērotākā darba vietā, kur noslēdza darba līgumu. Tas viņam deva piekļuvi
drošiem darba apstākļiem, nepieciešamajam aprīkojumam
darba veikšanai, iespēju doties ikgadējā atvaļinājumā, un nepieciešamības gadījumā saņemt slimības naudu un bezdarbnieka pabalstu.
No Jāņa varam mācīties:
Ir liela nozīme starp uzņēmuma un darba līgumu – pirms paraksti kādu līgumu, pievērs uzmanību atšķirībām!
Pirms darba uzsākšanas ir jāslēdz līgums, kurā puses ir vienojušās par veicamo darbu, atlīdzības apjomu un tās izmaksāšanas kārtību.
Katrīna Upatniece,
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija no: LBAS VĒSTIS, 2010.gada 28. septembris, "Darba līgums vai uzņēmuma līgums?".
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201010/lbas_135.pdf
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UNI IKT darbinieku arodbiedrības
kongress “Sadarboties, lai uzvarētu!”
Laika posmā no
2019.gada 22.augusta
līdz 29.augustam LSAB
pārstāvji piedalījās UNI
IKT sektora Pasaules
konferencē “Connecting
to Win” (Sadarboties, lai
uzvarētu!) Malaizijā.
Lai panāktu darbiniekiem labvēlīgākus
nosacījumus ir jāspēj
vienoties ar darba
devējiem, un tas ir galvenais arodbiedrību uzdevums. Jo vairāk biedru, jo spēcīgāka arodbiedrība. Konferenci atklāja UNI ICTS Pasaules
prezidents Andy Kerr.
Konferencē uzstājās
daudzu arodbiedrību

pārstāvji stāstot par
savu arodbiedrību
vēsturi, neveiksmēm un
sasniegumiem. Interesanti bija salīdzināt
cik labā līmenī pret citiem esam ar koplīgumiem Latvijā (TET, LVRTC,
VAS “Elektroniskie sakari” un VAS “Latvijas
Pasts”).

zvaniem, ne sociālajos
tīklos, ne citās komunikāciju aplikācijās pēc
darba laika. Šāda
vienošanās būtu iespējama arī Latvijā.

Viena no saistošākajām
prezentācijām bija spāņu
pārstāvja Lucas Garcia
stāsts par ar Telefonica
noslēgto Global Agreement par Digital Disconnection. Šī vienošanās
paredz, ka Telefonica
darbiniekiem ir tiesības
neatbildēt ne uz telefona

Par informatīvas platformas izveidi

Ir izveidota informatīva
platforma, lai panāktu
taisnīgāku mobilitāti
Eiropas Savienībā euwatchdog.com, kurā var
atrast vērtīgu informāciju par darbinieku
nosūtīšanu. Statistika ir
skaudra, no Latvijas
nosūtīti strādāt uz
ārzemēm pāri par 10
000 strādājošo, bet uz
Latviju ap 1000.

algām un darba apstākļiem, kā arī jauniem
koplīgumiem sociālajā
dialogā ar darba
devējiem un valsti.
Kopumā pēdējos 10 -15
gados no Latvijas ir izceļojuši pāri par 300 000
strādājošo. No Lietuvas
ap vienu miljonu, no
Rumānijas ap 5 miljoni
strādājošo! Ir jāpanāk
taisnīgāks risinājums
Austrumeiropai, Centrāleiropai un Latvijai.
Latvijā ir nepieciešamas
investīcijas izglītībā un
infrastruktūrā no Eiropas Savienības
fondiem, lai uzlabotu
situāciju un nepieļautu
masveida strādājošo
aizplūšanu no valsts.

Labā ziņa ir tā, ka
nosūtītie darbinieki atgriežas Latvijā. Tomēr
daudzi ir emigrējuši un
izvēlējušies pastāvīgu
darbu ārzemēs. Nekas
labāks par labi atalgotām un drošām darba
vietām pasaulē nav
izdomāts. Tāpēc LSAB
un visas LBAS dalīborganizācijas tik uzstājīgi
iestājas par uzlabotām

Dānijas pārstāvis konferencē Sofijā prezentēja
šo platformu. Konferenci
atklāja Bulgārijas arodbiedrības PODKREPA
prezidents D. Manolovs,
Bulgārijas darba lietu
ministrijas eksperts un
Bulgārijas parlamenta
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Lai panāktu
darbiniekiem
labvēlīgākus
nosacījumus ir
jāspēj vienoties ar
darba devējiem,
un tas ir galvenais
arodbiedrību
uzdevums.

darba, sociālo un
demogrāfijas politikas komitejas vadītājs H. Ademovs.
Konferencē piedalījās
2 LSAB pārstāvji.
Vairāk:
www.lsab.lv.

Informāciju sagatavoja
Irēna Liepiņa, LBAS
priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente
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Tikšanās ar darba devējiem
30. 09. LSAB pārstāvji tikās
ar SIA “TET” un “Citrus
Solutions” pārstāvjiem, lai
pārrunātu aktualitātes,
ieskaitot atziņas no IKT
darbinieku kongresa.
Savukārt 1.10. LVRTC valde tikās ar Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrības
prezidenti Irēnu Liepiņu un
LVRTC arodorganizācijas
vadītāju (attēlā), lai
pārrunātu līdzšinējo un
turpmāko sadarbību.
LVRTC, kur darba kultūra
un tikums ir kaldināti 95
gadu tradīcijās, arodbie-

drības un uzņēmuma
atvērta un uz dialogu
vērsta sadarbība ir
priekšnosacījums
ilgtspējīgai attīstībai un
darba vides uzlabošanai.
Tikšanās laikā tika
pārrunāti LVRTC koplīguma pilnveides jautājumi, kā arī uzklausīti
arodbiedrības priekšlikumi par starptautisko
praksi darba apstākļu
uzlabošanā, darbinieku
tiesiskās aizsardzības
jomā, kā arī
ģenerālvienošanās
slēgšanu nozarē.

Par ģenerālvienošanos pasta nozarē
1.investēt pasta
nākotnē;
2. izveidot ilgtspējīgu
universālā pakalpojuma
modeli, kurš ietver paku
skaita pieaugumu;
3. noteikt minimālos
sociālos un vides
standartus
(ģenerālvienošanās pasta
nozarē);
4. garantēt ilgtspējīgu
finansējumu universālā
pakalpojuma izpildei;
5. ievērot universālā pa-

9. oktobris ir Pasaules
pasta diena, tāpēc LSAB
un UNI Global iestājas
par ilgtspējīgu pasta
nākotni.
Veiksmīgi noslēgusies
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība kampaņa par
ģenerālvienošanos
ilgtspējīgai pasta nākotnei. Savākti vairāk aptuveni 1400 paraksti.
LSAB 5 galvenās
prasības ir:

kalpojuma saistības
(UPS) prasības (Pasta
likuma grozījumu
pieņemšana saistībā ar
kompensāciju par
abonētās preses piegādi).
Šobrīd ir uzsāktas
ģenerālvienošanās pasta
nozarē ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību. Paldies visiem
VAS “Latvijas Pasts” darbiniekiem un, jo īpaši,
LSAB biedriem, kuri atbalstīja kampaņu!

Par ģenerālvienošanās IKT nozarē virzību
Pirms gada 4. oktobrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards un LSAB prezidente Irēna Liepiņa parakstīja sadarbības memorandu, ar kuru abas puses
apliecina apņēmību veicināt nozaru
sociālā dialoga attīstību informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju nozarē
(IKT), pilnveidojot darba procesu, kas
tiek veikts inovācijas un tehnoloģijas
sabiedrības un strādājošo labā Latvijā.
Tika veiktas arī pārrunas par ģenerālvienošanos - nozares koplīgumu,
IKT nozarē. Memoranda parakstīšanā
piedalījās arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils

Baldzēns un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) valsts sekretāra vietnieks
(šobrīd LVRTC valdes priekšsēdētājs)
Edmunds Beļskis. Memoranda parakstīšanas laikā īpaši tika uzsvērta
IKT nozares darbinieku nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Būtisks faktors ir darbinieku sociālā
aizsardzība un atbildīga darba devēju
sadarbība.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns
uzsvēra koplīgumu uzņēmumā un
nozarē nozīmi un ka ieguvēji no tiem
ir gan darbinieki, gan darba devēji,
gan valsts. Tikšanās gaitā tika apspriesta ģenerālvienošanās noslēgšana IKT nozarē, kuru ministrs apsolīja
atbalstīt un veicināt. Sirsnīgs paldies
J. Pūces kungam par atsaucību un
izpratni par sociālā dialoga veicināšanas nozīmību Latvijā!

Šogad, 2019.gada 2.oktobrī, lai turpinātu iesākto, notika LBAS vadības un
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) pārstāvju tikšanās ar
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Sarunā

Interesanti, kura ģenerālvienošanās
sakaru nozarē būs pirmā: pasta nozares ģenerālvienošanās, IKT nozares
ģenerālvienošanās vai bezvadu telekomunikāciju nozares ģenerālvienošanās?

Informāciju sagatavoja Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente
LBAS Vēstis
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LMNA informatīvā diena kokaudzētavā „Mazsili”
20. septembrī, aizsākoties pasaules Globālā klimata
rīcības nedēļai, Latvijas Meža nozares arodbiedrības
arodorganizāciju līderi sadarbībā ar AS Latvijas
valsts meži (LVM) devās vizītē uz kokaudzētavu
“Mazsili”. Ar jaunumiem mežu apsaimniekošanā
arodbiedrības aktīvistus iepazīstināja LVM valdes
loceklis Edvīns Zakovics.

drošinot darba vietas nozarē strādājošajiem.
Kokaudzētavas vadītājs Kārlis Strazdiņš izrādīja
“Mazsilu” apsaimniekojamās platības. Kokaudzētavā “Mazsili” gadā realizē aptuveni 14 miljonu koku
stādu, audzē priedes, egles, bērzus un melnalkšņus.
Savukārt par meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu
informēja Latvijas Meža sertifikācijas padomes
priekšsēdētājs Māris Liopa, sakot, ka ilgtspējīga
attīstība ir tāda, kas nodrošina šodienas vajadzību
apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai, sabalansējot trīs savstarpēji saistītas dimensijas - vides, ekonomisko un
sociālo.

Latvijas valsts mežos ikgadējais izcirstais koksnes
apjoms ir mazāks par pieaugumu, tādējādi mežā
notiek nepārtraukta koksnes resursu atjaunošanās. Ikgadējais augošo koku krāju pieaugums Latvijas valsts mežos ir 12 miljoni kubikmetru, bet nocirsts tiek 5-7 miljoni kubikmetru koksnes.
LVM apsaimniekotie meži ik gadu piesaista 4,1 miljonu tonnu oglekļa jeb 15 miljoni tonnu CO 2, bet
kopējais uzkrājums dzīvajā biomasā jeb visos LVM
Māris Liopa uzsvēra mežu kopšanas nozīmi tā attīsapsaimniekotajos mežos ir 109 miljoni tonnu oglektībā. Kopts mežs ir produktīvāks un dzīvotspējīļa jeb 400 miljoni tonnu CO2.
gāks. Kopšana nodrošina optimālu augšanas telpu
katram kokam. Tam pietiek saules, gaismas un baInguna Siņica,
rības vielu. Kokam ir iespēja pilnībā realizēt savu
Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja
augšanas potenciālu (ģenētiski noteikto) gan garumā, gan apjomā. Mēs, Latvijas Meža nozares arodbiedrība, atbalstam meža kopšanu, tādā veidā noFOTO NO LMNA ARHĪVA
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LBAS un LMNA tikšanās ar zemkopības ministru
28. augustā Zemkopības ministrijā arodbiedrības tikās ar ministru Kasparu Gerhardu. Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils
Baldzēns un Latvijas Meža nozares arodbiedrības
(LMNA) priekšsēdētāja Inguna Siņica sarunā aktualizēja Valsts meža dienesta (VMD) darbinieku darba samaksas jautājumu.
Tikšanās laikā tika pārrunāta atalgojuma politika Valsts
meža dienestā, līdz šim paveiktie uzlabojumi un modernizācija, kā arī iespējamie priekšlikumi nodokļu politikas
pilnveidošanai 2021. gadam.
Sarunā arodbiedrības uzsvēra, ka VMD darbība ir saistīta ar mežu un meža zemes teritoriju, kuras platība kopš
Latvijas neatkarības atgūšanas ir pieaugusi, un attiecīgi
ir pieaudzis arī VMD veicamā darba apjoms. Savukārt
darbinieku skaits, kuri nodrošina VMD funkcijas, ir samazinājies aptuveni 3 reizes. Turklāt esošā finansējuma
dēļ ugunsnedrošajā laika posmā nav iespējams pietiekamā skaitā nodarbināt meža ugunsdzēsējus un specializētā autotransporta vadītājus. Zemā darba samaksa un
minimālais sociālo garantiju nodrošinājums veicina sezonas darbinieku pastāvīgu mainību. Turklāt VMD darbinieku darba samaksa vēl joprojām ir zemākā nozarē.
LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica akcentēja, ka, lai
stiprinātu VMD veiktspēju, kā arī lai VMD efektīvi īstenotu meža ugunsgrēku dzēšanu, nepieciešams nodrošināt
darbiniekiem atbilstošu un meža nozares kontekstā konkurētspējīgu darba samaksu.

stiprinātu valsts mežu ugunsdrošību.
Tikšanās laikā tika diskutēts arī par nevienlīdzību darbaspēka jautājumos – LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns
vērsa uzmanību, ka ir novērojamas atalgojuma atšķirības
vietējam darbaspēkam un ārvalstu darbaspēkam, proti,
darba devēji nosaka lielāku atalgojumu ārvalstniekiem,
nekā vietējiem darbiniekiem. Savukārt ministrs Kaspars
Gerhards uzsvēra, ka citu valstu darbinieku ievešanas
un atalgojuma problemātika jau ir Nacionālās apvienības
un Zemkopības ministrijas dienaskārtībā. Darbaspēka
pieejamība un atalgojuma samērīgums ir aktuāls jautājums ne tikai lauksaimniecības nozarē, bet Latvijā kopumā. Tālab, lai rastu ilgtspējīgu risinājumu, kas piemērots
Latvijas darba tirgus vajadzībām un nācijas izaugsmei,
šie jautājumi tiek diskutēti visos līmeņos gan Saeimā,
gan Ministru kabinetā. Ministrs uzsvēra, ka Latvijas darba tirgus dalībnieku diskriminācija nav pieļaujama valsts līmenī ir jārada mehānisms, lai darba devējs izvēlētos Latvijas pilsoni, nevis imigrantu. Tieši tāpēc ir aktīvi
jāstrādā ar darbinieku izglītošanu, pārkvalifikāciju un
reemigrāciju, lai iespējami ātrāk novērstu pieaugošo darbinieku trūkumu.
Sarunu laikā arodbiedrības ar zemkopības ministru pārrunāja arī jauno meža speciālistu piesaisti valsts sektorā.
Patlaban mežu nozarē būtisks izaicinājums ir darbinieku
trūkums, ko ir veicinājis nepietiekamais atalgojums. I.
Siņica pastāstīja, ka meža nozarē būtiska problēma ir
darba spēka novecošana. Valsts meža dienesta strādājošie ir pirmspensijas vai pensijas vecuma cilvēki, un diemžēl Valsts meža dienests ir spiests darba līgumus pagarināt ar šiem cilvēkiem, jo jaunie speciālisti nav gatavi
strādāt par valsts piedāvāto atalgojumu. Patlaban Valsts
meža dienesta darbinieki vidēji algā saņem 873 eiro
pirms nodokļiem - tātad reāli "uz rokas" saņem apmēram
600 eiro. Jaunie speciālisti nav gatavi ilgtermiņā strādāt
par šādu atalgojumu. Tie, kuri pabeidz Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža fakultāti, atnāk uz
valsts sektoru gūt pieredzi, bet pēc neilga laika dodas uz
privāto sektoru, kurā atalgojums ir vismaz divas reizes
lielāks.
Tāpat ministrs norādījis, ka darbaspēka pieejamība un
atalgojuma samērīgums ir aktuāls jautājums ne tikai
lauksaimniecības nozarē, bet Latvijā kopumā. Tālab, lai
rastu ilgtspējīgu risinājumu, kas piemērots Latvijas darba tirgus vajadzībām un nācijas izaugsmei, šie jautājumi
tiek diskutēti gan Saeimā, gan Ministru kabinetā.

Ministrs Kaspars Gerhards piekrita, ka ir nepieciešams
stiprināt Valsts meža dienestu, tajā skaitā veidojot arī
samērīgu un atbilstošu atalgojuma sistēmu dienesta darbiniekiem. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem tika
norādīta nodokļu politikas pilnveidošana, kas attiecināma tieši uz meža nozari, tostarp nepieciešams pārskatīt
gan šā brīža finanšu situāciju dienestā, gan veicamos
darbus, gan sasniegtos un sasniedzamos mērķus.

Ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka diskusijas par darba
samaksas jautājumu nozarē politiskajā līmenī notiks
tuvākajās nedēļās, un tās būs ļoti smagas. 6. septembrī
valdība lems par atbalstāmajām prioritātēm valsts budžeta kontekstā, un to vidū būs arī Zemkopības ministrijas iesniegtā prioritāte VMD darbības atbalstam.
Sarunā puses vienojās, ka zemkopības ministrs turpmāk
regulāri tiksies ar arodbiedrību.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts meža dienestu
plāno veikt padziļinātu situācijas pārskatīšanu, lai izvērtētu ne tikai dienesta darbinieku atalgojuma samērīgumu, bet arī dienesta kopējo darbības kārtību.

LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns ministru informēja par
nozaru arodbiedrību interesi un nepieciešamību slēgt
ģenerālvienošanās viņa pārraugāmajās nozarēs, par ko
ministrs pauda ieinteresētību un atbalstu turpmākā proArodbiedrības un ministrs tikšanās laikā bija vienisprā- cesa attīstībā.
tis, ka jautājums par Valsts meža dienesta darbinieku
algām ir jārisina un tam ir nepieciešams atbalsts, lai
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Vai darba tirgus kļūst elastīgāks?
Viens no aktuālākajiem darba tirgus izaicinājumiem vairumā Eiropas valstu ir t.s. darba tirgus elastības palielināšanās, tas nozīmē, ka parādās arvien jaunas nodarbinātības formas un arvien vairāk prevalē tādas nestandarta nodarbinātības formas kā nepilna laika darba, pašnodarbinātība un pagaidu darbs jeb darbs uz noteiktu laiku. Kopumā darba tirgus elastība var notikt divos veidos
jeb virzienos – “skaitliskā” elastība, kad izmaiņas notiek
attiecībā uz nodarbināto skaitu vai nostrādāto stundu
skaitu, un “funkcionālā” elastība, kad izmaiņas skar darba pienākumus un uzdevumus.
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda
(Eurofound) veiktais pētījums par darba tirgus strukturālajām izmaiņām un nodarbinātības formām liecina,
ka nestandarta nodarbinātības formas lielākoties ir sastopamas zemu atalgotos darbos. Turklāt Eiropā ir novērojama polarizācija, t.i., palielinās atšķirības starp augstu
un zemu atalgotiem darbiem un to ienākumiem. Lielākais
pieaugums ir novērojams tieši nepilna laika nodarbinātībā, vidēji Eiropā 18% 2008.gadā strādāja nepilna laika
darbu, taču 2018.gadā – 20%. Ņemot vērā, ka Eiropā
2018.gadā bija nodarbināti 220 miljoni, tad 2% ir ievērojams skaitlis (absolūtos skaitļos tie ir 4,4 miljoni). Latvijā
nepilna laika nodarbinātība ir sastopama ievērojami mazāk. Turklāt pēdējos gados tā ir samazinājusies, ja
2010.gadā 9,4% strādāja nepilna laika darbu, tad
2018.gadā tie bija tikai 7,3%.

vienā un tajā pašā laikā katru dienu, nedēļu) ir saistīta
ar labāku darba un ģimenes dzīves savienošanu. Darba
ņēmēju aptauju rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu (56%) darba laiku nosaka darba devējs bez iespējām
mainīt to.
Kāpēc cilvēki izvēlas strādāt nepilna darba laika darbu?
Saskaņā ar Eiropas Savienības oficiālā statistikas biroja
Eurostat datiem katrs ceturtais vidēji Eiropā strādā nepilnu darba laiku, jo nevar atrast pilna laika darbu. Taču
Latvijā cilvēku īpatsvars, kuri strādā nepilnu darba laiku
un nevar atrast pilna laika darbu ir lielāks (33,1%, piespiedu nepilna darba laiks), piemēram, Igaunijā tādu
cilvēku īpatsvars ir tikai 5,8%. Savukārt to cilvēku īpatsvars, kuri ir izvēlējušies strādāt nepilnu darba laiku, lai
vienlaikus varētu pieskatīt bērnus, Latvijā ir tikai 1,9%
iepretim 22,3% vidēji Eiropā. Tas gan vairāk ir saistīts
nodokļu un pabalstu sistēmu Latvijā. Viena desmitā daļa
jeb 11% izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, jo paralēli
mācās.

Pēdējo desmit gadu laikā ir notikušas arī strukturālas
izmaiņas attiecībā uz pašnodarbinātajiem. Ja to īpatsvars nav mainījies, tad tādās nozarēs kā lauksaimniecība pašnodarbinātība ir samazinājusies, taču pieaugusi
pakalpojumu nozarēs.
Kopumā darba tirgū ir novērojama nodarbinātības polarizācija – palielinās labi atalgotu darbu īpatsvars, savukārt samazinās nodarbinātības pieaugums vai arī tas
kļūst negatīvs zemu atalgotos darbos. Latvijā šāda tendence ir izteikta tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu nozarē, kas ir otrā nozare aiz
finanšu un apdrošināšanas nozares ar visaugstāko vidējo
darba samaksu nozarē. Jāatzīmē, ka arī nodarbināto
skaits IKT nozarē stabili pieaug.
Izplatītākā nestandarta nodarbinātības forma ir nepilna laika darbs un saskaņā ar Eurofound datiem 3 no 4
nepilnu darba laiku strādājošajiem ir sievietes. Starp citu, Latvija ir otrā valsts aiz Bulgārijas, kurā ir vismazākais to strādājošo īpatsvars, kuri strādā nestandarta nodarbinātībā un lielākā daļa no tiem ir pašnodarbinātie.
Ņemot vērā, ka visvairāk nepilnu darba laiku strādā tādās valstīs kā Nīderlande, Vācija, Austrija, Beļģija, Dānija, tas ļauj izteikt pieņēmumu, ka nepilna laika nodarbinātība ir tik izplatīta, jo cilvēki šajās valstīs to var atļauties.
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Viena no nestandarta nodarbinātības formām ir arī
mobilais darbs, balstīts lielākoties uz IT rīku izmantošanu un darba veikšanu attālināti no jebkuras vietas. Jāatzīmē, ka darbinieki, kuru darbs ir cieši saistīts ar moderno It rīku izmantošanu, ir vairāk pakļauti ilgākām darba
stundām [1].
Šogad Eiropas Parlaments pieņēma Direktīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas
Savienībā nosaka, ka darbinieki ar vismaz sešu mēnešu
darba stāžu pie viena un tā paša darba devēja var pieprasīt nodarbinātības veidu ar paredzamākiem un drošākiem darba nosacījumiem, ja tādi ir pieejami (10.pants,
tas attiecas arī uz pāreju no nepilna darba laiku uz pilnu
darba laiku) [2].
Interesanti, ka kopš 2016.gada Beļģijā, Francijā, Itālijā
un
Spānijā
likumdošana
paredz
tiesības
būt
“nepieejamam” ārpus darba laika. To regulē sociālie
partneri nozares vai uzņēmumu līmenī, nosakot darbiniekiem šādas tiesības, panākot vienošanos darba koplīgumā kādā veidā tiks ievērotas šīs darbinieku tiesības.

Eurofound fenomenu par nepilnā darba laika zemo izplatību Austrumeiropas valstīs izplatību (un attiecīgi sieviešu nepilna darba laika nodarbinātību) skaidro ar pagātnes mantojumu jeb tradīcijām, proti, Padomju Savienī- [1] Eurofound (2019b), Further exploring the working conditions
bas plānveida ekonomikā visas sievietes strādāja algotu of ICT-based mobile workers and homebased teleworkers, Dubdarbu, turklāt, pilnu darba laiku.
lin.
[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1152

Satraucoša tendence ir novērojama Eiropā – vidēji no (2019. gada 20. jūnijs) par pārredzamiem un paredzamiem darvisiem jaunajiem darbiniekiem, kuri strādā pašreizējā ba apstākļiem Eiropas Savienībā
darba vietā mazāk par gadu, 49% ir nodarbināti uz noLinda Romele,
teiktu laiku (salīdzinājumam 2017.gadā tie bija 14%).
LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte
Pastāv uzskats, ka augstāka darbu regularitāte (darbs
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Slovēnija – koplīgumu lielvalsts
Pamatojoties uz LBAS īstenotā ESF projekta "Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai" darbību "LBAS un Sadarbības
partneru dalība pieredzes apmaiņas vizītēs", LBAS nacionālie eksperti Nataļa Preisa un Mārtiņš Svirskis kopā ar
sadarbības partneru koordinatoriem no Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrības, Latvijas Industriālo nozaru
arodbiedrības un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un
transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS 16.17.septembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Ļubļanu, Slovēnijā.

Komandējuma nolūks bija Slovēnijas arodbiedrību konfederācijas ZSSS un nozaru arodbiedrību organizāciju apmeklējums ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos un
pieredzes apmaiņa telekomunikācijas, transporta un industriālās nozares pārstāvošajās Slovēnijas arodbiedrībās, lai izprastu ģenerālvienošanās slēgšanas aspektus
no nozaru arodbiedrību skata punkta Slovēnijā.
Slovēnijas Brīvo arodbiedrību asociācija (ZSSS) un Slovēnijas publiskā sektora darbinieku arodbiedrība (KSJS)
Panākumu atslēga un vēsturisks pārskats
ZSSS pārstāv 840 000 strādniekus un 21 nozari.
Vēsturiski Slovēnijai ir komunisma mantojums, cilvēki
ciena arodbiedrības un saglabā interesi iesaistīties arodbiedrību aktivitātēs. Slovēnijas valsti regulē tās likumdošana, un arodbiedrību brīvību nosaka valsts Konstitūcijas 76. pants, tajā skaitā darbinieku brīvību organizēties
un apvienoties arodbiedrībās. Likumiem jābūt saskaņā
ar konstitūciju, kā arī koplīgumiem ir jābalstās uz likumu. Slovēnijas koplīgumu sistēma ļauj sociālajiem partneriem atviegloti veidot savstarpēju vienošanos, pašregulācija ir vieglāka nekā vienošanās un izmaiņu panākšana likumā. Slovēnijas koplīgumu sistēmas veiksmes
stāsts galvenokārt ir saistīts ar pareizo lēmumu pieņemšanu pareizajā laikā.
1989. gadā abi sociālie partneri devās uz SDO ITC Turīnā, lai apgūtu sociālā dialoga un koplīgumu pārrunu
principus. Arodbiedrības pielāgoja savu struktūru darba
devēju struktūrai, lai nodrošinātu organizētas sarunas.
Arodbiedrības ļāva Tirdzniecības un rūpniecības kamerai
kļūt par sociālo partneri, bet pati kamera izrādīja iniciatīvu iesaistīties koplīgumu pārrunās.

1992. gads - pirmais sociālais nolīgums, ko parakstīja
arodbiedrības un valdība. Pirmais vispārīgais koplīgums
kļūst par sociālā dialoga pamatu.
KSJS ir lielākā publiskā sektora darbiniekus pārstāvošā
arodbiedrību konfederācija, tā apvieno 71 396 valsts ierēdņu, kas ir ap 80% no kopējā nodarbināto skaita attiecīgajās iestādēs un institūcijās.
Slovēnijā kopš 2008. gada ekonomiskās recesijas ir ierobežota algu izaugsme sabiedriskajā sektorā, jo īpaši
valsts ierēdņiem. Lai panāktu algu izaugsmi, sociālie
partneri ir panākuši vairākas reformas, tajā skaitā nodokļu reformu, ieviešot piecu pakāpju progresivitāti iedzīvotāju ienākuma nodoklim - izglītības darbinieku darba samaksa sasaistīta ar veselības darbinieku darba samaksu, nodrošinot vienmērīgu darba samaksas izaugsmi
lielākajās publiskā sektora nozarēs.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu KSJS iesaisti sociālajā dialogā nacionālajā un starptautiskajā līmenī, nozaru dalīborganizācijas nodrošina ekspertu iesaisti. Nozaru eksperti
tiek deleģēti iesaistīties pārrunu procesos, tajā skaitā
juristi, ekonomisti, u.c. Nozaru eksperti kopā ar konfederācijas ekspertiem, veic nozaru budžetu analīzi, algu izaugsmes tendences, kas var tikt izmantotas koplīgumu
pārrunās. Pārrunu procesā nozaru ekspertiem ir liela
nozīme gan nozaru līmenī, gan nacionālā līmenī, piedaloties Ekonomiskajā un sociālajā padomē.
16% IIN tiek piemērots Slovēnijas minimālajai algai –
886,6 eiro mēnesī.
Valsts sektorā algu līmeni nosaka Likums par publiskā
sektora algām, bet koplīgumos nosaka papildu pabalstus
un piemaksas. Koplīgumos var vienoties par virsstundu
samaksu.
Darba likums un koplīgumu pārrunu regulācija
Slovēnijā nav sīki izstrādāta Darba likuma. Paredzētas
tiesības, bet sīki izstrādāti standarti atstāti koplīgumu
ietvaros.
Pamatā darba attiecību regulēšanai ir Darba attiecību
likums, kurā tiek nodrošināts plašs pantu klāsts, kurā
noteiktos standartus iespējams uzlabot caur vienošanos
koplīgumā. Likuma loma ir noteikt dažādu tiesību definīciju, taču pašus standartus nosaka sociālie partneri, par
tiem vienojoties koplīgumā.
Darba likumā iekļautas arī vairākas normas, no kurām
koplīgumos pieļaujamas atkāpes – pagaidu nodarbinātība, virsstundu regulējums, darba laiks, uzskaites periods
u.c. Koplīgumos nav iespējamas atkāpes no minimālās
darba samaksas, piemaksām un atpūtas laika.
Koplīgumu pārrunu esošā prakse Slovēnijā tika aizsākta
1991. gadā. Pēc Slovēnijas neatkarības atgūšanas 1990.
gadā, veidojot darba tiesību, drošības un darba attiecību
regulējumu, sociālie partneri un Slovēnijas Parlaments
ieviesa regulējumu, kas ļauj sociālajiem partneriem brīvi
vienoties par darba apstākļu noteikšanu koplīgumos.
Regulējums tiek veidots trīs līmeņos - nacionālā līmenī
tiek noteikts pamata regulējums un vispārējie standarti,
kā arī tiek nodrošināta nacionālo sociālo partneru iesaiste politiskajā līdzdalībā. Nozaru līmenī tiek slēgtas vispārsaistošas ģenerālvienošanās, kas nodrošina nozarēm
pielāgotu darba attiecību standartu regulējumu. Kā arī
koplīgumu pārrunas tiek veidotas uzņēmumu līmenī, kur
tiek nodrošināti papildu labumi uzņēmuma darbiniekiem.
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Koplīgumu pārrunas un koplīgumus struktūru regulē
Koplīgumu likums. Likums nodrošina koplīgumu pārrunas un noslēgšanas metodes, kas ļauj darba devējiem
pievienoties pēc koplīguma noslēgšanas. Praksē visās
nozarēs darbojas vispārēji saistoši koplīgumi, izņēmumi
ir pagaidu darbaspēka nodrošināšanas aģentūru un ķīmijas nozare.

eiro gadā, kas veido 13. algu.
Pasta darbinieku un kurjeru piemērs
Pasta nozarē funkcionē vispārsaistošs koplīgums – Slovēnijas pastā strādā 6000 darbinieki, kopumā tas pārklāj
7500 nozares darbiniekus.

Koplīgumos ietvertie darba samaksas līmeņi ir atkarīgi
no darbinieku iedalījuma kategorijās. Publiskajā sektorā
šobrīd darba samaksa tiek kategorizēta 9 līmeņos, tomēr
šie darba samaksas līmeņi ir novecojuši un 5 no tiem ir
zemāki par valstī noteikto minimālo algu. Privātajā sektorā darba samaksa tiek iedalīta vairāk nekā 40 līmeņos
atkarībā no darbinieku izglītības un prasmēm. Nozaru
koplīgumos tiek izmantotas šīs kategorijas.

Šī brīža ģenerālvienošanās ir spēkā līdz 2020. gadam,
nākošgad tiks uzsākts jaunais koplīgumu pārrunu cikls.
Koplīguma aktīvajā termiņā koplīguma dalībnieki nedrīkst izstāties no vienošanās, pēc termiņa saglabājas
koplīguma nosacījumi, tomēr slēdzējpuses drīkst izstāties.

Koplīgums nosaka: Disciplinārās sankcijas, darba laiku
(pārskata periods 12 mēneši), tiesības uz apmaksātu
prombūtni no darba, ikgadējo atvaļinājumu, darba drošīKoplīgumu likuma 14. punkts nosaka koplīgumu papla- bas standartus, tiesībām uz izglītību, nosacījumus arodšināšanas nosacījumus – darba devēju pusei jānodrošina biedrību darbībai, arodbiedrību pārstāvju neaizskaramīvismaz 50% strādājošo pārklājums, lai ģenerālvienošanās bu, algu noteikšanu, tajā skaitā piemaksas, virsstundu
būtu vispār saistoša. Ģenerālvienošanos par vispārsaisregulējumu.
tošu var noteikt Nodarbinātības ministrija. NodarbinātīDarba samaksas noteikšana ir cieši saistīta ar inflācijas
bas ministrijas iesaiste nodrošina tiesisko paļāvību un
līmeni un patēriņa cenu izmaiņām.
kontroli par to, ka kritēriji vispārsaistošās ģenerālvienošanās noslēgšanai ir izpildīti, un tā vēlāk netiks apstrīdē- Vienošanās regulē arī prēmijas darbinieku svētkos, papilta.
du uzkrājumus pensijai, atlaišanas pabalstus, solidaritāLiela loma ir kontrolei par koplīguma normu izpildi. Gal- tes pabalstus, ar darbu saistīto izmaksu segšanu, kā arī
nosaka strīdu izšķiršanas kārtību.
venais instruments šajā procesā ir arodbiedrību biedri
uzņēmumos un plašsaziņas līdzekļi. Visi koplīgumi ir
Streika likums
publiski un tiek publicēti, tiem ir likuma spēks. Ikviens
Privātajā sektorā streika pieteikums ir jāiesniedz 5 diedarba ņēmējs var uzzināt, kādas ir viņa tiesības. Darbinas pirms streika, savukārt publiskajā sektorā - 10 dienieki sūdzas, ja koplīgumu prasības netiek izpildītas.
Arodbiedrību vadītāji var būt darbinieki uzņēmumā, taču nas. Ja streiks pieteikts, balstoties uz koplīgumā noteikto
tiesību pārkāpumu, izdevumus par streika organizēšanu
to uzdevums nav vest sarunas ar darba devēju vai piesedz darba devējs, bet, lai šie nosacījumi būtu spēkā,
spiest darba devēju pildīt koplīguma normas. To uzdetiem jābūt atrunātiem koplīgumā. Kolektīvo interešu
vums ir informēt nozares arodbiedrību organizāciju par
to, ka uzņēmumā netiek pildītas koplīguma normas. Tā- streiku apmaksā arodbiedrība.
lāk nozares arodbiedrība kopā ar darba inspekciju nodrošina darba devēja piespiešanu pildīt koplīguma normas.
Lai uzturētu komunikāciju ar biedriem un nodarbinātajiem, arodbiedrības izmanto plašsaziņas līdzekļus.
Darbinieki pārsvarā arodbiedrības uzmeklē, kad saskaras ar problēmām darba vietā. Darbinieki ir informēti, ka
problēmu gadījumā jāvēršas pie arodbiedrībām. Nav vajadzības darbiniekus motivēt ar koplīguma labumiem, kas
piemērojami tikai arodbiedrību biedriem. Tomēr ir iespējams vienoties par piemaksām dažādās dzīves situācijās,
ko nodrošina darba devējs, kas ir izdevīgākas arodbiedrību biedriem.
Uzņēmumu līmeņa koplīgumos ir iespējams vienoties
par atkāpēm no nozaru koplīgumiem, taču, lai tas būtu
iespējams, iespējām un nosacījumiem atkāpju veidošanai
jābūt noteiktiem nacionāla līmeņa koplīgumos. Slovēnijas arodbiedrību pārstāvji norāda, ka stingra detalizēta
darba attiecību regulēšana caur tiesību aktiem rada atkarību no politiskajiem spēkiem. Tomēr arī attīstīta koplīgumu sistēma negarantē elastīgu un reakcionāru regulējumu, ja nav biedru pārklājums, kas ‘piespiež’ iesaistītajām pusēm uzklausīt vienai otru.
Slovēnijas koplīgumos vēl nav panāktas vienošanās par
mūžizglītību, prasmju fondiem, to bremzē darba devēju
intereses trūkums iekļaut jaunus standartus koplīgumu
struktūrās. Koplīgumu saturs ir caurmērā saglabājies
kopš 2003. gada. Tomēr Slovēnijas nodokļu sistēmas
regulējums nosaka, ka izmaksas, ko sedz darba devējs
par darbinieka ēdināšanu, transportu uz un no darba
vietas, kvalifikācijas celšanu un izglītību netiek apliktas
ar IIN. Ir panākta vienošanās, ka, sākot ar 2019. gadu,
no IIN tiek atbrīvota arī atvaļinājuma nauda līdz 1700

Privātajā sektorā arodbiedrībām pēc būtības nav ierobežojumu streika pieteikšanai, kas ļauj saglabāt arodbiedrību spēka pozīcijas.
Streika izziņošana tiek atspoguļota arī medijos, sabiedrības informēšanas nolūkā. Ja streiks tiek organizēts, balstoties uz regulējumā noteikto tiesību pārkāpumu, streika izmaksas, darbinieku kompensācijas sedz valdība.
Arodbiedrību reprezentativitāte
Uzņēmumu līmenī arodbiedrība ir tiesīga reprezentēt darbiniekus, ja tā pārstāv 15% no darbiniekiem, nacionālā
līmenī - 10% no nozares darbiniekiem (attiecas arī uz
reprezentativitāti, slēdzot vispārsaistošu ģenerālvienošanos). Reprezentativitāte ir jāpierāda ministrijai – iesniedzot biedru sarakstu pārbaudei.
Vairāk lasiet: http://www.lbas.lv/news/1890
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Baltijas valstu arodbiedrību sanāksme Palangā
Baltijas valstu arodbiedrību vadītāji un speciālisti
tradicionāli tiekas kādā no
Baltijas valstīm augusta
nogalē, lai apspriestu jaunumus valstu un arodbiedrību līmenī un vienotos
par turpmākās sadarbības
attīstību. Šogad Baltijas
valstu arodbiedrību sanāksme ar F.Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs
atbalstu notika Palangā,
Lietuvā. Sanāksmē piedalījās Igaunijas Arodbiedrību
konfederācijas EAKL, Lietuvas
arodbiedrības
“Solidarumas”,
Lietuvas
Arodbiedrību konfederācijas
LPSK pārstāvji. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību
pārstāvēja priekšsēdētājs
E.Baldzēns un ārējo sakaru
koordinētāja
A.Ābeltiņa.
Sanāksmē piedalījās arī
F.Eberta fonda vadītājs Baltijas valstīs Pērs Krumrejs.
Sanāksmes
vadītāja,
LPSK
ģenerālsekretāre
J.Matuiziene, savā apsveikuma runā izteica patiesu prieku, ka turamies kopā jau daudzus gadus un šoreiz kopīgi
un vienoti sagaidām arī Baltijas ceļa 30 gadu jubileju.
Pēc apsveikuma uzrunām, Baltijas valstu arodbiedrību
vadītāji iepazīstināja ar svarīgākajiem notikumiem kopš
pēdējās tikšanās reizes, kā arī uzsvēra aktuālos jautājumus, pie kuriem katrā valstī tiek pastiprināti strādāts.
E.Baldzēns sniedza ieskatu svarīgākajos notikumos Latvijas arodbiedrību dzīvē: ģenerālvienošanās nozarē veici-

valdība ir pretimnākoša ( īpaši Centra partija), jau parakstīta vienošanās ar EAKL, pieņemot arodbiedrību piedāvājumus darba vides uzlabošanai, kā arī minimālās algas
paaugstināšanai no 2020.gada, ko atbalsta arī Igaunijas
darba devēji. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass aktīvi
iesaistās trīspusējās sadarbības padomes darbā. Pašreiz
parlamenta dienas kārtībā ir jautājums par ārvalstu
strādniekiem Igaunijā. Problēmas ar viesstrādniekiem ir
visās Baltijas valstīs. Tā kā liela sabiedrības daļa nevar
saprast, kur aiziet nodokļi, igauņi uzskata, ka visiem
nodokļiem jābūt redzamiem vienā sistēmā, lai efektīvi
kontrolētu ārvalstu darbinieku nodarbinātību. Neapmierina sistēma saistībā ar bezdarba apdrošināšanu, jo tikai
trešdaļa bezdarbnieku ir sociāli apdrošināti. Elastība
darba attiecībās Igaunijā pašreiz ir vairāk vērsta par labu
darba devējam, nevis darba ņēmējam.
Lietuvas arodbiedrību LPSK un “Solidarumas” vadītājas
Inga Ruginiene un Kristina Krupavičiene, informējot par
jaunumiem Lietuvas arodbiedrībās, uzsvēra, ka gads ir
bijis ļoti aktīvs – noslēgtas vairākas vienošanās, notikušas daudz pārrunas nacionālā līmenī par svarīgiem jautājumiem darbiniekiem. Parakstīts jau otrais nacionālais
līgums valsts iestāžu darbiniekiem. Līgumā paredzēts
darba algu uzlabojums: gan palielināta minimālā darba
alga, gan bāzes alga ierēdņiem. Atsevišķs uzsvars tiek
likts uz labumiem tikai arodbiedrību biedriem, piemēram divas papildus apmaksātas dienas pie atvaļinājuma.
Divas papildus atvaļinājuma dienas ir līdzvērtīgas viena
biedra gada arodbiedrības iemaksām. Tagad minimālā
alga būs 440 EUR uz rokas. Arī migrācija un digitalizācija ir vienas no galvenajām tēmām arodbiedrībās. Klimata
pārmaiņas, to risināšana ir svarīga arodbiedrībām, lai
uzlabotu darbinieku darba apstākļus. Valstī notiek refor-

nāšana, minimālās algas un ar IIN neapliekamā minimuma paaugstināšana, kur esam iepalikuši salīdzinājumā
ar Lietuvu un Igauniju, darbs pie valsts budžeta veidošanas u.c. Īpašu interesi no Lietuvas kolēģu puses izraisīja IIN atvieglojums par ēdināšanas izdevumiem, kam
jau vairākus gadus Latvijā ir likuma spēks, kā arī par to,
ka jau tagad notiek pārrunas par līdzīgām iespējām attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem un arī transportu. Jāatzīmē, ka šāda iespēja pastāv tikai tajos uzņēmumos,
kur ir noslēgts darba koplīgums.
EAKL priekšsēdētājs Pēps Petersons informēja klātesošos
par situāciju Igaunijā, par darbu ar jauno valdību. Jaunā
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mas, kas skar reģionus, bet reģionālā politika nav sakārtota – infrastruktūra izzūd, jo nav cilvēku. Tiek slēgti
daudzi uzņēmumi. Arodbiedrības uzskata, ka tām jābūt
iesaistītām visās pārrunās par reģionu attīstību. Jāstrādā arī pie ģenerālvienošanās privātajā sektorā.

ciālists uzsver, ka mums ir nepieciešams dibināt kontaktus ar darbiniekiem, kuri ierodas pie mums strādāt no
trešajām valstīm, un aicināt viņus pievienoties arodbiedrībām, tajā pašā laikā uzsverot to, ka arodbiedrībām jāaizstāv arī tie darbinieki, kuri nav arodbiedrību biedri.
Nākošajā gadā SDO pastiprināti pievērsīsies jautājumiem, kuri skar migrējošo darba spēku no Austrumu
partnerības valstīm – tā kā migrācija no Baltijas valstīm
turpinās, mums aktīvāk jāstrādā ar mūsu valstīs iebraukušajiem darbiniekiem.

Lai gan Baltijas valstis ir ratificējušas daudz SDO konvencijas: Latvija - 50, Lietuva – 44, Igaunija – 35, neviena
valsts nav ratificējusi SDO konvencijas par migrantiem
un konvencijas par privātajām nodarbinātības aģentūrām (Nr.118, Nr.157., Nr.181), kas arī ir svarīgas. S.
Glovackas aicināja Baltijas arodbiedrības lobēt mūsu
valstīs šo minēto konvenciju un ANO Konvencijas par
migrantu aizsardzību ratificēšanu. SDO ir pasūtījis pētījumu par darbinieku pārstāvību arodbiedrībās, kurā norādīts, ka viszemākā darbinieku pārstāvība arodbiedrībās
ir tieši Baltijas valstīs: Latvijā 10% no visiem strādājošajiem, Lietuvā – 6%, Igaunijā – 4%. Biedru skaits visstraujāk samazinās tieši Centrālās un Austrumeiropas valstīs:
ja 2008.gadā šajās valstīs 30% no strādājošajiem bija
arodbiedrības biedri, tad 2018.gadā vairs tikai 10%. Nepieciešama stipra sociālā partnerība, kam SDO veltīs savu darbu turpmākajos gados. Nākošajā gadā SDO kopīgi
ar LBAS plāno organizēt Rīgā konferenci par darbu nākotnē, kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta koplīgumiem,
migrācijai, sociālajam dialogam privātajā sektorā un SDO
Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētājs jaunās 190.konvencijas par vardarbības un uzmākšanās
Pēps Petersons informēja klātesošos par veidu, kā darbo- likvidēšanu darba vietās īstenošanai.
jas Igaunijas Kolektīvo darba strīdu likums. Pēc definīciSanāksmes nobeigumā arodbiedrību pārstāvji vienojās
jas tas ir strīds tikai starp arodbiedrību un darba devēju,
politiski streiki nav iespējami. Strīda risināšanai tiek iz- par nākamo tikšanos 2020.gada augustā Igaunijā.
vēlēts mediators, kuru var piedāvāt abas puses, bet paAriadna Ābeltiņa,
rasti darba devēji arodbiedrību pārstāvi nepieņem un
LBAS ārējo sakaru koordinētāja
otrādi. Ja abas puses nevar vienoties, tad sociālo lietu
ministrs izsludina konkursu uz mediatora vietu. Igaunijā
atļauts atbalsta/solidaritātes streiks, kas jāizziņo 5 dienas iepriekš. Arodbiedrībās darbojas streiku fondi, no
kuru līdzekļiem tiek finansiāli atbalstīti streikojošie darbinieki. Beztermiņa streiks jāizziņo 3 nedēļas iepriekš.
Minētā sistēma darbojas gan privātajā, gan valsts sektorā, bet joprojām ir neskaidrs jautājums, kā risināt jautājumu, piemēram, ar ugunsdzēsējiem, kuri pēc likuma
nedrīkst streikot.
Turpmākā sarunā arodbiedrību vadītāji dalījās pieredzē
par darbinieku norīkošanu un viesstrādniekiem. Šobrīd
uz Baltijas valstīm arvien vairāk tiek norīkoti Ukrainas
pilsoņi, kurus pieņem darbā Polijas pagaidu darba aģentūras. Pagaidu darba aģentūras – vislielākā problēma, jo,
ja ārzemēs kompānija pasludina bankrotu un nesamaksā
vietējai kompānijai, tad attiecīgi darbinieki nesaņem algu, toties darba devējiem ir izdevīgāk nodarbināt norīkoto
darbinieku no Polijas, nekā slēgt darba līgumu ar, piemēram, Ukrainas pilsoni. Tādā gadījumā tiek maksāta minimālā alga un nav jākārto ar darba atļauju saistītās formalitātes. Norīkotajiem darbiniekiem bieži vien nav veselības apdrošināšanas, tāpēc, darbiniekam saslimstot,
rodas lielas problēmas ar medicīnas izmaksu segšanu.
Lietuvas arodbiedrības vēlas vienoties par aktīvu rīcību
saistībā ar norīkotajiem darbiniekiem un viesstrādniekiem – par informācijas sniegšanu iebraucējiem Baltijas
valstu valodās. Šim viedoklim pievienojas arī Latvijas un
Igaunijas arodbiedrības.
Sergejus Glovackas, Starptautiskās Darba organizācijas
(SDO) Darbinieku tiesību biroja (ACTRAW) vecākais spe17

Latvijas Republikas Augstākās tiesas
interesantāko spriedumu atziņas
Šajā rakstā tiek
pabeigts apskatīt Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.
gada interesantāko
spriedumu atziņas, kas
izteiktas par Darba
likuma normu
piemērošanu, savukārt
turpmāk varēsiet iepazīties jau ar Augstākās tiesas 2019.
gadā taisīto spriedumu
atziņām. Tāpat šajā
rakstā ir iekļauti
nolēmumi, kuros tika
skatīti darba strīdi, bet
izteiktas svarīgas
Civilprocesuālas atziņas.

Rakstā lasiet:

piemērošanu;

* Komercdirektora
pienākums atskaitīties
par savu darbu;

* Morālā kaitējuma
esamības prezumpcija
atšķirīgas attieksmes
aizlieguma un aizlieguma radīt nelabvēlīgas
sekas pārkāpuma
gadījumā;
* Darbs nakts laikā un
„nakts darbs”;
* Par papildus darbu;
* Speciālās atļaujas pieejas valsts noslēpumam
anulēšana kā pamats
amata zaudēšanai;
* Tarifikācijas apstrīdēšana u.c.

* Par Darba likuma
98.panta piemērošanu;
* Par morālā kaitējuma
piedziņu;
* Par pašvaldības policijas darbinieka tiesisko
attiecību regulējumu;
* Darba likuma
100.panta piektā daļas
piemērošana, un jēdziena taisnprātība
tvērums;

VISU RAKSTU LASIET
ŠEIT.

* Par Darba likuma 101.
panta piektās daļas

Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu
departamenta spriedumiem darba tiesībās (1)
Turpmāk lasītāji tiks
iepazīstināti ar Augstākās tiesas Civillietu
departamenta 2019.
gadā taisīto spriedumu
atziņām darba tiesībās.
Rakstā varam iepazīties
ar Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) 2015.gada
13.maijā celto prasību
tiesā pret [pers. A], [pers.
B], [pers. C] un [pers. D],

Kaspars Rācenājs,
LBAS jurists

kurā, pamatojoties uz
Civillikuma 1675., 1773.
un 1775.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 90.pantu, Valsts
civildienesta likuma
2.panta ceturto daļu,
Darba likuma 86.panta
pirmo un trešo daļu,
88.panta pirmo daļu,
lūdzis solidāri piedzīt no
atbildētājiem 17 510,43

EUR. Gan pirmās, gan
apelācijas instances
tiesas VID prasību noraidīja pamatojot ar to, ka
attiecībā uz prasījumu
par zaudējumu piedziņu
ir iestājies Darba likumā
noteiktais noilgums.
Arī Senāts atzina, ka
pārsūdzētais spriedums
ir atstājams negrozīts.
VISU RAKSTU LASIET
ŠEIT.

“Ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma
atlīdzināšana naudā nav
pieļaujama, izņemot
gadījumus, kad darba
tiesiskās attiecības tiek
izbeigtas un darbinieks
ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu nav
izmantojis.”

Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu
departamenta spriedumiem darba tiesībās (2)
Iepriekšējā rakstā tika
aplūkots arī 2019. gada
6. februāra spriedums
lietā nr. C30411017,
SKC-340/2019, kurā
atsaucoties uz Darba
likuma grozījumiem, kas
stājās spēkā 2015.gada
1.janvārī, Senāts atzina,
ka likumdevējs ir skaidri
noteicis regulējumu izmaksāt atlīdzību par
visu periodu, par kuru
darbinieks nav iz-

mantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

29.marta spriedumā ir
izteicis vairākas svarīgas
tēzes, kas attīsta Darba
likuma 149.panta praktisku piemērošanu.

Šajā rakstā autors
turpinās apskatīt Darba
likuma 149.panta
5.daļas piemērošanas
jautājumu, jo Senāts,
atsaucoties arī uz iepriekš apsktatīto
spriedumu lietā Nr. SKC
-340/2019 un Eiropas
Savienības tiesas judikatūru, 2019.gada

Prasības pieteikumā darbinieks norādījis, ka bijis
darba attiecībās no
1998.gada 12.oktobra
līdz 2015.gada
30.jūnijam un visā darba tiesisko attiecību
laikā nav izmantojis

Nr. 171

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 85 kalendārās
vai 65 darba dienas.
Darbinieks cēla prasību
tiesā, lai piedzītu
kompensāciju 4606,49
EUR par laikposmā no
1998.gada 13.oktobra līdz
2015.gada 30.jūnijam neizmantotajām ikgadējā atvaļinājuma 49 darba
dienām.
VISU RAKSTU LASIET
ŠEIT.
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Diskusijas reģionos par pieaugušo izglītību
arodbiedrības.
Turklāt tajās ES valstīs, kurās ir senākas tradīcijas darbinieku iesaistei apmācībās sociālā dialoga rezultātā, t.i.,
apmācības regulē noslēgtais darba koplīgums vai ģenerālvienošanās, darbinieki pavada apmācībās ilgāku laiku. Tā, piemēram, Vācijā, tajos uzņēmumos, kuros nav
darba koplīgums, darbinieki vidēji gadā velta apmācībām
3,1 stundu (2015.gadā), turpretī uzņēmumos, kuros ir
noslēgta vienošanās vai darba koplīgums par profesionālo tālākizglītību – 6,4 stundas. Kopumā Latvijā strādājošie pavada apmācībās divas reizes mazāk laika nekā vidēji ES-28 – 2015.gadā vidēji viens strādājošais Latvijā
pavadīja apmācībās 4,8 stundas – tas ir sliktākais radītājs starp visām ES valstīm, savukārt vidēji ES-28 – 10
stundas, Beļģijā – 18,9 stundas, Igaunijā 14,4 stundas,
Vācijā - 8,5 stundas.
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi diskusiju
ciklu reģionos par pieaugušo izglītību. 2019.gada augustā notika pirmā diskusija Daugavpilī, Daugavpils Būvniecības tehnikumā, otrā diskuija notika Priekuļos
(Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā). Nākamā
diskusija notiks 29.oktobrī Saldū (Saldus tehnikumā),
savukārt 13.novembrī diskusija notiks Saulainē
(Kandavas tehnikuma struktūrvienībā).
Pētījumu dati liecina, ka tajās Eiropas valstīs, kurās ir
spēcīgākas arodbiedrības, darbinieku iesaiste apmācību
organizēšanā un pašās apmācībās ir augstāka. Arī uzņēmumos, kuros ir arodbiedrības, biežāk notiek darbinieku
apmācības salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuros nav

Lai veicinātu uzņēmumu un strādājošo iesaisti mācībās,
arodbiedrības ir uzsākušas diskusijas par prasmju fondu
izveidi Latvijā. Nozares prasmju fondus dibina divas puses, vienu pusi pārstāv darba devēji un otru – darba
ņēmēji/arodbiedrības. Tie varbūt arī trīspusēji ar valsts
puses līdzdalību.
Pēc CEDEFOP datiem šādi prasmju fondi darbojas Beļģijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Nīderlandē un
Lielbritānijā. Prasmju fondu izveide ir atbalstīta kā viens
no rīcības virziena "Pieaugušo izglītība" uzdevumiem Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gada projektā.
Linda Romele,
LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte

Eiropa Latvijā – politika invaliditātes jomā
23. jūlijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Rīgā Eiropas Savienības mājā organizēja uzklausīšanu
par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) stratēģijas un
citu ES politikas pasākumu un programmu ietekmi uz
Latvijas politiku invaliditātes jomā. Uzklausīšanā piedalījās pārstāvji no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, kā arī Eiropas Invaliditātes foruma prezidents
Janis Vardakastanis no Grieķijas. Atklāšanas uzrunu
teica labklājības ministre Ramona Petraviča. Uzklausīšanā runāja vairākas ieinteresētās puses, tostarp – Labklājības ministrijas pārstāve Elīna Celmiņa, Tiesībsarga pārstāvis Raimonds Koņuševskis, Latvijas Darba devēju
konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāve Linda Romele,
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Rīgas
domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes
priekšnieks un direktora vietnieks Mārtiņš Moors. Uzklausīšanu vadīja LBAS ārējo sakaru koordinētāja, EESK
locekle Ariadna Ābeltiņa.
Uzklausīšanas mērķis bija uzzināt, kādas izmaiņas un
uzlabojumus varētu ieviest nākamajā ES stratēģijā
2020.–2030. gadam un kā Latvija var uzlabot savu pieeju
šīs stratēģijas īstenošanā. Parasti šie jautājumi tiek
apspriesti Briseles institūciju gaiteņos un mūsu valdības
kabinetos. Šoreiz bija tā retā iespēja gan uzklausīt Briseles ierēdņus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus Rīgā,
gan iekļaut savu viedokli nākotnes ES plānos par invaliditātes jautājumu risinājumiem.
Šobrīd ES politika invaliditātes jomā tiek veidota, balstoties uz Eiropas Invaliditātes stratēģiju 2010–2020. Tajā
iekļautas astoņas prioritārās jomas. Stratēģijā tiek ru-

nāts par pieejamību, vienlīdzīgām līdzdalības iespējām,
nediskrimināciju, nodarbinātību, izglītību, sociālo aizsardzību, veselību un darbību invaliditātes jomā ārpus ES.
Problēmas šajās jomās aizvien nav atrisinātas, tāpēc šobrīd Eiropas komisija gatavo jaunu piedāvājumu Eiropas
invaliditātes stratēģijai 2020-2030, kurā tiks iekļautas
šīs un, iespējams, arī citas darbības jomā, kas ir aktuālas cilvēkiem ar invaliditāti dalībvalstīs. Diskusijas laikā
kā viena no lielākajām problēmām Latvijas invaliditātes
politikā tika identificēta fragmentāra pieeja problēmu
risināšanā. Vairāki diskusijas dalībnieki norādīja uz to,
ka viena ministrija nevar aptvert visas jomas,
kurās darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām. Līdz ar to
ievērojami uzlabojumi Latvijas invaliditātes politikā ir
iespējami tikai, īstenojot starpinstitucionālu sadarbību
un visām ministrijām uzņemoties atbildību par savas
jomas pilnveidi.
Uzklausīšanas noslēgumā secināja, ka situācija Latvijā ir
uzlabojusies, bet ir svarīgi turpināt iesākto attīstību.
Divas dienas uzturoties Rīgā, komitejas pārstāvji ne tikai
piedalījās diskusijā un uzklausīja tās dalībnieku viedokļus par situāciju Latvijā, bet arī detalizētāk pārrunāja
būtiskākos problēmjautājumus ar Labklājības
ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem, kā arī apmeklēja biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju
bērns”” veidoto sociālo uzņēmumu “RB cafe” un viesojās
Siguldā, kur iepazinās ar biedrības “Cerību spārni” pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti.
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Jau šomēnes sākas LBAS organizētais konkurss
vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem
PROFS 2019
Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
interesi un izpratni par darba tiesībām, darba drošību
un sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
(LBAS) organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņiem PROFS 2019.

kursa pusfinālam un finālam būs trīs daļas: mājas darba
prezentācija, viktorīna un praktiski uzdevumi par darba
tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Konkursa PROFS žūrijas darbā, tāpat kā iepriekšējos gados,
piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas un
Valsts darba inspekcijas pārstāvji.

Vēl pirms konkursa LBAS eksperti 24. septembrī plkst.
aicināja profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus uz dar- Savukārt gada pirmajā pusē LBAS darba tiesību un darba tiesību un darba aizsardzības lekcijām Arodbiedrību ba aizsardzības konsultanti dodas uz profesionālās izglītības iestādēm, un šogad no janvāra līdz jūnijam izglītoti
namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē.
vairāk nekā 1000 audzēkņi 16 profesionālās izglītības
iestādēs.
2018. gadā konkursa pusfinālos piedalījās 29 komandas
no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Jau regulāri Latvijas mērogā kā gudrākie skolēni darba tiesību,
darba aizsardzības un sociālā dialoga jomā sevi ir pierādījuši Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, kas konkursa PROFS finālā ir izcīnījuši visaugstāko novērtējumu.
Šī projekta ietvaros tiek sniegtas arī konsultācijas darba
ņēmējiem, - darba strīdu vai domstarpību gadījumos tās
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.
Vēstule ar aicinājumu piedalīties konkursā, konkursa
Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kasnolikums un pieteikuma anketa tika nosūtīta profesionālās izglītības iestādēm, un šogad konkursam ir pieteiku- pars Rācenājs.
šās 29 komandas no 23 izglītības iestādēm. Mācību ma- Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību
teriāli konkursa dalībniekiem ir atrodami interneta viet- gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt
nē www.arodbiedribas.lv > Projekti > PROFS 2019.
darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, epasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saPROFS tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā
ņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīkonkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidostāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz
šana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Konkursu jau trešo
reizi šī ESF projekta ietvaros organizē LBAS, un tas no- LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.
tiks katru gadu līdz 2022. gadam.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ja jaunais darbinieks zinās sava darba tiesības, viņš vienmēr saņems to,
ko nopelnījis, un strādās drošos un labos darba apstākļos. Viņš kopā ar kolēģiem izveidos arodbiedrību un ar
darba devēju noslēgs koplīgumu, kas dos papildu sociālās garantijas likumos noteiktajam, un vienlaikus ar
savu motivēto darbu un pozitīvo attieksmi vairos sava
uzņēmuma konkurētspēju un iespējas nodrošināt augstāku dzīves standartu. Ja darbinieks zinās darba aizsardzības patiesības, tad viņš būs vesels un drošs, un
zinās, kā palīdzēt saviem kolēģiem. Viss ir jauno darbinieku rokās – apgūsti, izproti un ej tālāk – uz priekšu
savā karjerā!”
Pieci konkursa PROFS 2019 reģionālie pusfināli risināsies oktobra beigās un novembrī, savukārt konkursa
fināls un apbalvošanas ceremonija notiks decembrī. Kon-
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LBAS Lielās balvas izcīņa pludmales volejbolā
Nu jau trešo gadu pēc kārtas, atsaucoties uzaicinājumam, spēlēju LBAS organizētajā pludmales volejbola turnīrā,
šoreiz gan citas komandas
sastāvā, bet mūsu arodbiedrības “Enerģija” apvienotajā
komandā. Dalība šajā turnīrā
bija viens no iemesliem, lai
pēc darba sanāktu kopā, trenētos un kopā izcīnītu godpilno 2. vietu. Esam priecīgi par
kopā pavadīto laiku, jauniegūtiem sporta draugiem un rezultātu.
Domāju, ka visiem iesaistītajiem bija prieks par šo pasākumu, kā ik gadu. Paldies
LBAS par šādu turnīru – viss
ir augstā līmenī, kā pats turnīrs, tā arī socializēšanās daļa. Paldies visiem, kas piedalījās – gan kā aktīvi dalībnieki,
gan kā skatītāji!
LAB "Enerģija" komanda ir entuziasma pilna, lai nākošgad, pēc pāris gadu pārtraukuma, atgūtu ceļojošo kausu! Uz
tikšanos nākamajās sacensībās!
Ligija Krasovska
Šogad septembris iesākās ne tikai ar skolas gaitām, bet daudziem arī ar LBAS Lielās balvas izcīņu volejbolā. Tā notika šogad atklātajā Liepājas olimpiskā centra bāzē Bernātos. No Rīgas atbrauca viena komanda, taču, pateicoties
Uldim Rozem, “vēju pilsētu” pārstāvēja trīs arodnieku komandas. Būtu arī ceturtā, bet strukturālās izmaiņas
“Laumā” laupīja kolēģiem sportot prieku. Arī pagājušā kausa ieguvēji - LŪTAF komanda - kausu atdeva “bez cīņas” –
traumas...
Turnīrā uzvarēja LMNA “Liepājas papīra” arodorganizācijas komanda. Sudrabs – LAB “Enerģija”, bronza – LIZDA
Liepājas pilsētas komandai. Šoreiz mums vēl nebija “koka” medaļas, bet gan jau nākotnē būs, - LAKRS komanda
tika izcīnījusi ceturto vietu.
Patika draudzīgā atmosfērā
turnīra gaitā. Bez pamatturnīra tika izspēlēts arī
gandarījuma turnīrs – komandu sastāvi tika izlozēti.
Uzvarēja komanda, kas
pārstāvēja
“Enerģiju”,
LAKRS un LIZDA.
Arī laika prognoze bija pilnīgi neprognozētā – lietus
sākās tikai agrā svētdienas
rītā.
Nākamgad tiekamies LBAS
Lielās balvas izcīņas pirmajā kārtā maijā Virognas
sporta un atpūtas bāzē,
dzelzceļnieki ir gatavi debitēt Lielās balvas izcīņā!
Mārtiņš Pužuls,
galvenais tiesnesis
FOTO: M. PUŽULS UN
L. KRASOVSKA
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