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Saīsinājumi 

 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija  

BASTUN- Baltijas jūras Arodbiedrību sadarbības tīklā 

BTUC- Baltijas valstu arodbiedrību padomē  

EESK - Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja 

EK – Eiropas Komisija 

EM - Ekonomikas ministrija 

ES- Eiropas Savienība 

ESF- Eiropas Savienības struktūrfondi   

ETUC – Eiropas arodbiedrību konfederācija  

ETUI – Eiropas arodbiedrību konfederācijas pētniecības institūts 

FM- Finanšu ministrija   

ITUC – Starptautiskā arodbiedrību konfederācija  

LBAS- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

LDDK- Latvijas Darba devēju konfederācija 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

LTRK – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera 

MK- Ministru kabinets  

NTSP – Nacionālā trīspusējā sadarbības padome 

PERC - Viseiropas Reģionālā padome   

SDO- Starptautiskā Darba organizācija 

VDI- Valsts Darba inspekcija  

VIAA- Valsts izglītības un attīstības aģentūra 

VID- Valsts ieņēmumu dienests 
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Ievads 

 

Šajā pārskatā esam atspoguļojuši nozīmīgākos LBAS darbības virzienus, kas raksturo mūsu 
kopējo pienesumu iepriekšējā darbības periodā, un tie ir: 

1) Sociālais dialogs; 

2) Tautsaimniecība un nodokļi; 

3) Darba tiesības;  

4) Darba aizsardzība; 

5) Sociālā drošība; 

6) Darba aizsardzība un drošība; 

7) Izglītība un nodarbinātība; 

8) Mācību centra darbība; 

9) Īstenotie projekti; 

10) Starptautiskā darbība; 

11) Jauniešu padome; 

12) Dzimumu līdztiesība; 

13) Sabiedriskās attiecības; 

14) LBAS institūcijas un vadība. 
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Sociālais dialogs 

LBAS darbība sociālā dialoga jomā pārskata periodā notika atbilstoši 7.kongresā 
apstiprinātajiem stratēģiskās darbības virzieniem, kā arī reaģējot uz dažādiem 
izaicinājumiem. Visi sociālā dialoga jomā risināmie jautājumi savu atspoguļojumu ir raduši 
vairākās sociālā dialoga konferencēs, kuras tika veidotas ne tikai arodbiedrību līmenī, bet arī 
sadarbībā ar darba devējiem un pašvaldībām, kā arī regulāri iekļautas LBAS kārtējos darba 
plānos.  

Starp LBAS un LDDK 2012.gadā tika noslēgta jauna vienošanās par sadarbību, kas 
pamatoti tiek uzskatīta par politisku dokumentu, kas vairāk vai mazāk apliecina pušu vēlmi 
sadarboties, bet mazāk liek uzsvarus uz reāliem padarāmajiem darbiem. Vienlaicīgi tika 
atzīmēta sociālā dialoga Latvija pastāvēšanas 20. gadadiena - kā nozīmīgs atskaites punkts 
paveiktajam. Sociālie partneri vienojās, ka būtu nepieciešams saturiski pārskatīt 2004.gada 
1.oktobrī starp valdību, LDDK un LBAS noslēgto “Trīspusējo vienošanos par sociāli 
ekonomisko partnerību”, ko gan neizdevās veikt biežu valdības maiņu dēļ. Atgādināsim 
svarīgākos pieturas punktus sociālā dialoga attīstībā pārskata periodā – ir notikušas vairākas 
konferences, it īpaši Latvijas Prezidentūras Eiropas padomē laikā, tā 2015.gada 27.februārī 
notika LBAS organizētā konference “Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu 
darba vietu veidošanā”, 2015.gada 31.martā LBAS un LDDK rīkotā konference “Sociālā 
dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darba vietu nodrošināšanā”, 2015.gada 
1.aprīlī Rīgā viesojās EESC II grupas (darba ņēmēji) pārstāvji no visām ES valstīm, kas 
iepazinās ar Latvijas pozitīvo pieredzi sociālā dialoga jomā, 2016.gada 16.septembrī LBAS 
priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča piedalījās LPS rīkotajā konferencē “Vietējo un 
reģionālo pašvaldību asociāciju loma sociālajā dialogā”. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers, kā arī 
ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa vairākkārt piedalījās Briselē organizētajos augsta līmeņa 
samitos par sociālo dialogu. P.Krīgers un LBAS eksperte N.Mickēviča piedalījās EK 
viceprezidenta V.Dombrovska organizētajā konferencē par jaunu sociālā dialoga startu 
Eiropā. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers par sociālā dialoga pieredzi un problēmām regulāri 
ziņojis dažādās Eiropas darbinieku jautājumu centra (EZA) organizētajās konferencēs Rīgā, 
Jūrmalā un Viļņā, Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas augsta līmeņa konferencēs 
Maskavā 2012.gada decembrī un Sanktpēterburgā 2014.gada oktobrī, tādejādi nodrošinot 
Latvijas arodbiedrību starptautisko atpazīstamību un vairojot to autoritāti. Tieši par aktīvu 
līdzdalību Eiropas darbinieku jautājumu centra programmā “Eiropas sociālais dialogs” 
2016.gada maijā LBAS priekšsēdētājam P.Krīgeram tika piešķirts Latvijas Kristīgās akadēmijas 
Goda doktora nosaukums.  

Nozīmīgu vietu sociālā dialoga attīstībā un arodbiedrību lomas nostiprināšanā ieņem 
jaunais “Arodbiedrību likums”, it īpaši tā III nodaļa “Arodbiedrību pārstāvība sociālajā dialogā 
un trīspusējās sadarbības institūcijās, kā arī attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām”. 

  Atgādinām galvenos LBAS stratēģiskās darbības virzienus: 

 Nostiprināt LBAS kā sociālā partnera lomu darba devējiem, pašvaldībām un valsts 
institūcijām, izstrādājot sociālo partneru definīciju.  

 Nodrošināt LBAS un dalīborganizāciju dalību nacionālā līmeņa sociālajā dialogā 
NTSP un tās apakšpadomēs, nozaru ekspertu padomēs. 

 Panākt, ka vienbalsīgi pieņemtie NTSP lēmumi ir saistoši visām dalībpusēm.   
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 Pilnveidot arodbiedrību darbību regulējošos normatīvos aktus.  

 Panākt LBAS kā sociālā partnera tiesības ierosināt likumdošanas iniciatīvas un 
Saeimas dienaskārtību. 

Redzama atsevišķu virzienu neviendabība, pat neiespējamība, jo tie prasa ne tikai 
arodbiedrību apņemšanos vai arī mērķtiecīgu rīcību, bet arī būtiskas izmaiņas esošajos 
likumos, pat LR Satversmē, piemēram, panākt, lai Saeima veic izmaiņas LR Satversmē un 
Saeimas Kārtības rullī, nodrošinot arodbiedrībām tiesības rosināt Saeimas dienaskārtību un 
dot tām likumdošanas iniciatīvas tiesības. Pārskata periodā LBAS nebija gatava tik lielam 
politiskam spiedienam, lai panāktu vēlamās izmaiņas, tomēr arodbiedrību līdzdalība NTSP un 
tās apakšpadomēs liecina par kvalitatīvu un atbildīgu darbu, ko profesionāli veica ne tikai 
dalīborganizāciju vadītāji un LBAS eksperti, bet arī atsevišķi pieaicinātie speciālisti no 
nozarēm, reģioniem un uzņēmumiem. Kā nozīmīgu notikumu varam vērtēt NTSP 
apakšpadomju skaita palielināšanos, 2015.gadā darbu uzsākot Budžeta un nodokļu politikas 
apakšpadomei. Neapšaubāmi, lielu spēku arodbiedrībām sociālā dialoga veicināšanā deva 
iespēja izmantot ESF līdzekļus, tos mērķtiecīgi novirzot gan nozaru arodbiedrību attīstībai, 
gan arī darbam reģionos. Nākošajā pārskata periodā būtu nepieciešams pārskatīt visu NTSP 
apakšpadomju nolikumus un aktivizēt to darbību, it īpaši pievēršot uzmanību reģionālās 
attīstības un apkārtējās vides aizsardzības jautājumiem. 

 Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka jāizvairās LBAS jaunajā stratēģijā ierakstīt lietas, ko var traktēt 
kā riskantas, piemēram, NTSP vienbalsīgi pieņemtu lēmumu obligātums visām pusēm. Ir arī 
atsevišķi indikatori, kuru sasniegšana šobrīd izskatās diezgan nereāla, piemēram, panākt lai 
koplīgumi aptver vismaz 25 % strādājošo. Tas varētu būt nākotnes jautājums, tāpat arī labā 
apņemšanās palielināt arodbiedrību biedru skaitu un iekļaut katras personas attaisnotajos 
izdevumos arodbiedrību biedru naudu maksājumus. 

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka beidzot beigu stadijā ir nonākusi arodbiedrību iniciatīva 
iekļaut attaisnotajos izdevumos arodbiedrību noslēgtajos koplīgumos iestrādātās sociālās 
garantijas. Protams, tikai ēdināšanas izdevumu izdalīšana no kopējās paketes, pie tam vēl 
tikai privātajos uzņēmumos, ir niecīgs solis pareizajā virzienā, tomēr tas dod iespēju darbu 
turpināt, izmantojot arī tos statistikas datus, ko dos pirmās iniciatīvas realizācija 2017.gadā. 

 Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka vairākos virzienos sociāla dialoga svars ir samazinājies. Tam ir 
savi objektīvie iemesli, jo pret sociālo dialogu Latvijā ļoti aktīvi iestājas daudzas nevalstiskās 
organizācijas, vislielākais svars no kurām ir LTRK. Pēdējais nevalstisko organizāciju 
“panākums” cīņā pret sociālo dialogu bija 2016.gada 9.augusta noslēgtā vienošanās par 
sadarbību starp MK, LDDK, LTRK, LPS, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Komercbanku 
asociāciju, ko parakstīt tika aicināta arī LBAS. Uzskatām, ka LBAS Valde pieļāva taktisku kļūdu, 
atsakoties šo dokumentu parakstīt. Rosinājums darba devējiem strādāt pie cita dokumenta 
izstrādes, ko parakstītu tikai sociālie partneri un valdība, palika bez atbildes, jo gan LDDK, gan 
arī valdībai tas šobrīd liekas mazsvarīgi. 

 Arī tādā dokumentā kā Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-
2020.gadam redzam valsts iestāžu vēlmi izvairīties no sociālā dialoga un sadarbības ar 
arodbiedrībām. Lai arī valsts līmenī jau sen zināms, ka arodbiedrību darbība uzņēmumos, 
noslēgtie darba koplīgumi ir lielisks ierocis cīņā pret ēnu ekonomiku, augstāk minētajā plānā 
par sociālo dialogu nav neviena vārda, ņemti vērā darba devēju ierosinājumi, bet rūpīgi 
atsijāts tas, ko ieteikušas arodbiedrības. Pat plānā iekļautā arodbiedrību iniciatīva par darba 
koplīgumos ierakstīto sociālo labumu atbrīvošanu no darbaspēka nodokļiem, tiek pasniegta 
kā neitrāla, drīzāk Finanšu ministrijas izdomāta un ieteikta. Un statistika liecina, ka darba 
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koplīgumu skaits valstī pamazām samazinās, tā 2014.gadā bija noslēgti 1284 koplīgumi, bet 
2015.gadā – 1268. Ja atceramies, ka pārskata periodā arodbiedrības samērā daudz līdzekļu ir 
izdalījušas tieši darba koplīgumu popularizēšanai un skaita palielināšanai, tad jāsecina, ka 
darba efektivitāte LBAS kopumā ir bijusi zema. Droši vien jaunajā LBAS stratēģijā 
jautājumiem par jaunu biedru piesaistīšanu arodbiedrībām un darba koplīgumu skaita 
palielināšanu ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tāpat būtu jāaktualizē jautājums par 
ģenerālvienošanos slēgšanu nozarēs, aktīvāk meklējot sadarbības partnerus darba devēju 
nozaru asociāciju vidū. Jāatgādina, ka LBAS un nozaru arodbiedrībām arī turpmāk liels 
izaicinājums būs darbs pie grozījumiem “Darba likumā”, atgādinot 68.panta un 110.panta 
svarīgumu.  Līdz šim LBAS aktīvā pozīcija un speciālistu profesionalitāte ir ļāvusi nosargāt 
arodbiedrību biedriem svarīgos jautājumus. Vai mācēsim arī turpmāk rast kompromisus un 
vienoties? 

Turpmākie darbības virzieni: 

 Nepārtraukti jāstrādā pie sabiedrības attieksmes maiņas, ceļot iedzīvotāju 
pašapziņu, lai strādājošie vēlētos un varētu aizstāvēt savas darba un sociāli 
ekonomiskās tiesības; 

 Nepieciešams aicināt strādājošos apvienoties arodbiedrībās (LBAS) un darba 
devēju organizācijās (LDDK), lai celtu to kapacitāti un palielinātu ietekmi valstī; 

 Jāizglīto darbinieki un darba devēji jautājumos par darba tiesībām, darba drošību 
un sociālo aizsardzību, darba koplīgumu slēgšanu; 

 Jāizmanto citu valstu sociālo partneru pozitīvā pieredze un finansiālais atbalsts 
sociālā dialoga attīstībai Latvijā; 

 Jāpropagandē sociālajam dialogam „draudzīgās” iniciatīvas – ilgtspējas indeksu 
(Sustainability Index), korporatīvo sociālo atbildību (Corporate Social 
Responsibility) un cienīgā darba programmu (Decent Work Agenda). 

 

 

Tautsaimniecība un nodokļi 

Vēl 2011. gadā, pirms 11.Saeimas vēlēšanām un arī vēlāk, LBAS izteica nopietnus 
iebildumus valdības un LDDK atbalstītai „Nodokļu politikas stratēģijai”(2011.-2014. gadam). 
Ņemot vērā, ka krīzes laikā pieaugušo nodokļu nastu darbiniekiem, kā arī pievienotās 
vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa palielinājumu, LBAS nodokļu 
stratēģijā principiāli vēlējās redzēt darbaspēka nodokļu sloga mazinājumu darbiniekam, kas 
ietvertu gan nodokļu likmes, gan neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā 
esošu personu. LBAS stingri noraidīja iespēju pārskatīt un paaugstināt pievienotās vērtības 
nodokļa samazinātās likmes (12%) līdz standarta likmei (21%). Samazinātās pievienotās 
vērtības nodokļa likmes attiecas uz medikamentiem, sabiedrisko transportu, siltumenerģiju, 
koksnes kurināmo, mācību un oriģinālliteratūras izdevumiem, avīzēm, žurnāliem, zīdaiņu 
pārtiku, izmitināšanas pakalpojumiem. Arī 2017.gadā samazinātā pievienotā vērtības 
nodokļa likme tiks saglabāta augstākminētajiem pakalpojumiem un precēm, kas pozitīvi 
ietekmēs mūsu darba samaksas pirktspēju. Saglabājot šīs likmes, ietaupījums uz 1 iedzīvotāju 
gadā vidēji ir 102 eiro un piecu cilvēku ģimenei - vidēji 510 eiro gadā. 

Protams, pats svarīgākais ir darba samaksas kāpums, un darba algas atbilstība 
paveiktajam darba apjomam un kvalitātei. Tās apmēru uzņēmumā, nozarē daudz vairāk var 
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ietekmē konkrētās LBAS sastāvā esošās dalīborganizācijas un to arodorganizācijas ar sociālā 
dialoga un koplīguma instrumentiem. Taču nodokļu politika, arodbiedrību koplīgumu spēja, 
neto darba samaksa un tās pirktspēja ir atkarīga no arodbiedrību kopīgā darba LBAS. 
Atskaites periodā, salīdzinot ar situāciju 2012.gadā, panākot iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju, neapliekamā minimuma, 
atvieglojuma par apgādībā esošu personu un minimālās darba algas pieaugumu, LBAS ir 
vidēji vienam darbiniekam nodrošinājis neto darba samaksas palielinājumu par 338 eiro 
2016.gadā.  

Saeimā, valdībā un ministrijās uzsvērām, ka nodokļu sloga vienkārša pārlikšana no 
darbaspēka uz mājsaimniecību nav pieļaujama. Nekustamā īpašuma nodokļa jomā LBAS 
iebildumi bija būtiski. Stratēģija pieļāva tā vairākkārtēju pieaugumu. Pie tam nevis 
ekskluzīviem īpašumiem, bet visiem. LBAS priekšlikumi, izņemot luksus īpašumus: pamata 
dzīvesvietai noteikt simbolisku nekustamā īpašuma nodokļa likmi un neapliekamo 
minimumu katram ģimenes loceklim. Nodokļa pieauguma maksimālais limits gada laikā 
nedrīkst pārsniegt 25%. LPS atbalstīja LBAS priekšlikumu Saeimā par nekustamā īpašuma 
nodokļa neapliekamo minimumu pamata dzīvesvietā. LBAS Tautsaimniecības komisija 
secināja: pamatproblēma daudzās pašvaldībās ir kadastrālās vērtības pieaugums, kurš ir 
nesamērīgi straujš salīdzinot ar iedzīvotāju ienākumu lēno pieaugumu. Arī kadastrālo vērtību 
nesamērīgi lielās atšķirtības pat vienas pašvaldības ietvaros (līdz pat tūkstošs reizēm) ir 
nopietna problēma, kura gaida civilizētu risinājumu. Jau šobrīd Latvijas iedzīvotāji par 
nekustamā īpašuma nodokli maksā 130,6 miljonus eiro vairāk nekā igauņi un lietuvieši.  

LBAS FM iesniedza šādus ieteikumus: 

1) neaktualizēt jeb nepārskatīt kadastrālās vērtības (izņemot luksus īpašumiem). Šādi 
rīkojas Dānija, Lielbritānija, Beļģija, Francija u.c. valstis. Neaktualizēt kadastrālo īpašumu 
pieaugumu līdz tiek atjaunota samērība starp iedzīvotāju maksātspēju un kadastrālo vērtību; 

2) ieviest nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu pamata dzīvesvietā 
katram ģimenes loceklim; 

3) noteikt nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma griestus arī turpmāk.  

Viena no LBAS pastāvīgajām prasībām valdībai un darba devējiem ir darba samaksas 
pieaugums, tai skaitā, arī minimālās darba algas paaugstināšana. Valsts lielai daļai darbinieku 
ir darba devējs, tāpēc ir atbildīga par cienīgu darba samaksu darbiniekiem Latvijā. LBAS 
nostāja ir viennozīmīga – vienlaicīga minimālās darba algas paaugstināšana ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu personu 
palielināšana dod iespēju darba samaksas kāpumu veikt neitrāli un efektīvi, nepasliktinot ne 
valsts, ne sociālo, ne pašvaldību budžetu. Savukārt, vienkārša un strauja minimālās darba 
algas paaugstināšana, to veicot vienīgi uz darba devēju izdevumu pieauguma rēķina, 
nelīdzsvarojot to ar neapliekamā minimuma un atvieglojuma paaugstināšanu, nesasniegs 
vēlamo efektu un audzēs ēnu ekonomiku. Minimālā darba alga Latvijā pārskata periodā ir 
pieaugusi par 100 eiro - no 280 līdz 380 eiro mēnesī jeb par 36%. Salīdzinājumam, Igaunija 
minimālo darba algu katru gadu paaugstina par 40 eiro un neapliekamais minimums katram 
ir 170 eiro mēnesī, kamēr Latvijā tas ir 75 eiro ar iespēju nākamajā gadā mazo algu 
saņēmējiem pēc deklarācijas iesniegšanas VID, palielināt neapliekamo minimumu vēl par 25 
eiro mēnesī.  

Minimālās darba algas paaugstināšana pakāpeniski iekustina visu darba samaksas skalu, it 
īpaši – minimālai algai tuvāko kvalificēto darbinieku darba samaksu. Latvijas darba samaksas 
konkurētspēja ES ietekmē darbinieku emigrāciju uz citām attīstītākām valstīm. Latvijā 
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emigrācija ir ievērojama un pastiprina negatīvās tendences demogrāfijā (dzimstībā) un 
sabiedrības novecošanas procesā. Īpaši augsta ir gados jaunu iedzīvotāju emigrācija: 40% 
emigrantu ir vecumā no 20 līdz 35 gadiem. Tādēļ LBAS stratēģiskais pamatmērķis ir darba 
samaksas Latvijā straujāka tuvināšana darba samaksai ES konkrētajā nozarē, tuvākais mērķis 
– būt konkurētspējīgākiem darba samaksā Baltijas valstīs.  

Pārskata periodā bruto darba samaksa ir augusi par 26% no vidējās bruto darba samaksas 
jeb no 684 eiro 2012.gadā līdz 863 eiro 2016.gadā (FM prognoze). Savukārt vidējā neto darba 
samaksa pieauga no 472,57 eiro līdz 612 eiro jeb par 29,5%.  

Pēc finansu ekonomiskās krīzes pārvarēšanas Latvijā aktuāls jautājums ir augstais nodokļu 
slogs darbiniekam. Vidēji tas ir aptuveni par 10% augstāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Rezultātā 
pie vienādas bruto darba samaksas, Latvijā ir aptuveni par 10% zemāka neto darba samaksa 
kā kaimiņvalstīs. To nosaka nodokļu un to likmju (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme), neapliekamā minimuma un atvieglojuma 
apmēru atšķirības Baltijas valstīs. Tā ietekmē Latvijā ir augstākais ēnu ekonomikas īpatsvars 
Baltijā. 

LBAS kopš 2012. gada EM Tautsaimniecības padomē pārstāvēja LBAS priekšsēdētāja 
vietnieks E.Baldzēns, kopš 2014.gada – Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja 
J.Stalidzāne, kopš 2016. gada – A.Āboliņš (Latvijas arodbiedrība “Enerģija”). EM 
Tautsaimniecības padomei ir izveidotas papildus komitejas un tajās LBAS pārstāvniecība ir 
sekojoša: 

 Vadības komitejā - E.Baldzēns (LBAS). 

 Enerģētikas komitejā – A.Treiguts (Latvijas arodbiedrība “Enerģija”)  

 Būvniecības un mājokļu politikas komitejā – J.Gužāns (Latvijas Celtnieku 
arodbiedrība). 

 Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu komitejā – R.Pfeifere (Latvijas Industriālo nozaru 
arodbiedrība),  

 Konkurētspējas komitejā – R.Karnīte (LBAS sadarbības partneris, EPC).  

 Iekšējā tirgus komitejā – E.Baldzēns (LBAS).  

Komitejas sēdes sasauc, ja ir aktualitātes konkrētās jomas likumprojektos, MK noteikumos 
vai pēc tās dalībnieku iniciatīvas. EM Tautsaimniecības padomes un to komiteju darbs 2015. 
gada pirmajā pusē sakrita ar Latvijas Prezidentūru ES. 2015. gadā LBAS vadīja 
Tautsaimniecības padomes kopīgo darbu par prioritāri izvirzot divus jautājumus:  

 no jauna gūt EM un ministres atbalstu LBAS iniciatīvai par darbinieku sociālo 
garantiju, kuras noteiktas uzņēmuma koplīgumā vai nozares ģenerālvienošanās, neaplikšanu 
ar papildus darbaspēka nodokļiem.  

 nodokļu politikas pārskatīšanu, mazinot nodokļu slogu darbiniekam un uzņēmumam.  

Pirmais uzdevums, gūstot atbalstu no EM, LPS, LDDK, LTRK, tika virzīts uz turpmāku 
diskusiju ar FM. Kopīgās, LBAS iniciētās diskusijās ar VID, guvām arī VID atbalstu mūsu 
nostājai un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas darbiniekiem ar konkrētiem 
nosacījumiem tika virzītas no VID ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam. Vēlāk arī NTSP 
budžeta un nodokļu politika apakšpadomē tika mūsu ideja atbalstīta no FM un izveidota 
kopā ar sociālajiem partneriem darba grupa, kura izstrādāja kopīgu priekšlikumu MK. Darba 
grupa kopā ar VID pēc LBAS dalīborganizāciju iesniegtajiem datiem praktiski pārliecinājās, ka 
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mūsu tēze ir pareiza, ka tur, kur ir koplīgumi – ēnu ekonomika nav vai arī ir epizodiski. Šo 
priekšlikumu FM iesniedza jaunajai valdībai, tiesa pēc karstām debatēm ministru starpā, 
sākotnējo darba grupas piedāvājumu sašaurināja, 2017.gadā to neattiecinot uz valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrībām. Šajā jautājumā LBAS un LDDK iebilda un nepiekrita. Lai 
nekavētu likumprojekta tālāku virzību, sociālie partneri ar valdības pārstāvjiem vienojās 
2017.gadā sākotnēji to ieviest sašaurināti: privātajam kapitālam un jauktajām (privātais un 
valsts, pašvaldības) kapitālsabiedrībām. Valsts puses bažas bija saistītas ar valsts 
kapitālsabiedrību dividendēm, ar iespējām valstij gūt mazāku peļņas daļu. 2017.gada 
budžeta vajadzībām. LBAS un LDDK uztur spēkā sākotnējo redakciju (ietverot valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrības) 2018.gada budžeta izstrādes procesā.  

LBAS ir piedāvājusi 3 pilotprojekta virzienus, kuros koplīgumā noteiktās garantijas netiktu 
apliktas ar papildus darbaspēka nodokli – ēdināšana darba vietā, transporta izdevumi uz un 
no darba, kā arī izdevumi izglītībai, iesakot maksimālo apmēru līdz 10% no algas fonda, to 
sasaistot ar nomaksāto nodokļu apjomu.  

Nodokļu politikā 2016. gadam izmaiņu maz, lai arī sociālie partneri aktīvi piedāvāja un EM 
atbalstīja nodokļu sloga samazinājumu darbaspēkam. Vienīgie uzlabojumi bija atvieglojums 
par apgādībā esošo personu paaugstinājums par 10 eiro mēnesī. NTSP sociālie partneri 
vienojās par NM paaugstināšanu par 10 eiro, bet Saeima šo lēmumu mainīja, nosakot 
papildus 10 eiro atvieglojumu bērnam, kas skāra ievērojami mazāku darbinieku daļu.  

Vienlaikus jāatzīst, ka sociālo partneru par nekonsekvenci kritizētais valdības virzītais 
diferencētais neapliekamais minimums 2017. gadā mazāk atalgojumiem darbiniekiem pēc 
deklarācijas iesniegšanas un izvērtējuma sniegs papildus ienākumus. LBAS noradīja, ka 
sociālo nevienlīdzību var nedaudz mazināt, veicot ienākumu pārdali starp augstāk un zemāk 
atalgojumiem darbiniekiem, bet, neskarot nodokļu slogu kapitālam, ienākumu nevienlīdzība 
un polarizācija sabiedrībā tikai pieaugs. Ir jāpaaugstina ienākuma nodokļa daļa kapitālam.  

Tautsaimniecības padomē: tika izskatīti, diskutēti un precizēti un virzīti uz MK sēdi daudzi 
būtiski jautājumi. Par ES fondu aktivitāšu progresu 2014.-2020.gadā, par obligātās iepirkuma 
komponentes samazināšanu uzņēmumiem un mājsaimniecībām, par Latvijas Attīstības 
finanšu institūcijas Altum darbību un kompetencēm, par jauno būvniecības regulējuma 
izvērtējumu, par energoefektivitātes direktīvu un ar to saistītām problēmām, par obligāto 
iepirkuma komponenti un elektrības tirgu, par gāzes tirgus atvēršanu, par mikrouzņēmuma 
regulējumu, par atbalsta instrumentiem uzņēmumu atbalstam, par nodokļu politiku un 
citiem jautājumiem.  

2015. gada novembrī pirmo reizi sanāca NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadome, kuru 
veidoja pēc sociālo partneru ierosinājuma. Līdz 2016.gadam tā sasaukta 8 reizes, galvenās 
diskusijas par nodokļu politiku, tās uzlabojumiem un darbinieku sociālajām garantijām 
koplīgumā, to neaplikšanu ar papildus darbaspēka nodokļiem. LBAS NTSP sēdē pretēji darba 
devēju un daļas ministru viedokļa panāca nelielu minimālās algas palielinājumu par 10 EUR, 
nosakot minimālo algu 370 EUR mēnesī 2016. gadā. Arī 2016.gadā pēc LBAS iniciatīvas notika 
vairākas sēdes par minimālo algu, kā rezultātā 2017.gadā tā pieaugs līdz 380 EUR.  

2015. un 2016. gadā tika sasauktas vairākas LBAS Tautsaimniecības padomes sēdes, kas 
palīdzēja sagatavot LBAS nostājas projektus LBAS valdes sēdēm vai diskusijās precizēt 
dalīborganizāciju viedokli un LBAS kopīgo pozīciju. Pamattēmas, par kurām debatēts: 
darbinieku sociālās garantijas koplīgumā un nodokļu atvieglojumi tām, diferencētais 
neapliekamais minimums, progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un ienākumu 
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progresivitāte, solidaritātes nodoklis, minimālā alga un neapliekamais minimums, 
atvieglojums par apgādībā esošo personu, darba samaksa un darba ražīgums 

 

Darba tiesības 

 

Šis pārskats veidots, lai atspoguļotu būtiskākās darbības, kas veiktas LBAS stratēģiskās 
darbības virzienu 2012.-2016.gadam Darba tiesību sadaļas izpildei. Pārskats veidots atsevišķi 
pievēršoties katram darbības virzienam, analizējot arī veiktās darbības ietekmi darbības 
virziena sasniegšanai. 

Darbības virziens: Izglītot un informēt arodbiedrību biedrus un darbiniekus par darba 
tiesībām un to praktisko piemērošanu. Sniegt konsultācijas arodbiedrību biedriem, veicinot 
darba strīdu ātru un efektīvu risināšanu. 

Darbības virziena ietvaros tika sniegtas konsultācijas par darba tiesisko attiecību 
normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem (t.sk. klātienē, telefoniski, atbildot uz 
jautājumiem e-pastos un www.darbatiesibas.lv), praktiski risināti darba strīdi (t.sk. 
sagatavoti prasības pieteikumi tiesai, sagatavoti rakstveida paskaidrojumi par apelācijas un 
kasācijas sūdzībām, sagatavotas apelācijas un kasācijas sūdzības, pārstāvēti darbinieki tiesā). 
Jānorāda, ka tieši sniedzot šīs konsultācijas un risinot darba strīdus, tika atklātas praktiskas 
problēmas tiesību aktu piemērošanā, kas bija par pamatu vairāku normatīvo aktu  grozījumu 
iniciēšanai. Līdz ar to, šāda praktiskā pieredze tiesību piemērošanā ir ļāvusi labāk izprast 
tiesiskā regulējuma trūkumus un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. 

Sadarbībā ar vieniem no labākajiem nozaru ekspertiem izstrādāti, izdoti un izplatīti 
informatīvi, izglītojoši, metodiski materiāli par darba tiesību jautājumiem: 

 “Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana” (D.Ose); 

 “Darba un atpūtas laika uzskaite un apmaksa” (M.Grebenko); 

 "Darba attiecību modernizēšana" (L.Kalniņa); 

 "Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās" (Z.Indruna); 

 "Vienkārši par Darba likumu" (N.Mickeviča, K.Rācenājs); 

 "Arodbiedrību likums ar komentāriem" (N.Mickeviča, K.Rācenājs). 

Visi metodiskie materiāli tika izdoti drukātā formātā un arī ievietoti LBAS interneta vietnē 
bezmaksas lejupielādei. Īpaši svarīgi pieminēt, ka minētie materiāli plašu atsaucību guva ne 
tikai no strādājošajiem, bet arī no augstskolām, Valsts darba inspekcijas, tiesām. 

Tikai veiktas informatīvās publicitātes kampaņas par darba tiesību jautājumiem: 

 dalība spēles “Supersmārts” koncepcijas, satura izstrādē; 

 komentāru un viedokļu sniegšana LBAS publikācijas biļetenos “Darbinieku avīze”; 

 dalība radioraidījumos “Krustpunktā”, “Kā labāk dzīvot?”; 

 dalība LBAS izbraukuma izstādēs un informatīvajās dienās ar lekcijām par 
aktuālākajiem darba tiesību jautājumiem (t.sk. likumprojektiem Grozījumi Darba 
likumā un Arodbiedrību likums); 

http://www.darbatiesibas.lv/
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 dalība kampaņās “Esi zem jumta!”, "Nomet nastu", "Zini Darba tiesības! Esi Drošs!" 
(koncepcijas izstrāde, komentāru un viedokļu sniegšana TV3 raidījumā “Bez Tabu”); 

 lekcijas Latvijas Studentu apvienības studentiem, vidusskolu skolēniem, LBAS 
jauniešu padomei, LBAS dalīborganizācijām par aktuālajiem darba tiesību 
jautājumiem. 

2012., 2013.gadā tika organizēts konkurss “Profs”, kas jau bija ieguvis milzīgu atsaucību 
profesionālo skolu vidū. Diemžēl ierobežotā finansējuma dēļ tāda mēroga konkurss pēdējo 
reizi bija 2013.gadā. Tomēr, lai turpinātu skolēnu izglītošanas darbu par darba tiesībām un 
darba aizsardzību, tika izstrādāts jauns konkurss "Zini! ne mini". Jaunais konkurss pēc būtības 
ir "Profa" turpinājums, tikai mazākā mērogā.  Konkursu veiksmīgai norisei tika organizētas 
apmācības skolu pasniedzējiem, kā arī atjaunots metodiskais materiāls “Profa rokasgrāmata” 
un izstrādāts "Zini! ne mini". 

2012.gadā sadarbībā ar sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu tika organizēta konference 
„Aktuālie Darba likuma piemērošanas problēmjautājumi.” Konferencē darba tiesību eksperti 
sniedza priekšlikumus grozījumiem Darba likumā, apskatīja tādus problēmjautājumus kā 
darba līguma uzteikšana, darba laika uzskaite komandējuma laikā, komandējuma dienas 
naudas aprēķināšana darbinieku pārrobežu norīkošanas gadījumā un iepazinās ar aktuālām 
Augstākās tiesas Senāta atziņām par Darba likuma piemērošanu.  

2013.gadā tika organizēts starptautisks forums „Aktualitātes darba tiesiskajās attiecībās 
un darba aizsardzībā – problēmas un risinājumi”. Foruma mērķis -  aktualizēt sabiedrībā 
jautājumus par darba attiecību praksi un iedzīvotāju izpratni par darba drošību Latvijā, īpašu 
uzmanību pievēršot grozījumiem Darba likumā un arodbiedrību lomai šo jautājumu 
risināšanā. Foruma laikā tiek prezentēti jaunāko pētījumu dati, kas atspoguļo šā brīža 
situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā Latvijā. Īpaši nozīmīga bija LBAS 
dalība panelī “Pierādīšanas problemātika darba tiesību strīdos”, kur uzstājās gan tiesas, gan 
advokatūras pārstāvji un praktizējoši darba tiesību speciālisti. 

 

Jānorāda, ka kopumā pārskata periodā ir notikusi ļoti plaša sabiedrības informēšana, īpaši 
ar masu mediju starpniecību, par aktualitātēm darba tiesību jomā, ir izdoti nozīmīgi 
metodiskie materiāli un sniegtas konsultācijas un praktisks atbalsts darba strīdu risināšanai. 
Kaut arī beidzoties ESF projekta finansējumam bija bažas, ka mediju interese par LBAS zudīs, 
tomēr pieredze rāda, ka mediju interese par LBAS veikto darbu ir pietiekama, ja sniegtā 
informācija ir kvalitatīva. 

Darbības virziens: Nepieļaut esošo darba tiesisko attiecību un garantiju līmeņa 
pazemināšanu, izskatot priekšlikumus darba tiesību izmaiņām. 

Jānorāda, ka darba attiecību tiesiskais regulējums nemitīgi atrodas pārmaiņu ietekmē. 
Attiecības starp darbinieku un darba devēju ir cieši saistītas ar uzņēmējdarbības vidi, kuru 
savukārt ietekmē izmaiņas ekonomikā. Globalizācija, digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, 
procesu automatizācija un ekonomiskās krīzes veicina pārmaiņas industrijās, ražošanas 
procesos, pastāvīgi ietekmē darba attiecības un rezultātā pieprasa izmaiņas darba tiesību 
regulējumā. Tas vērojams arī citās valstīs. Tā piemēram, Lietuvā ar 01.01.2017 stāsies spēkā 
jauns Darba kodekss, kas paredz būtisku darbinieku tiesību samazinājumu. Ja "trekajos 
gados" arodbiedrību uzstādījums bija "uzlabot garantijas", tad šobrīd krīzes iespaidā, par 
panākumu var uzskatīt garantiju līmeņa saglabāšanu. 
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Satversmes tiesa ir norādījusi, ka “lai konstatētu, ka personai ir radusies tiesiskā paļāvība 
uz konkrētu tiesību saglabāšanu vai īstenošanu, jāņem vērā, ka šā principa galvenais 
uzdevums ir aizsargāt personas tiesības gadījumos, kad normatīvā regulējuma grozījumu 
rezultātā notiek vai ir iespējama privātpersonu tiesiskā stāvokļa pasliktināšanās." Vienlaikus 
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka “valstij ir piešķirama plaša rīcības brīvība, lemjot par sociālo 
tiesību jautājumiem. Sociālo tiesību jomā īpaša nozīme ir tam, vai valsts ar savu pozitīvo 
rīcību spēj nodrošināt personai no konkrētām pamattiesībām izrietošo minimumu, jo valsts 
garantētais sociālo tiesību nodrošinājuma apjoms var mainīties atkarībā no valsts rīcībā 
esošo finanšu līdzekļu apjoma. Tomēr neatkarīgi no valsts ekonomiskās situācijas 
likumdevējam ir saistošas Satversmē noteiktās personu pamattiesības.”1 Vienkaršiem 
vārdiem – valsts var noteikt pienākošos garantiju apmēru atkarībā no tā, cik daudz naudas ir 
valstij, tomēr nodrošinot Satversmē noteikto minimumu. Līdz ar to nākotnē būtu izvērtējama 
šī darbības virziena formulējama maiņa, jo LBAS praktiski nav iespējams nodrošināt, ka 
garantiju līmenis netiek samazināts. 

Šajā pārskatā tiks aplūkoti šādi likumi: Darba likums, Arodbiedrību likums, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (Atlīdzības likums), Valsts 
dienesta likums, Civilprocesa likums, Par darbinieku aizsardzību darba devēja 
maksātnespējas gadījumā. 

Darba likums  

Darba likums ir būtiskākais darba tiesiskās attiecības regulējošais likums.  

2012.gadā Darba likums tika grozīts vienu reizi, veicot grozījumus 32. pantā nosakot, ka 
darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā 
pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai.  

Nozīmīgi grozījumi tika pieņemti 2014.gadā un stājās spēkā ar 01.01.2015. Likuma 
izstrādes pamatā bija vēlme padarīt esošo regulējumu skaidrāku, nepārprotamāku un 
īstenojamu, kā arī novērst identificētos trūkumus un padarīt regulējumu mūsdienīgāku. 
Priekšlikumi iespējamiem grozījumiem darba tiesisko attiecību regulējumā galvenokārt tika 
izteikti no LDDK un LBAS puses. Virkne priekšlikumu, kas ietverti Darba likuma grozījumos, ir 
arī saistīti ar valdības pieņemtajiem politikas plānošanas dokumentiem un tajos ietvertajiem 
uzdevumiem, piemēram, Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānu, Pasākumu plānu 
nereģistrētās nodarbināšanas mazināšanai un citiem politikas plānošanas dokumentiem, vai 
arī valsts pārvaldes iestāžu iniciēti. Vienlaikus arī jānorāda, ka atsevišķi grozījumi ir pamatoti 
ar nepieciešamību nodrošināt precīzāku ES normatīvo aktu ieviešanu.  

Grozījumi aptvēra tādus jautājumus kā darba sludinājums, nodarbināšanas aizliegumi un 
ierobežojumi, darba līguma forma, uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš, 
atstādināšana no darba, vienpusēja atkāpšanās no konkurences ierobežojuma klauzulas, 
disciplinārsodi, darba attiecību izbeigšana, profesionālā apmācība un kvalifikācijas celšana, 
darba laiks un atpūtas laiks, minimālā alga, darba samaksas organizācija un darba samaksas 
izmaksas laiks, vidējās izpeļņas aprēķināšana, no darba samaksas izdarāmo ieturējumu 
ierobežojumi un citi jautājumi. Šo grozījumu izstrādes process bija interesants ar to, ka 
arodbiedrības no vienas puses spēja pierādīt sevi kā konstruktīvu sarunu partneri un 
vienoties ar darba devējiem par "sāpīgiem" kompromisiem, tajā pat laikā arodbiedrības 
parādīja stingru pozīciju sev svarīgos jautājumos - tika nosargāts Darba likuma 110.pants un 
netika pieļautas izmaiņas 68.pantā. 

                                                 
1 sk., piemēram,  Satversmes tiesas 2002. gada 25. februāra sprieduma lietā Nr. 2001-11-0106 secinājumu daļas 

1.punktu un 2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005- 19-01 9. punktu  
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2015.gada beigās tika uzsākts darbs pie jaunu Darba likuma grozījumu izstrādes saistībā ar 
Darbinieku norīkošanas īstenošanas direktīvas tiesību normu pārņemšanu. Ņemot vērā, ka 
direktīvas 2014/67/ES prasības bija jāpārņem līdz šī gada 18.jūnijam, sociālie partneri 
vienojās likumā nesniegt ar direktīvu pārņemšanu nesaistītus priekšlikumus un Saeimā 
grozījumi tika skatīti steidzamības kārtībā 2.lasījumos un 2016.gada 09.jūnijā grozījumi stājās 
spēkā. 

LBAS šos grozījumus ir atbalstījusi ņemot vērā, ka tie kopumā uzlabo darbinieku tiesisko 
stāvokli. Vienlaikus jānorāda, ka šie grozījumi no Labklājības ministrijas puses tika sagatavoti 
diezgan lielā steigā, par ko arī Labklājības ministrija saņēma aizrādījumu Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijā, kad deputātiem bija jābalso par steidzamības noteikšanu. Lai arī ar šiem 
grozījumiem ir pārņemtas direktīvu minimālās prasības, LBAS joprojām uztur diskusijas 
attiecībā uz solidārās atbildības paplašināšanu. Proti, paredzēt, ka solidārā atbildība ir visā 
apakšuzņēmēju ķēdē un attiecināma ne tikai uz uz tiem nosūtītājiem darbiniekiem, kas veic 
ēku būvniecību vai specializētos būvdarbus, bet paplašināt uz visu būvniecības nozari un 
visiem darbiniekiem. 

Diskusijas par solidārās atbildības paplašināšanu šobrīd ir novirzītas uz Valsts iestāžu 
darba plāna projektā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam paredzēto darba 
grupu. 

Pēc 2016.gada grozījumu spēkā stāšanās Labklājības ministrija izveidoja darba grupu, 
kuras sastāvā ir LBAS, LDDK un Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvji. Darba grupas 
ietvaros puses tika aicinātas iesniegt savus priekšlikumus grozījumiem Darba likumā un 
pašlaik norit darbs pie priekšlikumu izvērtēšanas un plānots, ka līdz gada beigām 
likumprojekts tiks uzsaukts valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Arodbiedrību likums 

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā jauns Arodbiedrību likums. Likumprojekta 
sagatavošanas gaitā notika regulāra LBAS Valdes un dalīborganizāciju informēšana par 
likumprojekta virzību un viedokļu saskaņošana (prezentāciju sagatavošana), juristu 
sanāksmju organizēšana, pētījumu sagatavošana, lai nodrošinātu pamatojumu LBAS interešu 
aizsardzībai saistībā ar likumprojektu, komunikācija ar Labklājības un Tieslietu ministriju par 
atsevišķu likumprojekta normu precizēšanu, ņemot vērā LBAS intereses, dalība un LBAS 
interešu pārstāvība Saeimas komisijas sēdēs. 

Likums tika izstrādāts un pieņemts, lai pilnveidotu un modernizētu arodbiedrību darbības 
tiesisko regulējumu, kā arī novērstu pretrunas ar citiem normatīvajiem aktiem. Tas sastāv no 
astoņpadsmit pantiem, kas sadalīti četrās nodaļās. 

Likuma pirmajā nodaļā ir iekļauti vienpadsmit panti, kas nosaka likuma mērķi (1.pants), 
likumus, kas regulē arodbiedrību darbību (2.pants), definē arodbiedrības jēdzienu (3.pants), 
paredz tiesības dibināt arodbiedrību un iestāties tajā (4.pants), paredz arodbiedrību tiesības 
apvienoties (5.pants), nosaka arodbiedrību neat-karību un līdztiesību (6.pants), arodbiedrību 
un to apvienību dibināšanas kritērijus (7.pants), regulē jautājumus, kas saistīti ar 
arodbiedrības nosaukumu (8.pants), nosaka arodbiedrību reģistrēšanas pienākumu 
(9.pants), definē arodbiedrības tiesisko statusu (10.pants), kā arī nosaka arodbiedrības 
patstāvīgās vienības izveidošanas un reģistrācijas pamatnoteikumus. 

Likuma otrajā nodaļā ir ietverti četri panti, kuros noteikta arodbiedrību kompetence un 
darbība, proti, likums nosaka arodbiedrību tiesības un to īstenošanu (11.pants), regulē 
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arodbiedrību pilnvaroto amatpersonu darbību (13.pants), kā arī arodbiedrību tiesības veikt 
saimniecisko darbību (14.pants). 

Likuma trešajā nodaļā regulēti jautājumi, kas saistīti ar divpusējo sociālo dialogu un 
trīspusējo sadarbību, kā arī arodbiedrību attiecībām ar valsts un pašvaldību institūcijām. 
Likums nosaka arodbiedrības pārstāvības principus divpusējās sadarbības institūcijās 
(15.pants), arodbiedrības pārstāvību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām 
(16.pants), kā arī arodbiedrības pārstāvību trīspusējās sadarbības institūcijās (17.pants).  

Likuma ceturtajā nodaļā ir iekļauts pants, kas noteic, ka par šā likuma pārkāpumiem 
personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības, savukārt, pārejas noteikumos ir noteikta 
kārtība arodbiedrību reģistrā esošo ierakstu par arodbiedrībām iekļaušanai biedrību un 
nodibinājumu reģistrā, arodbiedrību statūtu un struktūrvienību pārveidošanai atbilstoši 
jaunajam regulējumam.  

Jānorāda, ka likums pēc būtības piešķir arodbiedrībām plašu rīcības brīvību savā darbībā 
un garantijas veicot savus pienākumus, līdz ar to, pašu arodbiedrību ziņā ir to izmantot. 

 

Atlīdzības likums 

Atlīdzības likums regulē valsts un pašvaldību institūciju darbinieku un amatpersonu 
atlīdzību. 

2012.gadā Atlīdzības likumā tika veikti divi grozījumi, kopā 27 pantos. 

2013.gadā tika veikti seši grozījumi, kopā 40 pantos. 

2014.gadā tika veikti divi grozījumi, kopā 6 pantos. 

2015.gadā tika veikts viens grozījums, kopā 10 pantos. 

Kopš 2012.gada likumā ir veikti ļoti daudz grozījumi, bet jāatzīst, ka  LBAS iesaiste šī 
likuma grozījumu izstrādē ir bijusi nepietiekama. Jānorāda, ka par likumu atbildīgā ir Finanšu 
ministrija, ar kuru nav izveidojusies tik veiksmīga sadarbība, kā piemēram ar Labklājības 
ministriju. Tāpat nepietiekama ir bijusi LBAS iesaiste par likumu atbildīgajās Saeimas 
komisijās - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijā. Līdz ar to, ja LBAS uzskata, ka turpmāk Atlīdzības likuma regulējums būtu vairāk 
pilnveidojams no darbinieku aizsardzības viedokļa, būtiski jāuzlabo sadarbība ar Finanšu 
ministriju un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisiju. 

 

Valsts dienesta likums 

Saeimā jau kopš 2014.gada novembra izskatīšanā atrodas Valsts dienesta likums. Šo 
likumu izstrādāja Valsts kanceleja pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 6. februāra 
rīkojumu Nr. 48 "Par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju". 

Likums paredz šādas galvenās izmaiņas: 

 Valsts pārvaldē nodarbināto tiesisko attiecību pilnveidošana, visiem valsts pārvaldē 
izveidojot vienotas nodarbinātības attiecības (valsts dienesta attiecības) un 
nodrošinot idejas – valsts pārvalde kā vienots darba devējs – ieviešanu. Jau šobrīd ir 
vienots tiesiskais regulējums ierēdņiem un darbiniekiem atlīdzības, kā arī darba 
izpildes novērtēšanas jomā. Izveidojot vienotas nodarbinātības attiecības tiešās 
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pārvaldes iestādēs, tās vairs neregulēs divi dažādi likumi – Valsts civildienesta likums 
(nodarbinātības attiecību pamats: rīkojums par iecelšanu) un Darba likums 
(nodarbinātības attiecību pamats: darba līgumi), bet gan viens likums – Valsts 
dienesta likums (nodarbinātības attiecību pamats: rīkojums par iecelšanu). Tā ir 
iespēja risināt arī jautājumu par vienotu disciplināratbildību ierēdņiem un 
darbiniekiem. Šobrīd darbiniekiem var piemērot tikai divus disciplinārsodus – 
piezīmi vai rājienu. Ieviešot vienotas nodarbinātības attiecības, efektīvāk un ar 
mazākiem resursiem varēs nodrošināt personāla lietvedības funkciju iestādē, kā arī, 
risinot nodarbinātības strīdus, nebūs nepieciešams dziļi pārzināt divu dažādu 
procesuālo normu regulējumu (civilprocess un administratīvais process) un tiesu 
praksi. Šobrīd pārāk daudz resursu tiek tērēts personāla lietvedības sakārtošanai un 
uzturēšanai, tikai atlikušo daļu veltot cilvēkresursu stratēģiskās attīstības 
jautājumiem. 

 Atklāti pretendentu konkursi uz visiem amatiem. Šobrīd atklāti pretendentu 
konkursi tiek rīkoti tikai uz ierēdņu amatiem. Turpmāk šādi konkursi tiks rīkoti arī uz 
darbinieku amatiem. 

 Motivācijas sistēmas un profesionālās pilnveides pasākumu sistēmas pilnveidošana. 
Plānots izveidot bezmaksas mācību programmu jaunajiem ierēdņiem un 
darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kā arī talantu vadības sistēmu. Paplašinātas 
iespējas rīkot iekšējos konkursus valsts pārvaldē, lai veicinātu valsts pārvaldes 
ekspertu attīstību. Paplašinātas rotācijas iespējas gan resora ietvaros, kur pastāv 
dažādas nodarbinātības attiecības, gan publiskās pārvaldes ietvaros, gan arī 
paredzēta iespēja uz laiku pārcelt ierēdni vai darbinieku amatā pašvaldības iestādē 
vai komercsabiedrībā. Šādas rotācijas mērķis ir paaugstināt ekspertu kompetenci un 
nezaudēt labākos ekspertus, ļaujot papildināt zināšanas citur, kā arī nodrošināt labu 
pārvaldību, pilnvērtīgi izmantojot resorā pieejamos cilvēkresursus. Rotācija veicinās 
arī vienotas iestāžu kultūras veidošanu valsts pārvaldes ietvaros un sadarbību gan 
viena resora ietvaros, gan starp dažādiem resoriem. 

LBAS tika iesaistīta šī likuma izstrādē un lielākā daļa LBAS ieteikumu un iebildumu ir ņemti 
vērā. Tajā pat laikā būtiskākais, kas neapmierina arodbiedrības ir dienesta attiecību 
izbeigšanas tiesiskais regulējums, kas atļauj iestādei izbeigt attiecības ar darbinieku 
arodbiedrības biedru, bez arodbiedrības saskaņojuma. Citiem vārdiem, ja šobrīd Darba 
likuma 110.pants ierobežo darba devēja tiesības uzteikt darba līgumu arodbiedrības 
biedram, tad Valsts dienesta likums šādu ierobežojumu vairs neparedz. 

Jāatzīst, ka šobrīd diskusijas turpinās arī par Darba likuma 110.panta iespējamām 
izmaiņām, tāpēc zināmā mērā LBAS nostāja pret Valsts dienesta likumu ir cieši saistīta ar 
diskusijām par Darba likuma 110.pantu. 

 

Civilprocesa likums 

2011.gadā LBAS palīdzēja darbiniekiem sagatavot prasības pieteikumu tiesai, vienlaikus 
lūdzot tiesu iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, lai atzītu Civilprocesa normu, kas paredz 
maksātnespējas depozīta iemaksu, par neatbilstošu Satversmei. Satversmes tiesa ar 
20.04.2012 spriedumu atzina Civilprocesa likuma 363.2 panta otrās daļas normu par 
maksātnespējas procesa depozīta iemaksu, ciktāl tā attiecas uz darbiniekiem, kuru vienīgais 
tiesību aizsardzības līdzeklis ir darba devēja pasludināšana par maksātnespējīgu, par 
neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. 
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Pamatojoties uz spriedumā nolemto, tika veikti grozījumi Civilprocesa likumā nosakot, ka 
tiesnesis var pieņemt lēmumu par darbinieka pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no 
maksātnespējas procesa depozīta samaksas, ja viņš maksātnespējas procesa pieteikumu 
iesniedz pēc tam, kad, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt 
tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka un darbinieks, ievērojot viņa mantisko 
stāvokli, nevar iemaksāt maksātnespējas procesa depozītu. 

Jānorāda, ka arī šis regulējums joprojām nav ideāls, tāpēc Maksātnespējas politikas 
attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020.gadam ir ņemts vērā LBAS priekšlikums noteikt, ka 
būtu atvieglojama kārtība, kādā no juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta 
atbrīvojams darbinieks, kas iesniedz darba devēja maksātnespējas procesa pieteikumu. 

 

Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 

2012.gadā LBAS vērsās Saeimā ar priekšlikumiem pilnveidot darbinieku aizsardzības 
mehānismu darba devēju maksātnespējas gadījumā. Likumā bija noteikts, ka darbiniekiem, 
lai viņi saņemtu atlīdzību no Maksātnespējas administrācijas darbinieku prasījumu garantiju 
fonda līdzekļiem, ir jāpanāk, ka darba devēja maksātnespēja tiek pasludināta 12 mēnešu 
laikā no brīža, kad darbiniekam nav izmaksāta darba samaksa. Tomēr tie darbinieki, kas 
vispirms vērsās tiesā prasības tiesvedības kārtībā, lai piedzītu darba samaksu, visbiežāk 
nevarēja iekļauties 12 mēnešu termiņā. Saeima šo priekšlikumu ņēma vērā un likuma 5.pants 
tika papildināts  ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 

"(21) Ja darbinieks ir cēlis tiesā prasību pret darba devēju par tādu maksājumu piedziņu, kuri 
izriet no darba tiesiskajām attiecībām, tad šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētais 12 mēnešu 
periods aizstājams ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā, ja 
vienlaikus pastāv šādi priekšnosacījumi: 

1) tiesas nolēmums, ar kuru darbinieka prasība ir apmierināta, stājies spēkā pēc 
maksātnespējas gadījuma iestāšanās vai ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba 
devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās; 

2) darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas agrāk nekā 12 mēnešu periodā pirms 
darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās." 

 

 

 

Darbības virziens: Panākt darba koplīgumu obligātumu publiskajos iepirkumos. 

2015.gadā tika uzsākts darbs pie jauna Publisko iepirkumu likuma. Likuma izstrādes gaitā 
ir secināts, ka prasība panākt koplīgumu obligātumu ubliskajos iepirkumos ir šobrīd 
nesasniedzama. Vienlaikus LBAS ir panākusi, ka likumprojekta (kas šobrīd ir Saeimā) 51.panta 
7.daļa noteic, ka pasūtītājam ir tiesības kā piedāvājuma izvēles izšķirošo kritēriju noteikt tādu 
kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tajā skaitā to, ka 
pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba 
devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa 
arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, 
koplīgumam jābūt noslēgtam katram personālsabiedrības biedram un katram personu 
apvienības dalībniekam). 

http://likumi.lv/ta/id/56944-par-darbinieku-aizsardzibu-darba-deveja-maksatnespejas-gadijuma#p5
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Savukārt likuma 53.panta 5.daļā LBAS ir panākusi regulējumu, kas paredz, ka pasūtītājs 
noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta 
piedāvāto cenas vai izmaksu zemo līmeni, vai cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas 
saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un 
darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 

2016.gada 16.aprīlī stājās spēkā Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi. Noteikumi 
paredz būvniecības uzņēmumu klasifikāciju. Klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares 
profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos, izveidojot atklātu, skaidru 
sistēmu būvdarbu veicēju profesionālās pieredzes, finansiāli ekonomisko spēju un ilgtspējas 
novērtēšanai un piemērošanai būvdarbu iepirkumos, tādējādi pilnveidojot tiesisko vidi un 
sekmējot būvniecības kvalitāti. Pateicoties arodbiedrību ierosinājumiem, noteikumi paredz 
priekšrocības tiem uzņēmumiem, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju 
apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa 
arodbiedrību apvienības biedre, un kvalificēšanas brīdī šis koplīgums ir spēkā esošs. 

Darbības virziens: Streiku likumā, paredzēt iespēju vienkāršot streiku organizēšanu. Šis ir 
darbības virziens, kas praktiski nav īstenots, jo diskutējot ar dalīborganizācijām, nav rasts 
vienots viedoklis par streiku procedūras vienkāršošanu. 

 

Lai nodrošinātu saikni starp LBAS darbību nacionālajā līmenī un starptautisko līmeni, LBAS 
starptautisko un Eiropas lietu ekspertes N.Mickevičas darbs pārskata periodā notika 
nacionālajā, starptautiskajā un Eiropas līmenī, ietverot tādus galvenos darbības virzienus kā: 

 Ekspertīžu un publikāciju sagatavošana par aktuālajiem starptautiskajiem un 
Eiropas sociālo tiesību jautājumiem; 

 Eksperta dalība trīspusējā sociālā dialoga procesā (tiesību aktu un politikas 
dokumentu sagatavošanā); 

 Eiropas lietu koordinēšana LBAS ietvaros (interešu pārstāvēšana Vecāko 
Amatpersonu sapulcē Eiropas tiesību jautājumos, LBAS kontaktpersonas Eiropas 
Semestra procesā pienākumu pildīšana); 

 LBAS interešu pārstāvība ETUC darbībā un LBAS pārstāvēšana Eiropas Sociālā 
dialoga procesā. 

 LBAS interešu pārstāvēšana SDO darba kārtībā. 

Minēto darbību rezultātā: 

1) darba ņēmēju un arodbiedrību tiesības aizstāvētas likumdošanas procesā; 

2) nodrošināta efektīva LBAS dalība trīspusējā sociālajā dialogā un veicināta LBAS kā 
profesionālā sociālā partnera atpazīstamība; 

3) veicināta LBAS atpazīstamība Eiropas sociālo partneru vidū. 

 

Ekspertīzes par aktuālajiem starptautiskajiem un Eiropas jautājumiem  

Pārskata periodā Eiropas Sociālā fonda projekta „LBAS administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” ietvaros ir sagatavotas 43 ekspertīzes (ziņojumi). Ziņojumi tika sagatavoti ar 
mērķi sniegt pamatojošu informāciju un argumentāciju LBAS dalībai trīspusējā sadarbībā 
(tiesību aktu un politikas dokumentu izstrādē), uzlabot LBAS speciālistu un dalīborganizāciju 
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izpratni un zināšanas, sniegt aktuālo informāciju par ES aktualitātēm, pētījumiem, analīzi, 
citu valstu praksi sociālajos jautājumos un sniegt ieguldījumu apmācību pasākumu saturā. 
Ekspertīžu saturs atbalstīja LBAS, aizstāvot darba ņēmēju un arodbiedrību intereses dažādu 
tiesību aktu sagatavošanas diskusijās, piemēram: 

 Darba likums; 

 Arodbiedrību likums; 

 Valsts dienesta likums; 

 Publisko iepirkumu likums; 

 Darbinieku norīkošanas tiesiskais regulējums (vairāki tiesību akti); 

 Eiropas uzņēmumu padomju tiesiskais regulējums; 

 Pagaidu darba aģentūru tiesiskais regulējums; 

 Brīvprātīgā darba likums. 

11 ekspertīzes ir veltītas Darba likuma tiesiskā regulējuma jautājumiem un veidoja 
argumentāciju Darba likuma grozījumu sagatavošanas procesā. Tajās tika apskatīti tādi 
jautājumi kā apmācību izdevumu atlīdzināšana, ģenerālvienošanās, solidārā atbildība 
apakšuzņēmēju ķēdēs, darba laika tiesiskais regulējums, darbinieku norīkošana, pagaidu 
darba aģentūras, nepilna darba laika līgumi, līgumi uz noteiktu laiku, uzteikuma tiesiskais 
regulējums, atkāpes no tiesību akta koplīgumos, bērna kopšanas atvaļinājums. 

Ekspertīzes, kas ir veltītas ģenerālvienošanās slēgšanas un darbinieku norīkošanas 
tiesiskajam regulējumam turpina būt par pamatu jauno Darba likuma grozījumu 
sagatavošanai. 10 ekspertīzes ir veltītas un izmantotas Arodbiedrību likuma sagatavošanas 
un apspriešanas procesā. Tās ietvēra tādus jautājumus kā arodbiedrību brīvība un tiesības, 
tiesības un ierobežojumi dibināt un pievienoties arodbiedrībai, arodbiedrību dibināšanas 
slieksnis, koplīgumu pārrunas, arodbiedrību pārstāvju aizsardzība. Citu starpā ekspertīzes 
kalpoja par pamatu materiālam „Arodbiedrību likums ar komentāriem”, kas tika sagatavots 
kopā ar līdz-autoru juristu K.Rācenāju. Komentāri ir publicēti 2015.gada septembrī un 
prezentēti tam īpaši veltītajā pasākumā 2.novembrī. 

Tāpat ekspertīzes un to secinājumi tika izmantoti dažādu apmācību pasākumu satura un 
eksperta prezentāciju sagatavošanā, piemēram LBAS organizētajos Darba tiesību forumos. 
Labās prakses piemērs saistībā ar ekspertīzēm un atbalsta sniegšanu LBAS dalīborganizācijām 
ir darbs ar Latvijas Celtnieku arodbiedrību. Ekspertīzes, jo īpaši saistībā ar ģenerālvienošanās 
slēgšanas, darbinieku norīkošanas un solidārās atbildības tiesisko regulējumu, kā arī eksperta 
konsultācijas un prezentācijas par minētajiem jautājumiem tika plaši izmantotas Latvijas 
Celtnieku arodbiedrības sociālā dialoga pārrunās ar būvniecības nozares darba devēju 
organizācijām, nozares koplīguma pārrunu procesā, kā arī dažādos Latvijas Celtnieku 
arodbiedrības rīkotajos nacionālā un starptautiskā līmeņa konferencēs un semināros. 

  

LBAS interešu pārstāvēšana Eiropas lietu jautājumos 

LBAS interešu pārstāvēšana Vecāko Amatpersonu sapulcē Eiropas lietu jautājumos (2-3 
reizes mēnesī) un konsultācijas ar sociālajiem partneriem Eiropas Semestra procesa (ES 
politikas veidošanas koordinācijā gada laikā) ietvaros nodrošina sociālo partneru interešu un 
viedokļu atspoguļošanu Eiropas iniciatīvu un tiesību aktu izstrādē. LBAS kontaktpersonas 
Eiropas Semestra procesa darbs ietvēra LBAS nostājas sagatavošanu vai koordinēšanu par 
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Latvijas pozīcijām, kuras atbildīgas ministrijas sagatavo par Eiropas Savienības darba kārtības 
jautājumiem. Tāpat tas ietvēra LBAS dalības un komentāru sniegšanas koordinēšanu 
regulārajās EK konsultācijās ar sociālajiem jautājumiem saistībā ar ikgadējo ziņojumu un 
rekomendācijām Latvijai. 

LBAS nostāju koordinēšana Eiropas Semestra procesā bija īpaši svarīga Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē. Tās laikā tika nodrošināta LBAS kontaktpersonas 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pienākumu pildīšana un atbalsts LBAS 
prezidentūras pasākumu satura un secinājumu sagatavošanai - LBAS starptautiskās 
konferences „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā” 
un LBAS un LDDK sociālo partneru foruma „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un 
kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā” organizēšanā. 

Pārskata periodā tika nodrošināta dalība (viedokļu sniegšana, Latvijas situācijas 
prezentēšana, dalība dokumentu sagatavošanā) ETUC komitejās: 

 Komiteja „Darba un iekšējā tirgus likumdošana”; 

 Komiteja „Darbinieku pārstāvība un uzņēmumu politika”; 

 Komiteja „Mobilitāte, migrācija un iekļaušana” ; 

 Pamattiesību un tiesvedības konsultatīvā komiteja; 

 juristu konferencē NETLEX. 

Informācija, analīze un atziņas, kuras ir iegūtas, piedaloties minēto komiteju darbā, ir 
izmantotas ekspertīžu un LBAS nostāju sagatavošanā. 

LBAS intereses tika pārstāvētas šādās Eiropas sociālo partneru pārrunās: 

 Darba laika direktīvas pārskatīšana; 

 EK tematiskā darba grupa „Jauns starts sociālajam dialogam (sociālais dialogs, 
politikas veidošana un likumdošana)” un rekomendāciju izstrāde; 

 Eiropas Sociālo partneru pārrunas par darba tirgus analīzi un rekomendāciju izstrādi; 

 Eiropas sociālo partneru pārrunas "Aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte". 

Labās prakses piemērs ir dalība EK tematiskajā darba grupa „Jauns starts sociālajam 
dialogam (sociālais dialogs, politikas veidošana un likumdošana)”, kuras ietvaros, sadarbībā 
ar Polijas arodbiedrībām tika panākts, ka rekomendācijās tiek ietverts aicinājums stiprināt 
trīspusējā sociālā dialoga struktūras. Rekomendācijas kļuva par pamatu divu Eiropas līmeņa 
dokumentu par sociālo dialogu tapšanai - ES Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības 
aizsardzības un patērētāju tiesību padomes secinājumiem “Jauns sākums spēcīgam 
sociālajam dialogam” (Brisele, 2016.gada 17.jūnijs) un ES Padomes prezidentūras, EK un 
Eiropas sociālie partneru paziņojumam „Jauns sākums sociālajam dialogam” (Brisele, 
2016.gada 27.jūnijs). Latvijas sociālie partneri – LBAS un LDDK ir nosūtījuši šos dokumentus 
Latvijas valdībai un izmanto šo dokumentu kā argumentu trīspusējā sociālā dialoga 
stiprināšanai Latvijā. 

 

LBAS interešu pārstāvēšana SDO darba kārtībā 

SDO ir starptautiskais darba tiesību parlaments un galvenā sociālo partneru dalības un 
ietekmes institūcija starptautiskajā līmenī. Pārskata periodā sadarbībā ar LBAS speciālistiem 
un dalīborganizācijām tika sagatavoti ziņojumi par arodbiedrību tiesību pārkāpumiem, 
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nodrošināta dalība Starptautiskajās darba konferencēs un tās komitejās, nodrošināta LBAS 
komentāru sniegšana par Latvijas valdības ziņojumiem saistībā ar SDO konvenciju un 
rekomendāciju normu izpildi. 

Labās prakses piemērs ir SDO avotu (tiesību aktu un skaidrojumu) un SDO ekspertu 
konsultāciju izmantošana Arodbiedrību likuma izstrādes procesā, nodrošināt arodbiedrību 
tiesību aizstāvēšanu.Vēl viens piemērs ir LBAS dalība SDO rekomendācijas par pāreju no 
neformālās un formālu ekonomiku izstrādē. Rekomendācija, kas ir jauns starptautisko darba 
tiesību standarts, tika izstrādāta divu gadu laikā un tās pieņemšana notika Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, kad Latvijas valdība (Labklājības ministrija) 
nodrošināja ES valstu viedokļu koordinēšanu. Prezidentūras laikā 2015.gadā LBAS veica ES 
dalībvalstu arodbiedrību viedokļu koordinēšanu un nodrošināja komunikāciju starp Latvijas 
valdības pārstāvjiem un arodbiedrību puses pārstāvjiem SDO Darba konferencē. Pieņemtā 
SDO rekomendācija Nr.204 „Par pāreju no neformālās uz formālu ekonomiku” tika 
pārtulkota latviešu valodā, ir paredzēts, ka tā tiks izmantota ēnu ekonomikas apkarošanas 
darba grupas darbā. 

 

Darba aizsardzība 

Darba aizsardzības līmeni valstī raksturo VDI statistikas dati. Nelaimes gadījumu grafikā 
redzama tendence to palielinājumam, galvenokārt pateicoties uzņēmējdarbības 
pieaugumam pēc-krīzes periodā un darba aizsardzības līmeņa pazemināšanās uzņēmumos. 

 

1.attēls. VDI apkopotā statistika par nelaimes gadījumiem 2010.- 2015.gadā.  
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 Statistikas dati ir nepilnīgi, jo vairākums notikušo nelaimes gadījumu uzņēmumos un 
iestādēs netiek izmeklēti un noformēti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 950 “Nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Pēc darba aizsardzības ekspertu 
novērtējuma valstī gadā notiek ap 30000 nelaimes gadījumu darbā. 
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Pirmreizēji konstatēto arodslimību grafikā skaidri redzama nepārtraukta tendence to 
pieaugumam. Tas kopumā raksturo darba apstākļu pasliktināšanos daudzās nozarēs un ka 
bizness tiek veidots uz darbinieku veselības un dzīvības rēķina. 

 

2.attēls. Pirmreizēji konstatēto arodslimību skaits 2010.-2015.gadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba aizsardzība valstī un vairākumā uzņēmumu nav viens no prioritāriem jautājumiem, 
kā to paredz ES direktīvas un valsts normatīvie akti. Raksturīgs piemērs – valsts Nacionālās 
attīstības plānā ir ietverti absolūtais vairākums darbības virzienu, izņemot darba aizsardzību. 

Darba aizsardzības sistēma uzņēmumos ir efektīva tikai tad, ja aktīvas ir abas puses – 
darba devēji un darba ņēmēji. Lai varētu notikt sadarbība darba aizsardzības jomā, abām 
pusēm jābūt zinošām un kompetentām plašā darba aizsardzības jautājumu lokā. Kā rāda 
socioloģiskie pētījumi kompetences līmenis vēl nepietiekams, tā pamatdokumenta – Darba 
aizsardzības likuma prasības vēl šodien (16 gadus pēc tā pieņemšanas) pārzina apmēram 75% 
darba devēju un tikai 15% darba ņēmēju. Šādos apstākļos ir svarīga visu līmeņu 
arodbiedrības organizāciju aktīva darbība darba aizsardzības jomā un sabiedriskā uzraudzībā 
par valsts normatīvo aktu ievērošanu. 

Atskaites periodā LBAS speciālisti risināja virkni jautājumu darba aizsardzība jomā. Tika 
veikts konsultatīvais darbs ar arodbiedrībām par darba aizsardzības  jautājumiem. Droši un 
veselīgi darba apstākļi ir obligāts nosacījums darba vietu organizācijā visās nozarēs. 

LBAS speciālisti periodā sniedza atbalstu nozaru arodbiedrībām: 

 organizējot regulāras individuālas un kolektīvas konsultācijas par DA jautājumiem 
dalīborganizāciju un arodorganizāciju pārstāvjiem; 

 piedaloties dalīborganizāciju (Pašvaldību darbinieku arodbiedrības, Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 
Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS u.c.) semināros; 

 konsultējot arodorganizācijas („Lauma”, „Valmieras stikla šķiedra”, „Olainfarm” 
u.c.) par darba aizsardzību un drošību;  

 regulāri nozarēm tika izplatīti informatīvie un metodiskie DA bukleti un brošūras, 
piemēram, “DA pamati uzticības personām”, “Darba apstākļi un veselība darbā, 
„Arodveselība”, "Nelaimes gadījumu izmeklēšana", "Darba aizsardzības 
ekonomiskais izdevīgums", "IAL pareizas izvēles principi" u.c.; 
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 LBAS mājas lapas sadaļā DARBA DROŠĪBA arodaktīvam, uzticības personām un 
citiem interesentiem tiek sagatavota un aktualizēta informācija par DA 
jautājumiem; 

Galveno darba aizsardzības jautājumu koordināciju ar dalīborganizācijām veica LBAS 
Darba aizsardzības komisija, kuras sastāvā iekļauti visu nozaru arodbiedrību darba 
aizsardzības speciālisti un pilnvarotie pārstāvji. Komisijas locekļi tika informēti par 
svarīgākajiem pasākumiem darba aizsardzības jomā nacionālajā un ES līmenī. Darba 
aizsardzības komisijas sēdē svarīgākie izskatītie jautājumi: 

 VDI ikgadējie pārskati un darba aizsardzības sadarbības prioritātes nākošam gadam; 

 Par LBAS profesionālās pilnveides darba aizsardzības licencētiem kursiem; 

 Par Eiropas darba drošības un veselības nedēļu organizāciju u.c.; 

 Pastāvīgi tika diskutēts par darbinieku uzticības personu līdzdalību uzņēmumu darba 
aizsardzības sistēmas iekšējā uzraudzībā. Kā pozitīva tendence perioda sākumā 
jāatzīmē uzticības personu skaita pieaugums, taču vēl ne visās arodorganizācijās ir 
ievēlētas uzticības personas. 

Pēdējos gados sakarā ar ekonomisko lejupslīdi un arodbiedrības biedru skaita 
samazināšanos, nepieaug uzticības personu skaits (sk. 3.attēlu). Visu līmeņu arodbiedrību 
interesēs ir veicināt darba devēju un darbinieku sadarbību darba aizsardzības jomā un līdz ar 
to uzticības personu darbību, izmantojot šo mehānismu ne tikai kā arodorganizācijas 
pienākumu un pakalpojumu saviem biedriem, bet arī kā motivāciju jaunu biedru 
piesaistīšanai. LBAS darba aizsardzības komisijas darba kvalitāti bremzē profesionālu darba 
aizsardzības speciālistu trūkums vairākumā nozaru arodbiedrību biroju sastāvā. 

3.attēls. Uzticības personu skaits LBAS dalīborganizācijās 2011.-2015.gadā   

 

 

Notiek regulāra sadarbība darba aizsardzības jomā ar Labklājības ministriju un Darba 
departamentu, VDI, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un LDDK. Galvenie sadarbības 
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 valsts normatīvo aktu projektu un grozījumu izstrādāšana; 

 līdzdalība nacionālos darba aizsardzības projektos; 

 pušu viedokļu paušana par darba aizsardzības stāvokli masu informācijas līdzekļos; 

 informatīvo materiālu izstrādāšana darbinieku izglītošanai; 

2012. gadā tika noslēgta i lgtermiņa Vienošanās par sadarbību ar Valsts 
darba inspekciju.  LBAS un nozaru arodbiedrību izvirzītie pārstāvji aktīvi piedalās Darba 
lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes darbā. Apakšpadomes sēdēs tika izskatīti rinda 
darba aizsardzības jautājumu: 

 Par likumprojektu „Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums”; 

 Darba aizsardzības prakses standartu apstiprināšana (Darba aizsardzības prakses 
standarti mazumtirdzniecības nozarē , tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē, 
metālapstrādes nozarē, mežizstrādes nozarē u.c); 

 Par SDO Konvenciju un Rekomendāciju par darba aizsardzības pamatjautājumiem 
izskatīšana; 

 Valsts darba inspekcijas atskaite (informācija) par kārtējā gada darbības 
rezultātiem un plānotie darbi nākošā gadā; 

 Informatīvais ziņojums par Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2015. - 
2020.gadam u.c. 

Atskaites periodā l īdz 2013. gada vidum ESF projekta „Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros LBAS 
mācību centrs organizē ja klātienes bezmaksas l icencētus 50 stundu mācību 
kursus ar programmu „Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā nodarbināto 
pārstāvjiem un uzticības personām”. Līdz projekta noslēgumam kursus pabeidza 135 
klausītāji. 

2013. gada beigās mainījās valsts darba aizsardzības apmācības programma un LBAS 
Mācību centrs noformēja licenci jaunā izglītības pilnveides apmācības kursa "Darba 
aizsardzība un drošība" organizācijai. Tā kā centralizēta finansējuma kursu organizācijai vairs 
nebija, un nozaru arodbiedrības bieži saskārās ar problēmām par uzticības personu 
atbrīvošanu uz kursiem no darba un mācību apmaksas noformēšanu, lai sniegtu bezmaksas 
e-pakalpojumu arodbiedrības biedriem,  LBAS Mācību centrs organizēja pastāvīgus  40 
stundu programmas individuālus tālmācības darba aizsardzības kursus. Kursiem ir labs 
pieprasījums. Arodorganizāciju priekšsēdētāji un darbinieku darba aizsardzības uzticības 
personas ir ap 90 % no kopējā kursantu skaita. Aktīvi apmācībā piedalās arī pašvaldību un 
darba devēju atbildīgie pārstāvji. Līdz 2016. gada beigām tālmācības kursus pabeidza vairāk 
kā 80 kursanti. 

Dažu nozaru arodbiedrības joprojām nepietiekami izmanto iespēju apmācīt arodaktīvu DA 
kursos. 

LBAS ir turpinājis līdzdalību valsts darba aizsardzības normatīvo aktu veidošanā. Darba 
aizsardzība ir ar valsts normatīvajiem aktiem reglamentēta darbības sfēra, arodorganizācijām 
principiāli svarīgi ir pārzināt šo aktu saturu un piedalīties to izstrādāšanā. LBAS un nozaru 
arodbiedrības darba aizsardzības speciālisti tika iesaistīti Labklājības ministrijas izveidotajās 
darba grupās Ministru kabineta plānu, noteikumu un to grozījumu projektu izstrādāšanā: 

 Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2015 - 2020.gadam; 
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  Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2015.–2020.gadam; 

 MK noteikumu projekts „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites 
kārtība” u.c.; 

Atskaites periodā tika analizēta virkne valstī ieviešamo normatīvo aktu: 

 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā; 

 par MK noteikumu projektu „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites 
kārtība”; 

 Par SDO starptautisko drošības standartu aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, 
u.c. 

Par šiem dokumentiem atbildīgajām instancēm tika iesniegti atzinumi par to ieviešanu. 

Latvijas arodbiedrības tiek pārstāvētas: EK komitejā par drošiem un veselīgiem darba 
apstākļiem (Luksemburga), ES Darba aizsardzības informatīvās aģentūras padomē (Bilbao). 
ETUI Darba aizsardzības speciālistu padomē (Brisele).  

EK komitejā par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem izskatītie jautājumi: 

 Komitejas  ES darba aizsardzības  programmu apstiprināšana; 

 Komentāri no interešu grupām  par darba aizsardzības direktīvu praktisko ieviešanu; 

 Mandātu apstiprināšana un darba grupu izveide: 

 Darbības programmu īstenošana: 

 priekšsēdētāju ziņojumi par darba grupu darbu; 

 Citas Komitejas aktivitātes: informācija un diskusijas. 

Apspriežot jautājumu par Komitejas darbības programmu, tika uzsvērts, ka izstrādājot 
jauno ES DA stratēģijas plānu 2013. – 2020.gadam, tam jābūt pēc iespējas konkrētākam un 
specifiskākam. Ierosināts nākamā gada darba programmu papildināt ar tematisko semināru 
par jauno stratēģiju un tās izstrādes gaitu. Latvijas puse aktīvi sekoja līdzi jaunās Kopienas 
darba aizsardzības stratēģijas 2013 - 2020. gadam izstrādei un galvenie virzieni tika ietverti 
nacionālajās „Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēs 2015. – 2020. gadam”. 

ES darba aizsardzības Informatīvās aģentūras padomes pamatuzdevums ir labās darba 
aizsardzības prakses izplatīšana ES valstīs. Galvenie izskatītie jautājumi: 

 Eiropas darba drošības nedēļu organizācija; 

  nacionālo kontaktpunktu darbības stratēģijas plānošana;  

 darba aizsardzības pētniecības darba grupu darbība; 

 priekšlikumi par trīspusējās sadarbības pilnveidošanu u.c. 

Sanāksmēs tika lemts par Aģentūras jaunā darbības modeļa (ar padomnieku un ekspertu 
grupām) darbību un konkrēto grupu lomu, kur lielāku lomu spēlēs tieši dalībvalstu pārstāvji 
un, jo īpaši, sociālie partneri. Attiecībā uz trīspusējo sadarbības principu un tās īstenošanu 
Aģentūras un tās kontaktpunktu līmenī tika lemts par jautājumiem, piemēram, pamatprasību 
dokumenta aktualizēšana un pārskatīšana, lai precizētu prasības Aģentūras nacionālajiem 
kontaktpunktiem, vienotu vadlīniju noteikšana par trīspusējo sadarbību nacionālo 
kontaktpunktu informācijas tīklos, noteikt koncepciju Padomnieku grupu darbībai, kā arī to 
saistību ar Ekspertu grupām u.c.  
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Pie Latvijas problēmām minama Valsts darba inspekcijas nepietiekama kapacitāte, jo 
inspekcijai ir jādarbojas preventīvi, pārbaudot uzņēmumus, šodien lielāko daļu laika aizņem 
reakcija uz sekām (nelaimes gadījumu izmeklēšana, izskatot sūdzības utt.). Kā nepieciešamie 
pasākumi ir darba aizsardzības jomas integrēšana citās nozarēs, piemēram, izglītības sektorā, 
paredzot apmācību darba aizsardzībā visos izglītības līmeņos. Nozaru arodbiedrības tika 
regulāri informētas par svarīgākajiem darba aizsardzības pasākumiem ES līmenī. 

ETUI Pētniecības institūta darba aizsardzības speciālistu Padomes pamatuzdevums – 
arodbiedrību pozīcijas izstrādāšana un saskaņošana darba aizsardzības jautājumos, labās 
prakses izplatīšana ES valstīs. Katru gadu notiek stratēģijas semināri par aktuāliem DA 
jautājumiem, kuros jāziņo par Latvijas situāciju attiecīgajās sfērās un kur visu reģionu 
rekomendācijas tiek apkopotas un iesniegtas EK tālākai darbinieku veselīgu darba apstākļu 
uzlabošanai: 

 2012.g. - Par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem; 

 2014.g. - Sadarbība ar darba devējiem darba aizsardzības jomā; 

 2015.g. oktobrī Rīgā ETUC organizēja arodbiedrību darba aizsardzības  stratēģisko 
semināru. Svarīgākie seminārā izskatītie jautājumi: Vai REFIT programma ir normatīvo 
aktu deregulācijas process? Kancerogēno vielu pielietošanas ierobežošana. 

VDI Nacionālās darba aizsardzības Informatīvās padomes pamatuzdevums ir darba 
aizsardzības informācijas plaša pieejamība, labās darba aizsardzības prakses izplatīšana 
Latvijā. Padomes sēdes galvenie apspriestie jautājumi: 

 par darba aizsardzības pasākumiem valstī; 

 izmaiņas un papildinājumi darba aizsardzības mājas lapā -  //www.osha.lv; 

 Eiropas DA nedēļu organizācija Latvijā u.c. 

Nolemts www.osha.lv mājaslapas sadaļā „Jaunumi” regulāri ievietot informāciju par to, 
kas tiek plānots Eiropā, IP locekļu vai partneru paveiktais vai dalībā kādā svarīgā pasākumā, 
kā arī informācija par realizējamiem projektiem. Sadaļā Mācības ieteikums ievietot vairāk 
informācijas par  tām mācību iespējām, kas ir bez maksas. Eiropas nedēļas Labās prakses 
balva izsludināma, izmantojot sludinājumus avīzēs un  sūtot vēstules uz uzņēmumiem. 
Panākta vienošanās par tiesībām nozaru arodbiedrībām no savām mājas lapām veidot tiešo 
saiti uz www.osha.lv. Aktīva pozīcija DA jautājumos kalpo arī kā līdzeklis arodbiedrību 
ietekmes palielināšanai apstākļos, kad citās jomās politiskā un ekonomiskā vide arodbiedrību 
darbībai ir nelabvēlīga. 

 

Sociālā drošība 

Krīzes ietekmē pieaugot spiedienam uz sociālo budžetu, 2011.gadā uzsākās diskusijas par 
vecuma pensijas paaugstināšanu un priekšlaicīgās pensijas atcelšanu. 2011.gadā LBAS 
organizēja vēstuļu akciju par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2016.gada un 3 
mēneši gadā, lai 65 gadu pensionēšanās vecumu Latvijā sasniegtu 2028.gadā. LBAS prasības 
vērā ņemtas tika daļēji, tika saglabāta priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja, bet 
pensionēšanās vecumu sāka palielināt no 2014.gada 1.janvāra par trim mēnešiem ik gadu - 
līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi. 

http://www.osha.lv/
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2013.gadā LBAS panāca, ka par 0,5% samazināja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu (VSAOI) likmi darba ņēmējiem, norādot, ka krīzes laikā tā tika paaugstināta tikai 
darba ņēmējiem un joprojām tā nav atgriezta pirmskrīzes līmenī. 

2014. gadā LM uzsāka izveidoja darba grupas darbu minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai: 
darba grupa par plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai izstrādi un četras apakšgrupas: 
Sociālā palīdzība, Bezdarbnieka pabalsts un bezdarbnieku aktivizēšanas pasākumi, Valsts 
Sociālie pabalsti, Minimālā pensija. LBAS atbalsta minimālā ienākuma līmeņa ieviešanu, 
vienlaikus veicinot atbalsta saņēmējus strādāt un veikt sociālās iemaksas. 

Nozīmīgākais sociālā dialoga instruments sociālā drošībā ir NTSP Sociālās drošības 
apakšpadome, kuras laikā arodbiedrībām ir iespēja izskatīt likumprojektus pirms to 
pieņemšanas, lemt par minimālās darba algas apmēru, izdienas pensijām u.tml. Nozīmīgs 
panākums bija 2013.gadā virzītās koncepcijas “Par izdienas pensiju piešķiršanu” tālākās 
virzības apturēšana, tādejādi saglabājot esošās un uzsāka pārrunas par izdienas pensiju 
saņēmēju paplašināšanu. 

Ik gadu LBAS speciālisti sagatavo informatīvu bukletu „Sociālās drošības jautājumi, 
aktualitātes”, piedalās LBAS dalīborganizāciju informatīvajās dienās, reģionālajos 
izbraukumos, kuros informē dalīborganizāciju pārstāvjus par aktualitātēm sociālajā drošībā 
un nodokļu politikā. 

 

Izglītība un nodarbinātība 

LBAS galvenie darbības virzieni izglītībā ir iesaiste profesionālās izglītības satura reformā, 
izglītības piedāvājuma atbilstības darba tirgus prasībām veicināšana, prakšu un darba vidē 
balstītās mācību kvalitatīvu nosacījumu veidošana, jauniešu nodarbinātība. 

LBAS iesaisti profesionālās izglītības satura reformās veicināja LBAS dalība ESF projektā 
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 
paaugstināšana” (01.12.2010.-30.11.2015.), kura ietvaros LBAS piedalījās 12 nozaru ekspertu 
padomju (tūrisms, skaistumkopšana; ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares; 
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošana; kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde); būvniecība; 
enerģētika; pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība; uzņēmējdarbība, finanses, 
grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības); 
elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 
poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains; 
transports un loģistika) izveidošanā un nodrošinātāja to sekretariātu no arodbiedrību puses, 
arodbiedrību pārstāvju dalību un viedokļu sniegšanu par nozares profesionālo izglītību, 
piemēram, par profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijām, 
uzņemšanas plāniem, programmu un eksāmenu saturu, kvalitātes jautājumiem, kā arī 
nozares ekspertu piesaistē, kuri veica ekspertīzi nozaru kvalifikāciju struktūrām (2012); 
nozaru ekspertu piesaistē, kuri izstrādāja profesiju standartus vai profesionālās kvalifikācijas 
pamatprasības (2013, 2014), nozaru nozares ekspertu piesaistē, kuri sniedza atzinumus par 
56 modulārām profesionālās izglītības programmām un 30 profesionālās kvalifikācijas 
eksāmeniem (2014, 2015); dalība kursos „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības 
un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”, semināros par ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu u.c. ar projekta 
īstenošanu saistītos pasākumos. 2015.gadā LBAS sadarbībā ar LDDK i zstrādāja 
materiālu „Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai un 
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paaugstināšanai”, kurā ir sniegts skaidrojums par sociālo partneru iesaistes veidiem 
profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā. Uzsāktās reformas profesionālās izglītības 
saturā ar LBAS līdzdalību tiks turpinātas arī turpmākajos gados. 

2012.gadā LBAS sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm un LDDK piedalījās kvalifikāciju 
saraksta veidošanā, kurās ir jāapdrošina profesionālās izglītības audzēkņi prakses laikā, kā 
rezultātā 01.01.2013. stājās spēkā MK noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un 
izglītojamo apdrošināšanas kārtība, tādejādi uzliekot par pienākumu apdrošināt audzēkņus 
prakses laikā. 

2012.gadā jauniešu bezdarba līmenis sasniedza rekordaugstus rādītājus. LBAS atbalstīja 
ETUC iniciatīvu, paužot nostāju, ka jauniešiem ir jāgarantē darba vai izglītības piedāvājums 
bezdarba gadījumā. LBAS iesaiste jauniešu nodarbinātības jautājumu aktualizācijā ir notikusi 
organizējot un piedaloties dažās diskusijās, iesaistoties Jauniešu garantijas shēmas Latvijā 
izstrādē un īstenošanā (LM Jauniešu garantijas uzraudzības padome), sniedzot viedokli par 
Eiropas un Latvijas jauniešu nodarbinātības politikas plānošanas dokumentiem. 

2013.gadā Eiropas sociālie partneri parakstīja Jauniešu nodarbinātības rīcības ietvara 
(Framework of Actions on Youth Employment) nosakot turpmāko trīs gadu prioritātes 
nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem attiecībā uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu. 
Kopš 2014.gada LBAS kopā ar LDDK sagatavoto ikgadējo sociālo partneru ziņojumu par 
jauniešu nodarbinātības rīcības ietvara ieviešanu Latvijā, atainojot iesaisti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanā. 

Nozīmīgas pārmaiņas profesionālās izglītības politikā ietekmēja 2012.gada decembrī starp 
Latviju un Vāciju parakstītais memorands par sadarbību profesionālās izglītības un apmācības 
jomā. 2013.gadā Vācijas arodbiedrību konfederācija (DGB) iniciēja Latvijas arodbiedrību 
apmācību par Memoranda īstenošanu un uzsāka diskusijas par duālās sistēmas ieviešanas 
iespējām Latvijā, uzsverot arodbiedrību lomas un iesaistes nepieciešamību. No 2014.-
2016.gadam LBAS organizēja vairākas iesaistīto pušu diskusijas un darba grupas par darba 
vidē balstītām mācībām un kvalitatīvu prakšu nozīmi, piedalījās Vācijas-Baltijas Tirdzniecības 
kameras (AHK) VETnet projekta ekspertu tīklā, EM darba grupas sanāksmēs „Par atbalsta 
pasākumiem darba devēju motivācijas paaugstināšanai iesaistīties darba vidē balstītā 
izglītības sistēmā un šo pasākumu fiskālās ietekmes uz valsts budžetu izvērtējumu”, darba 
grupā par MK noteikumu projekta “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 
mācības” izstrādi, pārstāvot ETUC viedokli par darba vidē balstītu mācību īstenošanas 
nosacījumiem. Rezultātā MK noteikumi stājās spēkā 2016.gada 15.jūlijā. 

Lai veicinātu mācību un kvalifikācijas prakšu kvalitāti, LBAS ir iesaistījies LDDK īstenotā 
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.- 
31.08.2017), kura ietvaros 2015. gadā LBAS devās mācību vizītēs uz Vīni, Berlīni un Viļņu, lai 
apzinātu ārvalstu pieredzi prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanā. 2016.gadā 
LBAS speciālisti izstrādā vadlīnijas kvalitatīvas prakses nodrošināšanai, izmantojot ETUC 
ieteikumus (rezolūciju) kvalitatīvu prakšu organizēšanai. 

Nozīmīgākie sociālā dialoga instrumenti profesionālā izglītībā ir NTSP Profesionālās 
izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome un nozaru ekspertu 
padomes, kuros tiek izskatīti aktuālie profesionālās izglītības jautājumi, saskaņoti profesijas 
standarti, vērtēti audzēkņu uzņemšanas plāni u.tml. 

2013.un 2014. gadā LBAS aktīvi iesaistījās grozījumu Profesionālās izglītības likumā 
izstrādē, pārstāvot nozaru ekspertu padomju funkciju noteikšanu tajā. 2015. gada 15. maijā 
stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, nostiprinot NEP statusu un funkcijas. 
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2015.gada norisinājās aktīvs darbs pie Profesionālās izglītības likumā ietvertā jaunā 
regulējuma ieviešanas - MK noteikumu projekta „Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, 
darbības un darbības koordinācijas kārtība” izstrādi, kuri spēkā stājās 2016.gada 15.jūlijā. 

Lai veicinātu darba tirgus un izglītības sabalansētību un mazinātu to izglītojamo skaitu, 
kuri pēc izglītības ieguves nevar atrast darbu, LBAS aktīvi iesaistās darba tirgus tendenču 
analīzē, piedaloties EM Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvās padomes sēdēs, kurās 
skatīti jautājumi par prognožu izmantošanu izglītības plānošanā, prognožu atbilstība 
nozarēm, pasākumiem darba tirgus nesabalansētību samazināšanai, un LM bezdarbnieku 
apmācību komisijā, kurā nosaka apmācību jomas, izglītības programmas, konkurētspējas 
paaugstināšanas pasākumus, profesijas, sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās 
nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības. LBAS speciālisti sniedz 
viedokli par bezdarba situāciju, darba tirgus politikas pasākumiem, jauniešu bezdarbu ES, 
Pasaules Bankas, SDO ekspertiem, starptautiskiem un nacionāliem pētniekiem. Iesaiste šajās 
komisijās un ekspertu viedokļu paušana tiek balstīta uz EK, ETUC un nacionālās politikas 
plānošanas dokumentiem, valsts nacionālām pozīcijām, informatīviem ziņojumiem, 
likumdošanas projektus, LR valdības ziņojumus par SDO konvencijām, darbības programmu 
„Izaugsme un nodarbinātība” u.tml. 

LBAS aktīvi iesaistās VIAA Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēdēs, 
sniedzot viedokli par karjeras atbalsta veicināšanu, tai skaitā sociālo partneru iesaistes 
nepieciešamību. Lai veicinātu jauniešu izpratni par karjeru un darbu, LBAS katru gadu 
organizē jauniešiem konkursu par darba tiesībām un aizsardzību. 

Reaģējot uz sabiedrībā esošām pārmaiņām saistībā ar sabiedrības novecošanos, LBAS 
2014.-2016.gadā iesaistījās LM projekta “Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās 
stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” uzraudzības 
komitejā un sadarbojoties ar Pasaules Bankas ekspertiem piedalījās pētījuma “Aktīvās 
novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” veikšanā. Rezultātā tika izstrādāts 
konceptuālais un 2016.gada 6.septembrī apstiprināts ziņojums “Aktīvās novecošanās 
stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā”, kurā ir paredzēti LBAS pienākumi 
turpmākajos gados veicināt kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības 
jautājumiem un to iekļaušanu darba koplīgumos un darba līgumos, izmantojot ESF atbalstu. 

 

Mācību centra darbība 

Iepriekšējā LBAS kongresa lēmumā par LBAS stratēģiskajiem darbības virzieniem 2012. – 
2016.gadiem ir iekļautas sadaļas, kas saistītas ar arodorganizāciju biedru skaita pieaugumu, 
ar arodbiedrības biedru izglītošanu un Eiropas Savienības (ES) fondu piesaisti LBAS un 
dalīborganizāciju kapacitātes paaugstināšanai. 

Jāsecina, ka pieminētie stratēģiskie virzieni šajā periodā ir savstarpēji mijiedarbojušies, 
t.i., piesaistītie ESF projektu līdzekļi devuši neatsveramu iespēju arodbiedrības biedru 
izglītošanai, informēšanai, konsultēšanai un sabiedrības uzmanības piesaistīšanai, veicinot 
LBAS un dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšanu un paaugstināšanu. Tiesa gan cits 
jautājums ir ‘vai’ un ‘cik’ dalīborganizācijas šos projektus ir izmantojušas, lai izglītotu savus 
biedrus reģionos, informētu par nozares aktualitātēm, izdotu specifiskus izdales materiālus 
nozares arodbiedrībai vai piesaistītu jaunus biedrus. 

LBAS Mācību centrs gadu gaitā ir mainījies un iespējams mazinājis savu nozīmi tiešā vārdu 
savienojuma ‘mācību centrs’ izpratnē, taču iesaiste apjomīgu un mazāk apjomīgu projektu 
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līdzekļu apguvē un projektu īstenošanā Mācību centram ir devusi jaunu elpu. Tieši dalība ES 
fondu projektos deva iespēju LBAS piesaistīt jaunus speciālistus, izglītot LBAS biroja 
darbiniekus, dalīborganizāciju vadītājus, speciālistus un biedrus darba tiesību, darba 
aizsardzības un sociālās jomās semināros, apaļā galda diskusijās, konferencēs un forumos, 
skaidrot dažādu ES pieņemto direktīvu nozīmi, analizēt sociālā un darba tirgus attīstību 
Latvijā, piedalīties lielākās un mazākās arodbiedrību informatīvās kampaņās Rīgā un 
reģionos, kā arī sagatavot un izdot informatīvus un metodiskus materiālus par 
arodbiedrībām svarīgām tēmām. Galvenās mācību tēmas līdzīgi kā iepriekš saistītas ar 
arodbiedrību darba aktualitātēm: Arodbiedrību un darba likumdošana, izmaiņas 
likumdošanas aktos un citos darba attiecības reglamentējošos dokumentos; ES normatīvie 
akti un to skaidrojums; Sociāli ekonomiskie jautājumi; Darba aizsardzība uzticības personām; 
Sociālais dialogs uzņēmumu, nozaru un nacionālajā līmenī; Brīvā darbaspēka kustība; 
Profesionālās izglītības sistēma; Arodbiedrību darba organizēšana un vadīšana; Jaunu biedru 
iesaistīšana arodbiedrībās; Dzimumu līdztiesības principu integrēšana arodbiedrību darbībā; 
Nodokļu politika un grāmatvedības uzskaite; Sabiedriskās attiecības un mārketings u.c. 

Dažādos laika posmos ir realizēti daudzi projekti. Lielākie un apjomīgākie no tiem ir ESF 
projekti, kas uzsākti jau 2007. – 2011.gada pārskata periodā un ir bijuši ārkārtīgi nozīmīgi gan 
papildus finanšu resursu piesaistes, gan arodbiedrību kustības stiprināšanas ziņā. Atskatoties 
uz īstenotajām apmācībām, semināriem, apaļā galda diskusijām, konsultācijām, forumiem, 
konferencēm LBAS dalīborganizāciju vadītājiem, arodbiedrību līderiem, aktīvistiem, 
jauniešiem un biedriem; aktivitātēm Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē laikā, izdotajiem 
informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem, dalību izstādēs, organizētajām sabiedrības 
informēšanas kampaņām, SKDS aptaujām, konkursiem, labākās arodorganizācijas un 
sadarbības partneru godināšanas pasākumiem, televīzijas un radio raidījumiem, 
sagatavotajiem ekspertu ziņojumiem, video filmām par arodbiedrībām un arodbiedrību 
jauniešiem un pieredzes apmaiņas braucieniem, ir skaidrs, ka LBAS bez dalības ESF projektos, 
nebūtu iespējams organizēt gandrīz neko no minētā ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ. Diemžēl 
neskatoties uz pieminēto plašo pasākumu un aktivitāšu klāstu, joprojām viedokļi par LBAS 
nepieciešamību iesaistīties ESF finansētos projektos dalās. 

LBAS Mācību centrs reizi no reizes izskatījis arī EK izsludināto projektu konkursu 
piedāvājumus un bijis tuvu tam, lai kā projekta pieteicējs arodbiedrībām būtiskus jautājumus 
iznestu projektu pieteikumu veidlapās. Ņemot vērā, ka EK projektu pieteikumiem tiek prasīts 
līdzfinansējums ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā projekta budžeta, LBAS šajā periodā nav 
iesniedzis nevienu projekta pieteikumu ierobežoto LBAS finanšu resursu dēļ. Šī iemesla dēļ 
daudzas no labajām idejām palikušas nepiepildītas. 

Sociālā dialoga darba aizsardzības jomā nodrošinājumam, uzņēmuma darba aizsardzības 
sistēmas uzraudzībai, izšķiroša nozīme ir arodaktīva zināšanām darba aizsardzības 
jautājumos, tādējādi LBAS Mācību centrs ir turpinājis aizsākto praksi darba aizsardzības 
apmācību kursu organizēšanā. 40 stundu licencēti tālmācības teorētiskās daļas kursi uzticības 
personām (Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licence Nr. P-7944) “Darba aizsardzības 
pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmā” joprojām ir Mācību centra pieprasītākās 
apmācības, kas arodbiedrības biedriem ir bez maksas. Atskaites periodā kursus apmeklēja 
215 arodbiedrību aktīvistu, vadītāju un speciālistu. 

Mācību centrs sadarbojas ar Eiropas arodbiedrību konfederācijas Izpētes un Mācību 
centru ETUC-REHS, Eiropas Darba un dzīves apstākļu uzlabošanas fondu, ETUI un Fridriha 
Eberta  fondu Latvijā. Ar minēto sadarbības partneru atbalstu, vairāk kārt nozaru pārstāvjiem 
ir bijusi iespēja piedalīties apmācībās un konferencēs ārpus Latvijas, kā arī organizēt un 

http://www.lbas.lv/lbas_str_maccentrs.php
http://www.lbas.lv/lbas_str_maccentrs.php
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piedalīties vietēja mēroga pasākumos. Tāpat laba sadarbība ir izveidojusies ar valsts 
institūcijām – Labklājības, Finanšu, Izglītības un zinātnes ministrijām, VDI un Valsts kanceleju, 
kas atvieglo sarunas par LBAS iespējamo dalību projektu realizēšanā nākošajā ESF plānošanas 
periodā. 2016.gada laikā ir notikušas vairākkārtējas tikšanās, kas ir vainagojušās ar zināmiem 
panākumiem.  

Jau 2016.gada nogalē, iespējams, uzsāksies VDI īstenotais ESF projekts darbības 
programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba 
drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”, kurā LBAS būs sadarbības partneris. Tāpat 
sarunas turpinās ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kanceleju. Pārskata tapšanas 
brīdī (06.09.2016.) MK ir pieņemti Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. 
specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība 
labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas 
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2. pasākuma "Sociālā dialoga 
attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas 
noteikumi, tādējādi apstiprinot LBAS projekta pieteikuma sagatavošanā un īstenošanā. Par 
minēto projektu saturu un sasniedzamajiem rezultātiem Mācību centrs informēs LBAS Valdi, 
Padomi un dalīborganizācijas atsevišķi. 

Pārskata periodā Mācību centrs sagatavoja un izdeva informatīvos, metodiskos un mācību 
materiālus, kā arī brošūras, tajā skaitā: 

 Ziemeļu Ministru padomes projektā izdots K.Rācenāja un N.Mickevičas kopīgi 
sagatavots informatīvs materiāls “Vienkārši par darba likumu”.  

 Darba drošības projektā izstrādātas 5 no 20 darba aizsardzības apmācību moduļu 
brošūrām (mācību programmas) profesionālajām izglītības iestādēm un izdoti tādi 
metodiskie materiāli, kā «Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem 
un uzticības personām», «Darba attiecību modernizēšana» un «Darba un atpūtas 
laika uzskaite un apmaksa».  

 Kapacitātes projektā atjauninātas un izdotas trīs apmācību programmas 
dalībniekiem un pasniedzējiem: ”Arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana”, 
“Mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā” un 
“Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un 
uzņēmumu līmenī”; brošūras “Sociālās drošības jautājumi, aktualitātes 2012.gadā 
(pār-izdotas arī 2013., 2014. un 2015.gadā), “Zini, ne mini! Topošā darbinieka 
rokasgrāmata”, “Arodbiedrību likums”; izdales materiāls “Sociālā dialoga loks. 
Arodbiedrību ieguldījums sociālā dialoga attīstībā 2011. – 2015.gadā.”;  

 ik gadu izdots arodbiedrību kalendārs; 

 informatīvie izdales materiāli, piemēram, “Arodbiedrība – pareizais kurss cienīgam 
darbam”, “Jautājumi un atbildes par arodbiedrību”; piezīmju kalendārs un 
brošūras jauniešiem, kā arī dalīborganizācijas savos semināros katram semināram 
izdeva savai nozarei aktuālu informatīvo materiālu, - kādai nozarei statūti, 
koplīguma paraugs, nozarei specifiskie sociālie jautājumi, citai – rokasgrāmata, 
kontaktinformācijas apkopojums, kalendārs vai pārskats par noteiktu laika posmu 
u.c.  

Jāuzsver, ka visi izdotie informatīvie materiāli bija ļoti pieprasīti un augstu novērtēti, tā kā 
tie palīdzēja attiecīgajām mērķauditorijām saprast un ikdienas darbā realizēt Arodbiedrību 
likuma, Darba aizsardzības specifikas un Ministru kabineta noteikumu prasības, kā arī ļāva 
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izprast savas tiesības un pienākumus darba tiesību, aizsardzības un sociālajā jomā, tādejādi 
paaugstinot darbinieku informētību un izglītotību. 

Problēmas LBAS Mācību centra darbībā:  

 LBAS Mācību centra organizētajos semināros un kursos lielākoties piedalās vieni 
un tie paši dalībnieki, tas nozīmē, ka vienos un tajos pašos cilvēkos tiek ieguldīti 
resursi, bet ne vienmēr ir atbilstoša atdeve un arī jauni dalībnieki netiek izglītoti; 

 Dalībniekiem bieži nākas kavēt darbu, pasākumi pārklājas, nav iespēju piedalīties 
visos;  

 Dalībnieku pieteikšanās /nepieteikšanās problēma: savlaicīga nepieteikšanās, 
savlaicīga nebrīdināšana par nepiedalīšanos (bez brīdinājuma), kas rada 
neracionālu līdzekļu izlietošanu;  

 Nepieciešami ir īpaši sagatavoti arodbiedrību pasniedzēji;  

 Mācību centra attīstību zināmā mērā aizkavē finanšu problēmas, tādējādi nav 
iespējams piedalīties EK organizētajos projektu konkursos ar savu līdzfinansējumu, 
izdot jaunus un papildināt esošos pieprasītos un arodbiedrībās iecienītos izdales 
materiālus un apmācīt arodbiedrību aktīvistus no LBAS finanšu resursiem. 

 

Mācību centra izaicinājumi nākotnē.  

Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata periodā, turpināsies darba aizsardzības kursi;  
LBAS arī turpmāk iesaistīsies partnerības projektos un koordinēs projektus, kas ir būtisks 
papildus finanšu resurss biedru informēšanas un izglītošanas pasākumu organizēšanai; LBAS 
speciālisti ir atvērti piedalīties dalīborganizāciju semināros un informatīvos pasākumos; LBAS 
apkopos informāciju no dalīborganizācijām par tām interesējošām tēmām semināru un 
mācību organizēšanai, LBAS interneta mājas lapā joprojām ir pieejamas izdales materiālu un 
ekspertīžu elektroniskās versijas, kā arī pēc iespējas tiks atjaunoti materiāli drukātās versijās. 

Informācijai Mācību centrs ir apkopojis projektu ietvaros organizētos pasākumus pārskata 
periodā 2012. – 2016.gadā t.i. dažādus seminārus, izstādes, apmācības, konferences, 
konkursus apaļā galda diskusijas, informatīvās kampaņas, forumus, sadarbības partnera un 
labākās arodorganizācijas godināšanas pasākumus - kopskaitā 172, tai skaitā 2012.gadā– 39, 
2013.gadā – 41, 2014.gadā – 36, 2015.gadā – 46, 2016.gadā līdz 01.09. – 10, kas uzskatāmi 
parāda LBAS finanšu kapacitāti dalīborganizāciju un viņu biedru informēšanai un izglītošanai 
dažādos līmeņos projektu laikā un pēc tiem. 

 

 

Īstenotie projekti 

Īss atskats uz īstenotajiem ESF projektiem: 

 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos” (2008 – 2013). Projekta mērķi: 1) izglītot strādājošos par darba tiesību un 
darba drošības jautājumiem darba vietās; 2) informēt strādājošos par normatīvo aktu darba 
tiesību un darba drošības jomā praktisko piemērošanu; 3) sniegt konsultācijas strādājošajiem 
un palīdzēt rast praktisku risinājumu darba strīdu gadījumos. Piecu gadu projekta 
īstenošanas laikā kopumā konsultēti vairāk kā 11 500 strādājošie darba tiesību un darba 
aizsardzības jautājumos. Semināros arodbiedrību nozaru vadītājiem un pārstāvjiem par 



33 

 

arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā un „Sociālais dialogs par darba tiesību 
jautājumiem uzņēmumos” piedalījušies 1000 arodbiedrības biedru. Projektā sasniegtie 
iznākuma rādītāji ir pierādījuši, ka projekta īstenošanas rezultātā ir palielinājusies strādājošo 
izpratne un zināšanas, kā arī visas sabiedrības informētība par darba tiesisko attiecību normu 
praktisko piemērošanu, darba drošības un arodveselības prasībām darba vietā. Zināšanu 
palielināšanās, pareiza izpratne un informētība par savām darba tiesībām un darba drošības 
normām savukārt veicināja darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita 
samazināšanos; 

 “LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana” (2009 – 2015). Projekta mērķis – 
atbalstīt un attīstīt reģionālo sociālā dialoga līmeni, vienlaikus dodot ieguldījumu arī 
uzņēmumu un nozares līmeņa sociālā dialoga pilnveidē. Projekta laikā organizēti 123 
apmācību kursi un 93 semināri LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arī 
uzņēmumu arodorganizāciju vadītājiem un pārstāvjiem Rīgā un reģionos. Neskaitot plašu 
informatīvo un metodisko materiālu klāstu, notikušas reģionālās informatīvās dienas, dalība 
izstādēs un organizētas divas sabiedrības informēšanas kampaņas. Projekta laikā kopš 
2010.gada, apmācībās, semināros un citās informatīvās aktivitātēs kopā piedalījušies vairāk 
kā 7 500 arodbiedrības biedri un strādājošie. Jāatzīmē, ka šajos projektos lielākoties savu 
arodorganizāciju priekšsēdētājus un biedrus semināros un kursos apmācījušas Izglītības un 
zinātnes, Sakaru, Industriālā, Veselības, Celtnieku, Kultūras, Meža, Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta, Tirdzniecības, Dzelzceļa un Enerģijas nozaru arodbiedrības. 

 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšana” (2010 – 2015). Projekta mērķis: izveidot pastāvīgi strādājošu, 
kvalitatīvu un nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības satura 
nodrošināšanas sistēmu. Projekta ietvaros LBAS piedalījās 12 nozaru ekspertu padomju 
izveidošanā un nodrošinātāja to sekretariātu no arodbiedrību puses;  nodrošināja nozares 
ekspertu piesaisti nozaru kvalifikāciju struktūru, profesiju standartu vai profesionālās 
kvalifikācijas pamatprasību, modulāro profesionālās izglītības programmu, profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu ekspertīzi; veicināja ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšanu u.c. 

Paralēli minētajiem ESF projektiem Mācību centrs ir līdzdarbojies arī citu ES fondu 
projektos. Partnerības piedāvājumu no starptautiskajiem arodbiedrību kolēģiem ir daudz, 
tāpēc rūpīgi tiek izvērtēts un atlasīts, kuri projekti tematiski ir saistoši LBAS un Latvijas 
situācijai. Jāpiebilst, ka dalība šajos projektos bijusi ne vairs kā projekta pieteicējam – finanšu 
turētājam (kā tas bija ESF divos projektos), bet gan kā sadarbības vai asociētajam partnerim. 
Sadarbības partneris no asociētā partnera atšķiras ar to, ka sadarbības partneris projektā 
saņem zināmu finansējumu, kam nepieciešams līdzfinansējums no pašu budžeta, taču 
asociētais partneris projektā finansējumu nesaņem, tomēr iesaistās atsevišķu projekta 
aktivitāšu īstenošanā, piemēram, piedaloties starptautiskās tikšanās, kas pa tiešo tiek 
apmaksātas no projekta turētāja. 

Pārskata periodā LBAS kā partneris ir piedalījies četros šādos projektos, no kuriem viens 
noslēgsies 2016.gada beigās un otrs – 2017.gada aprīlī. 

Zemāk, īss minēto projektu kopsavilkums. 

Fonda/granta devēja 
nosaukums, projekta 
numurs 

Projekta 
ieviešanas 
termiņš 

Projekta 
nosaukums 

Projekta mērķis 

Norden – Ziemeļu Okt/2012- Darba tirgus Izstrādāt metodisko materiālu, kas 
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Ministru padomes 
(Nr.12198) 

LBAS kā sadarbības 
partneri 

Sept/2013 attīstība 
demokrātiskās 
sabiedrībās: 
Trīspusējā sociālā 
partnerība 
Ziemeļeiropā. 

aizstās esošo informēšanu un 
konsultēšanu saskaņā ar darba tiesību 
jautājumiem un to praktisko 
piemērošanu, kā arī veicināt 
trīspusējo vienošanos slēgšanu starp 
LBAS, LDDK un VDI par sadarbību 
informēšanas un konsultēšanas 
problēmu risināšanā, kas ļautu 
izvairīties no tiesāšanās sociālo 
partneru pārstāvētajos uzņēmumos. 

Innovation Norway 
(Nr.KNRIN-
2012/104535) 

LBAS kā projekta 
pieteicējs 
(līdzfinansējumu 
projektā nodrošināja 
Norvēģu arodbiedrību 
konfederācija LO 
Norway) 

Dec/2012-
Dec/2014 

Arodbiedrību 
kapacitātes 
stiprināšana 
trīspusējā dialogā 

stiprināt LBAS ietekmi Trīspusējā 
dialogā nacionālā līmenī. Projektā ir 
izvirzīti trīs sasniedzamie rezultāti: 1. 
LBAS iesniegto likumprojektu 
pieņemšana nacionālā līmenī; 2. 
Ģenerālvienošanos slēgšana; 3. 
Noslēgto koplīgumu skaita pieaugums 
un 4. Jaunu arodorganizāciju 
izveidošanās uzņēmumu līmenī. 

EK (Nr.VS/2014/0588) 

 

LBAS kā asociētais 
partneris 

Jan/2015- 

Dec/2016 

Mēģinājums 
aktivizēt sociālo 
dialogu un 
nacionālo 
industriālo 
attiecību sistēmu 
atsevišķās 
Centrālās un 
Austrumeiropas 
valstīs (CAEV) – 
iegūtā mācība un 
labākā prakse, 
izejot no krīzes. 

Akadēmiķu piesaiste plašākas 
informācijas vākšanā un sociālo 
partneru pārstāvju kopīga mācīšanās. 
Apmainīties ar labo praksi un dalīties 
informācijā par savas valsts 
industriālo attiecību sistēmu, sociālā 
dialoga veidiem un ar to saistītām 
aktivitātēm, kā tās tiek galā ar 
izaicinājumiem, ko uzlikusi krīze, jo 
īpaši kopš 2012.gada. 

EK (Nr.VS/2015/0382) 

 

LBAS kā asociētais 
partneris 

Dec/2015- 

Apr/2017 

Jauns sociālās 
sadarbības 
modelis – veicināt 
darbinieku iesaisti 
uzņēmumu 
finanšu 
pārvaldībā un 
ekonomiskajos 
procesos 

Dalīties pieredzē un apmācību veidos, 
lai stiprinātu darbinieku finanšu 
līdzdalību uzņēmumos Baltijas 
reģionā. 

Erasmus+ stratēģiskās 
partnerības projekts  

LBAS kā sadarbības 
partneris 

Sept/2014- 
Aug/2017 

Kvalitatīvas 
prakses darba 
tirgum 

Uzlabot kvalificēta darbaspēka 
pieejamību, stiprinot sociālo 
partneru, īpaši darba devēju 
organizāciju, iesaisti profesionālajā 
izglītībā 
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Veicināt kvalitatīvu prakšu un darba 
vidē balstītu mācību pieejamību 

Izveidot e-rīku kvalitatīvu prakšu 
organizēšanai 

 

Starptautiskā darbība 

Jau kopš savas dibināšanas 1991. gadā LBAS ir uzsvērusi starptautiskās darbības nozīmi un 
to izvirzījusi par ārējās sadarbības prioritāti. 

Pēc savas būtības arodbiedrību kustība ir starptautiska un balstās uz solidaritātes 
principu, līdz ar to starptautiskā darbība ir neatņemama kopējās arodbiedrību veiktspējas 
sastāvdaļa, kas tiek īstenota saskaņā ar LBAS stratēģiskajiem mērķiem, sadarbojoties ar 
neatkarīgām, demokrātiskām un stiprām arodbiedrībām, veicinot un stiprinot arodbiedrību 
solidaritāti un garantējot cienīgu darbinieku pamattiesību un darba apstākļu nodrošināšanu 
gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 

LBAS darbības periodā no 2012.gada līdz 2016.gadam esam snieguši vērtīgu ieguldījumu 
starptautiskajā arodbiedrību kustībā, atskaites periodā starp kongresiem strauji ir pieaugusi 
LBAS starptautiskā veiktspēja, un LBAS ir izveidojusies par organizāciju, kuras viedokli 
uzklausa un ar to rēķinās ne tikai valsts līmenī, bet arī starptautiski. 

Atskaites periodā pasaulē ir notikušas lielas pārmaiņas, kas jūtami ietekmējušas arī 
arodbiedrību starptautisko dienas kārtību. Šajā laika posmā ģeopolitiskais konteksts un 
globālie izaicinājumi ir ievērojami mainījuši pasaules sociālo, ekonomisko un politisko 
realitāti. Turpina pieaugt nemieru, klimata pārmaiņu radīto krīžu un katastrofu skaits, kā arī 
palielinās politiskā nestabilitāte, pieaug sabiedrības nevienlīdzība, finanšu un kapitāla tirgu 
nestabilitāte un migrācijas plūsmas - karš Sīrijā, bēgļu un patvēruma meklētāju nekontrolētā 
plūsma uz Eiropu, Krievijas agresija Ukrainā, propagandas vilnis un hibrīdkara draudi, krīze 
Grieķijā, referendums Lielbritānijā (BREXIT), kā rezultātā Lielbritānija izstājās no ES, 
apvērsums Turcijā, terorisma draudi un teroristu uzbrukumi, izpostot cilvēku dzīves un 
stratēģiskus objektus Eiropā. 

Eiropas un pasaules arodbiedrības, to skaitā arī LBAS, nekavējoties ir reaģējusi krīzes 
situācijās, izsūtot gan atbalsta vēstules saviem kolēģiem, gan piedaloties atbalsta pasākumos 
gan Latvijā, gan citās valstīs, kur tas ir bijis praktiski iespējams. 

LBAS turpina sekmīgi darboties ITUC, PERC, ETUC, BASTUN, BTUC. LBAS pārstāvji aktīvi 
sevi ir parādījuši, darbojoties SDO, kur piedalās ne tikai balsošanas procedūrā, kā tas ir bijis 
iepriekšējos periodos, bet arī visas SDO darba sesijas garumā, izstrādājot arodbiedrību 
priekšlikumus valdībām apspriešanai, kā arī uzstājoties ar savu redzējumu plenārsēdē 
(2016.gadā N.Mickēviča sniedza arodbiedrību viedokli par nodarbinātību globālajās piegādes 
ķēdēs). Bez tam, esam snieguši savu ieguldījumu arī ANO „Dienaskārtība 2030”, piedaloties 
tajā ietverto 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu apspriešanā. Turpinās darbs ITUC Cilvēktiesību 
un arodbiedrību tiesību pārkāpumu sadarbības tīklā, ik gadu informējot starptautiskās 
institūcijas par situāciju Latvijas arodbiedrībās, Latvijā kopumā un likumdošanas 
aktualitātēm, lai efektīvi sagatavotos SDO sesijām, kā arī gūstot praktisku pieredzi 
dokumentu sagatavošanā iesniegšanai SDO, saskaņā ar noteiktām procedūrām. Tomēr 
jāatzīst, ka dalīborganizāciju atsaucība arodbiedrību tiesību pārkāpumu apkopošanā un 
iesniegšanā nav liela, ko varētu izskaidrot ar konkrētu zināšanu trūkumu par šāda veida 
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informācijas sagatavošanu, kā arī par tās publiskošanas un izskatīšanas efektivitāti. 
Apkopotais materiāls ik gadu tiek prezentēts visām valstīm SDO sesijās, kā arī ar to var 
iepazīties ITUC mājas lapā http://www.ituc-csi.org/annual-survey-of-violations-of,271 . 

Atskaites periodā 2014.gada maijā notika ITUC 3. kongress, nosakot turpmāko gadu trīs 
galvenos rīcības virzienus: arodbiedrību izaugsme, tiesību īstenošana un ilgtspējīgas 
darbavietas. Šajā kongresā piedalījās arī delegācija no LBAS, ievērojot noteikto 
pārstāvniecību gan jauniešu, gan sieviešu dalībai kongresā. Atskaites ziņojumi par LBAS 
delegāciju dalību un darbu šāda veida augsta līmeņa pasākumos tiek ievietoti LBAS mājas 
lapā. 

Aktīvāka starptautiskā sadarbība notiek ar arodbiedrībām, kuras apvienojušās Viseiropas 
reģionālajā arodbiedrību padomē PERC, kurā darbojas gan ES dalībvalstu arodbiedrības, gan 
arī citas Eiropas reģiona arodbiedrības – Krievijas, Ukrainas, Gruzijas, Moldovas, 
Azerbaidžānas, u.c. Dažādu projektu ietvaros LBAS pārstāvjiem ir iespēja ik gadu piedalīties 
jauniešu un sieviešu pasākumos, kā arī PERC vadības skolās. Jāpiemin gan, ka ne visi 
pasākumi tiek finansēti no projektiem, tāpēc LBAS pārstāvju dalība pasākumos, kuri ir 
jāfinansē no pašu līdzekļiem, ir ierobežota, piem., PERC Izpildkomiteju sēdes, arodbiedrību 
vadītāju sanāksmes, darba grupas, sieviešu un jauniešu komiteju sanāksmes. Tā kā LBAS ir 
parādījusi sevi kā aktīvu organizāciju sieviešu un jauniešu sadarbības tīklos, tad LBAS 
speciālisti bieži tiek aicināti uzstāties šādos pasākumos ar savu eksperta viedokli, prezentējos 
LBAS darbību šajās jomā, līdz ar to mūsu dalību pasākumos finansē organizētāji. 

Atskaites periodā 2015. gada 15.decembrī Briselē notika PERC Ģenerālā asambleja. 
Sanāksmē piedalījās vairāk nekā simt divdesmit arodbiedrību pārstāvji no visas Eiropas. 
Asambleja apstiprināja ziņojumu par paveikto darbu, apstiprināja programmu nākamajam 
periodam un ievēlēja jauno vadības komandu. Gatavojoties šim nozīmīgajam notikumam, arī 
LBAS iesaistījās kandidātu izvērtēšanas kampaņā un, sadarbojoties ar citu Baltijas valstu un 
ES Austrumu partnerības valstu arodbiedrībām, izvirzīja un atbalstīja savu kandidātu – 
Gruzijas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāju Irakliju Petriašvili, kurš arī tika ievēlēts 
kā PERC prezidents. 

Svarīgākais LBAS starptautiskās sadarbības partneris ir ETUC. ETUC pārstāv 45 miljonus 
biedrus no 89 nacionālām  arodbiedrību  organizācijām 39 Eiropas valstīs un 10 Eiropas 
Arodbiedrību  industriālās federācijas. ETUC kopā ar Eiropas darba devēju organizācijām 
BUSINESSEUROPE  (privātās kompānijas), UEAPME (MVU) un CEEP (publiskā sektora 
darba  devēji) ir Eiropas Sociālie partneri. ETUC ir vienīgā oficiāli atzītā organizācija, kas 
pārstāv strādājošos un to pārstāvjus Eiropas līmenī, tāpēc līdzdarbošanās lēmumu 
pieņemšanā ETUC ir ļoti nozīmīga un saistoša arī LBAS. 

Eiropas Sociālie partneri tiekas ar valdību vadītājiem un EK prezidentu ikgadējos  
Trīspusējos sociālajos samitos, lai sekotu līdz ES Lisabonas  dienas kārtībai attiecībā uz 
ekonomisko izaugsmi un sociālo kohēziju, ir uzsākta aktīva arodbiedrību iesaiste Eiropas 
Semestra procesā, kurā darbojas arī LBAS pārstāvji. 2016.gada 27.jūnijā Eiropas sociālie 
partneri parakstīja nozīmīgu vienošanos ar EK par jaunu sākumu sociālajam dialogam, 
tādējādi nodrošinot valstu arodbiedrību iesaisti ES ekonomiskās politikas veidošanā un 
lēmumu pieņemšanā. 

Atskaites periodā LBAS delegācija ir piedalījusies ETUC 13.kongresā, kas notika 2015.gada 
septembra beigās un oktobra sākumā Parīzē. LBAS speciālisti piedalījās kongresa 
sagatavošanas komitejā un pirmo reizi iesaistījās aktīvā politisku jautājumu lobēšanā, lai 
panāku Baltijas valstu arodbiedrībām vēlamus rezultātus. Vairākās tikšanās reizēs tika 

http://www.ituc-csi.org/annual-survey-of-violations-of,271
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saskaņots Baltijas valstu arodbiedrību vienots viedoklis un notika mērķtiecīga kandidātu 
virzīšana ETUC vadības vēlēšanām, lai nodrošinātu Baltijas reģiona pārstāvniecību ETUC 
vadībā. Sekmīgas interešu lobēšanas rezultātā esam panākuši savu kandidātu ievēlēšanu: 
ETUC ģenerālsekretārs – Luka Visentini, ETUC konfederālā sekretāre – Līna Karra no Igaunijas 
Arodbiedrību konfederācijas (EAKL). Esam panākuši tādu saskaņu Baltijas valstu un Polijas 
arodbiedrību starpā, kad kopīgiem spēkiem varam ietekmēt lēmumu pieņemšanu 
starptautiskajās arodbiedrību institūcijās. Baltijas valstu arodbiedrības ETUC vadībā 
pārstāvētas pirmo reizi vēsturē. 

ETUC 13.kongresā pieņemts Parīzes manifests (http://www.lbas.lv/news/1121), kas 
nosaka arodbiedrību prasības ekonomiskās pārvaldības un  nodarbinātības jomās, 
arodbiedrību tiesībās un sociālajā dialogā, sociālajos standartos un taisnīgā globalizācijā. Gan 
Parīzes manifests, gan ETUC Rīcības plāns ir latviskoti un pieejami LBAS mājas lapā, kā arī cita 
veida svarīgākā informācija tiek ievietota LBAS mājas lapā un izsūtīta dalīborganizācijām. 

Neraugoties uz pieticīgo LBAS speciālistu skaitu, aktīvi darbojamies 28 starptautisko 
arodbiedrību un citu ES institūciju darba grupās un komitejās, nodrošinot viedokļu apmaiņu 
un atgriezenisko saiti mūsu veiktspējas stiprināšanai, kā arī politikas dokumentu, stratēģiju, 
vadlīniju un atzinumu izstrādi gan ES un starptautiskā līmenī, gan nacionālajā līmenī, kā 
piemēru minot LBAS iesaisti viedokļu sniegšanā un nacionālo pozīciju izstrādē par 
maternitātes direktīvu, labāku regulējuma programmu (REFIT), TTIP un CETA, stratēģijas 
ES2020 īstenošanu un daudzos citos jautājumos. 

LBAS speciālisti darbojas sekojošās pastāvīgās starptautiskās  
komitejās un darba grupās: 

1.ETUC Tautsaimniecības komiteja 

2.ETUC Nodarbinātības  un darba tirgus komiteja 

3.ETUC Koplīgumu un algu koordinēšanas komiteja 

4.ETUC Sociālā dialoga komiteja 

5.ETUC Izglītības un apmācību komiteja 

6.ETUC Ilgtspējīgas attīstības, enerģijas un klimata pārmaiņu komiteja 

7.ETUC Sociālās drošības komiteja 

8.ETUC Darba un iekšējā tirgus likumdošanas komiteja 

9.ETUC Mobilitātes, migrācijas un iekļaušanas komiteja 

10.ETUC Darbinieku līdzdalības un kompāniju politikas komiteja 

11.ETUC Tautsaimniecības un sociālās kohēzijas un reģionālo politiku komiteja 

12.ETUC Starptautisko lietu, tirdzniecības un starptautiskās attīstības komiteja 

13.ETUC Mediju, komunikācijas un kampaņu komiteja 

14.ETUC Veselības un drošības komiteja 

15.ETUC Standartizācijas komiteja 

16.ETUC Jauniešu komiteja 

17.ETUC Sieviešu komiteja 

18.ETUC Izpildkomiteja 

http://www.lbas.lv/news/1121
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19.PERC Izpildkomiteja 

20.Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde 

21.Eiropas Darba aizsardzības aģentūras padome 

22.EK Darba aizsardzības padomdevēju komiteja 

23.EK Brīvas darbaspēka kustības padomdevēju komiteja 

24.Eiropas Profesionālās izglītības un attīstības centra valde 

25.Eiropas Sociālā fonda komiteja 

26.EK Sociālo drošības sistēmu koordinēšanas padomdevēju komiteja 

27.EK Sociālā dialoga padomdevēju komiteja 

28. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

29.EK Profesionālās izglītības padomdevēju komiteja 

Dalību minētajās komitejās un darba grupās finansē EK pie nosacījuma, ka to darbā 
piedalās visu ES valstu nacionālo arodbiedrību centru speciālisti. LBAS speciālistu darbs 
minētajās komitejas un darba grupās ir būtiski nozīmīgs, lai: 

 saņemtu svarīgu informāciju par jaunajām likumdošanas iniciatīvām; 

 sagatavotu vienotu argumentētu arodbiedrību viedokli pēc nacionālo situāciju 
uzklausīšanas; 

 konsultāciju ceļā spētu ietekmēt likumdevēju viedokli pašā sākuma procesā, veidot 
kopējas kampaņas ES un nacionālā līmenī; 

 sniegtu pamatotu un labi argumentētu arodbiedrību pozīciju atzinumu sniegšanai 
nacionālā līmenī. 

Milzīgu ieguldījumu LBAS starptautiskās darbības īstenošanai atskaites periodā ir sniedzis ESF 
projekts „LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kura ietvaros īstenotas vairākas 
pieredzes apmaiņas vizītes:  

 ACV-CSC, Beļģija 

 LPSK , Viļņa 

 FNV, Nīderlande 

 CMTU, Malta 

 ETUC, EK, EP, EESK, Brisele 

 LO-Sweden ( jauna sadarbības līguma noslēgšana) 

 EHL, Tartu, 

 VERDI, Diseldorfa 

kā arī dalība nozīmīgos pasākumos: 

 ETUC konference  “Godinot pagātni, raudzīties nākotnē”, Madride; 

 PERC Sieviešu skola, Sofija; 

 PERC Sieviešu skola, Tallina 

 Galvaspilsētu arodbiedrību konference par stratēģijas ES2020 īstenošanu, Roma; 
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 ETUC darbības vidus posma izvērtēšanas konference, Dublina 

 ITUC 3.pasaules kongress, Berlīne. 

Papildus jāmin arī ETUI apmācību kursi, ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes, dalība 
ārvalstu partneru arodbiedrību kongresos, konferences un semināri, kuros piedalījušies gan 
LBAS, gan d/o pārstāvji, kopumā 83 dalībnieki. Ir apzināta gan darba likumdošanas prakse, 
gan sociālā dialoga veidošanas principi Beļģijā, Nīderlandē, Maltā un Zviedrijā, gan iepazīta 
ES institūciju darbība Briselē. 2014.gada rudenī vizītes laikā Zviedrijas Arodbiedrību 
konfederācijā LO-Sweden tika apspriests un parakstīts nopietns un izsmeļošs sadarbības 
līgums, kas paredz ne tikai savstarpēju informēšanu un konsultēšanos, bet arī viedokļu 
saskaņošanu ES un SDO jautājumos, apmācību organizēšanu, aktīvu arodbiedrību jauniešu 
sadarbību un citus jautājumus. Bez tam, iegūtie sadarbības partneri, iepazīstoties ar LBAS 
darbību un aktivitātēm, izrāda savu ieinteresētību un atsaucību, daloties ar labo praksi LBAS 
organizētajos starptautiskajos pasākumos. LBAS birojā bieži viesojas delegācijas no citām 
ārvalstu arodbiedrībā, ārvalstu žurnālisti un pētnieki, lai iepazītos ar LBAS darbību un tās 
starptautiskajām aktivitātēm. 

Īpaši jāpiemin izveidojusies labā sadarbība ar Norvēģijas Arodbiedrību konfederāciju LO-
Norway, kas jau vairākus gadus piedāvā mūsu arodbiedrību biedriem un speciālistiem apgūt 
dažādas zinības, piešķirot LO-Norway speciālā fonda stipendijas. Atskaites periodā 12 LBAS 
un dalīborganizāciju speciālisti apguvuši svešvalodas, tādējādi uzlabojot savas zināšanas, kas 
palielina kopējo arodbiedrību veiktspēju. Kolēģi no Norvēģijas ir veicinājuši Latvijas 
arodbiedrību iesaisti Norvēģijas valdības izsludināto projektu konkursos. Sadarbība joprojām 
turpinās. 

Pēdējo divu gadu laikā samazinājusies sadarbība ar Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību 
konfederāciju (FNPR), vairs netiek organizētas apmācības arodbiedrību aktīvistiem Krievijas 
arodbiedrību mācību iestādēs, kas bija vērtīgas ne tikai, lai iegūtu zināšanas, veidotu 
sadarbības kontaktus, bet arī Maskavas un Sanktpēterburgas skaistāko vēsturisko vietu 
iepazīšanai. Joprojām saņemam uzaicinājumus uz dažādiem pasākumiem, bet tā kā 
nepieciešams pašu finansiāls ieguldījums pasākumu apmeklēšanai, iespējas ir krietni 
ierobežotas. 

Turpinās labā un ciešā sadarbība ar Baltijas valstu arodbiedrībām, pulcējoties Baltijas 
valstu arodbiedrību padomes sanāksmēs, apmainoties ar aktuālo informāciju katrā valsti, lai 
labāk pārzinātu situāciju un vienotos par kopīgiem mērķiem un rīcību, aizstāvot strādājošo 
cilvēku intereses un tiesības. Noteikti jāpiemin arī LBAS iniciatīva Baltijas valstu arodbiedrību 
padomes sasaukšanā Rīgā pēc Zolitūdes traģēdijas, lai vienotos par kopēju un vienlaicīgu 
rīcību visās Baltijas valstīs, vēršoties pie kompānijas „Maxima” vadības ar prasību par 
nekavējošu sadarbību tās darbinieku darba tiesību un darba drošības ievērošanā, tādējādi 
pierādot, ka kompānijas Maxima vadība ir sastapusies ar spēcīgu pretinieku. Īpaši esam 
atbalstījuši arī Lietuvas arodbiedrības, piedaloties viņu rīkotajās protesta akcijās un 
demonstrācijās Viļņā 2015.gadā un 2016.gadā, tādējādi atbalstot arodbiedrību nostāju pret 
jaunā sociālā modeļa pieņemšanu, kas sevī ietver darba un arodbiedrību tiesību, kā arī 
sociālās sistēmas pasliktinājumu. 

Tomēr jāatzīst, ka, lai gan esam sasparojušies lobēšanas kampaņās, Baltijas valstu 
arodbiedrību padomes sanāksmes notiek neregulāri, lielākoties pēc LBAS iniciatīvas, kas 
mazina mūsu kopējo viedokļu izstrādi Eiropas arodbiedrību kustībā un ES institūcijās, kā arī 
ETUC lēmumu pieņemšanas procesā. 
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Bez tam, noteikti jāpiemin sadarbība ar Baltijas jūras valstu arodbiedrībām, darbojoties 
sadarbības tīklā (BASTUN), kur Latvija atkal 2018.gadā būs prezidējošā arodbiedrība un lielā 
mērā noteiks Baltijas jūras valstu arodbiedrību politisko dienas kārtību. BASTUN sanāksmes 
notiek divas reizes gadā, LBAS speciālisti un vadība ir ņēmuši aktīvu dalību sanāksmēs, 
informējot ārvalstu kolēģus gan par arodbiedrību darbību, gan likumdošanas jauninājumiem, 
mobilitātes un sociālo tiesību jautājumiem. 

Pozitīvu pienesumu LBAS starptautiskajai darbībai sniedz LBAS pārstāvju darbība EESK, 
sniedzot atzinumus par EK, prezidējošo valstu, Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta 
likumdošanas aktiem, darbojoties izpētes grupās un sniedzot savu viedokli par svarīgām 
likumdošanas iniciatīvām, piemēram, ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014.-2020., ES 
monetārās savienības paplašināšanu, sociālo dialogu Austrumu partnerības valstīs, minimālo 
ienākumu Eiropā, stratēģijas Eiropa2020 pārskatīšanu un citiem jautājumiem, kas ietekmē arī 
Latvijas situāciju. Bez tam nodibināti plaši kontakti ar citu ES valstu arodbiedrību pārstāvjiem 
un ekspertiem turpmākas sadarbības stiprināšanai, iesaistot ārvalstu arodbiedrību ekspertus 
augsta līmeņa LBAS organizētos pasākumos. 

2014.gadā un 2015.gadā EESK birojā darbojās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa, 
pārstāvot EESK darba ņēmēju grupu un vadot Latvijas delegāciju. A.Ābeltiņa koordinēja ar 
Latvijas prezidentūru ES Padomē saistītos pasākumus EESK līmenī, nodrošinot Latvijas augsta 
līmeņa amatpersonu dalību EESK darba grupās, sekcijās un plenārsēdēs. Tika sastādīti un 
publicēti ar prezidentūru un Latvijas prioritātēm saistīti informatīvie materiāli. Kopīgi ar LBAS 
priekšsēdētāju P.Krīgeru un citiem Latvijas delegācijas locekļiem tika sagatavots un novadīts 
Latvijas kultūras vakars EESK, kā arī noorganizētas divas izstādes komitejas telpās. 

Nodrošināta pastāvīgu sakaru uzturēšana un darba attiecības ar Latvijas pārstāvniecību 
Briselē, kā rezultātā arī LBAS speciālistiem un dalīborganizāciju pārstāvjiem tika dota iespēja 
viesoties šajās iestādēs, lai iepazītos ar to darbu un pārrunātu ES un Latvijas aktualitātes. 

Darba grupu sastāvā, sadarbojoties ar LR Ārlietu ministrijas un LR Zemkopības ministrijas 
ekspertiem, izstrādāti EESK atzinumi pēc Latvijas prezidentūras ES Padomē pieprasījuma: 

1) REX/421 “Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums ES un Vidusāzijas stratēģijas 
pārskatīšanā” (A.Ābeltiņa); 

2) NAT/655 “Klimata un enerģētikas politikas ietekme uz lauksaimniecību un 
mežsaimniecību” (P.Krīgers). 

EESK atzinīgi novērtēja Latvijas delegācijas darbu prezidentūras laikā, īpaši uzsverot 
Latvijas arodbiedrību iesaisti, kā arī sadarbību ar Latvijas augstākajām amatpersonām, kas ir 
retums citās ES dalībvalstīs. Dalīborganizācijām informācijai un darbam regulāri tiek izsūtīti 
svarīgākie EESK atzinumi, ziņas un deklarācijas, kā arī uzaicinājumi piedalīties EESK 
pasākumos Rīgā, ko organizē EESK locekļi, piem. ES sociālo tiesību pīlāra debates 2016.gada 
19.septembrī, lai uzklausītu arodbiedrību viedokli šajā jautājumā. 

 

Latvijas Prezidentūra ES Padomē 

Kongresu atskaites periodā ir noticis vēsturiski svarīgs notikums – pirmo reizi vēsturē 
2015.gada pirmajā pusgadā Latvija kļuva par ES Padomes prezidējošo valsti, nosakot ES 
politisko dienas kārtību. 

Jau vairāk kā gadu pirms Latvijas Prezidentūras uzsākšanas ES Padomē (2015.gada 
1.janvāris – 2015.gada 31.jūnijs) LBAS speciālisti aktīvi iesaistījās prezidentūras 
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sagatavošanas pasākumos, veiksmīgi pārliecinot valdību, ka sekmīga ES dienas kārtības 
īstenošana prezidentūras laikā nav iedomājam bez aktīvas sociālo partneru iesaistes. Gan 
LBAS, gan kopīgi ar LDDK organizētās starptautiskās konferences, kuru laikā izstrādātas un 
pieņemtas būtiski svarīgas rekomendācijas, ir augstu novērtētas un pieprasītas. Visos 
minētajos pasākumos esam iesaistījuši arī ETUC vadību un ārvalstu partneru arodbiedrību 
speciālistus. Bez tam, esam veiksmīgi noorganizējuši: 

 EESK darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksmi Rīgā šā gada 1.aprīlī, nodrošinot 
augstāko Latvijas amatpersonu dalību arodbiedrību pārstāvju viedokļu 
uzklausīšanai. 

 ETUC ģenerālsekretāres B. Segolas piedalīšanās LNT raidījumā "900 sekundes", kā 
arī viņas tikšanās ar LR Ministru Prezidenti Laimdotu Straujumu. 

 ārvalstu arodbiedrību ekspertu un pārstāvju dalību starptautiskā arodbiedrību 
konferencē „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu 
veidošanā”, kur piedalījās 150 arodbiedrību pārstāvji no Latvijas un ES dalībvalstu 
arodbiedrībām, arī Eiropas arodbiedrību konfederācijas vadība. 

 Dalību ES Trīspusējais Sociālais samitā Briselē „Investēt izaugsmē un darba vietu 
radīšanā – sociālo partneru paplašināts ieguldījums taisnīgumam un izaugsmei” 
pulcēja Latvijas, Luksemburgas un Nīderlandes valdību un sociālo partneru 
pārstāvjus, kā arī augstāko ES institūciju vadību un Eiropas sociālo partneru 
pārstāvjus. LBAS pārstāvēja priekšsēdētājs P.Krīgers un ārējo sakaru koordinētāja 
A.Ābeltiņa. P.Krīgers iepazīstināja klātesošos ar LBAS 26.-27.februāra konferences 
secinājumiem, uzsverot, ka izaugsmei un investīcijām jābūt saistītām ar cilvēkiem, 
kuriem galvenais ir cienīgs darbs un cienīgas algas – tā ir arī Latvijas arodbiedrību 
prioritāte. 

 Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu -starptautisks sociālo partneru forums 
„Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu 
nodrošināšanā”, kuru organizēja LDDK un LBAS. Noorganizēta ārvalstu arodbiedrību 
ekspertu un pārstāvju dalība. Izstrādātas rekomendācijas valstu valdībām un ES 
institūcijām sociālā dialoga pilnveidošanai un stiprināšanai 

 Prezidentūras konferenci par darba aizsardzību - par rīcību, lai īstenotu aktivitātes, 
kas izriet no ES stratēģiskā ietvara par drošību un veselības aizsardzību darbā no 
2014. līdz 2020.gadam. Konferencē piedalījās EK Nodarbinātības ģenerāldirektorāta, 
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras, ES institūciju, 
starptautisko organizāciju, akadēmisko aprindu pārstāvji. Dalībnieku vidū bija gan 
darba devēju, gan darbinieku, gan valdību pārstāvji no ES dalībvalstīm, 
kandidātvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, LBAS priekšsēdētājs 
P.Krīgers un LBAS darba aizsardzības eksperti. Sadarbībā ar ETUC tika izveidots 
informatīvs stends, kā arī iesniegta vēstule Labklājības ministram ar arodbiedrību 
prasībām ES jaunajam stratēģiskajam ietvaram. 

 LBAS ESF projekta starptautisku konferenci ”LBAS veiktspēja arodbiedrību attīstībai” 
un LBAS 25 gadu atzīmēšana. Sagatavota prezentācija par starptautisko darbību, kā 
arī noorganizēta ETUC vadības un starptautisko partneru un ekspertu dalība. 

 starptautisku forumu „Stiprināt arodbiedrību jauniešu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā valsts un Eiropas līmenī”, izstrādājot attiecīgas rekomendācijas 
arodbiedrībām un ES institūcijām. 
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Starptautiskā darbība nenorit tikai aiz robežām, bet arī Latvijā. Jau vairākus gadus, 
sadarbībā ar ETUI tiek organizēti starptautiski apmācību kursi gan par sociālā dialoga 
instrumentiem, gan svešvalodu kursi, gan darba aizsardzības kursi. 

Esam piedalījušies Eiropas Sociālo partneru darba programmu 2012.-2014.gadiem, gan 
2015.-2017.gadiem sagatavošanā un realizēšanā. Programmas ir tulkotas latviešu valodā, un 
teksts ir pieejams visām dalīborganizācijām, kā arī ievietots LBAS mājas lapā. 

Eiropas Sociālo partneru pamatnolīgumi ir autonomā sociālā dialoga instrumenti, kas 
noslēgti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību  153.pantu un 154.pantu. 
Uz doto brīdi ir noslēgti 6 šāda veida līgumi, kuri ir saistoši arī LBAS. Par līgumu izpildi regulāri 
tiek sniegtas atskaites – 2014.gadā atskaitījāmies Eiropas Sociālajiem partneriem par 
iekļaujošā darba tirgus pamatnolīgumu, sagatavošanas procesā ir pamatnolīguma projekts 
par aktīvu novecošanos. Bez tam, īstenojam arī darbību ietvarus: 2013.gadā uzsākām īstenot 
pasākumus darbību ietvaram jauniešu nodarbinātībai, atskaitījāmies par darbību ietvaru 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Turpinās darbs pie Eiropas Sociālo partneru  2.posma 
konsultācijām attiecībā uz jaunu sākumu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai. Ar 
galvenajiem dokumentiem, tai skaitā latviešu valodā, iespējams iepazīties ES sociālā dialoga 
Resursu centra mājas lapā: http://resourcecentre.etuc.org/ . 

Kongresu starplaikā LBAS ir aktīvi iesaistījusies arī dažādu ETUC kampaņu un rīcības dienu 
organizēšanā Latvijā. 2012.gada februārī ETUC organizē Eiropas arodbiedrību akciju “Vienreiz 
pietiek taupīt!”. Akcija tiek rīkota, lai pievērstu Eiropas Savienības līderu uzmanību visā ES 
samilzušajām problēmām, kas netiek risinātas ne pietiekami efektīvi, ne operatīvi, ne arī 
sociāli atbildīgi. Šajā akcijā aktīvi iesaistās arī LBAS, organizējot e-pasta vēstuļu akciju, aicinot 
tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuru uztrauc valstī ilgstoši nerisinātās sociāli 
ekonomiskās problēmas. 2012.gada novembrī Eiropas Rīcības dienā LBAS nosūta paziņojumu 
Saeimai, valdībai un darba devējiem “Par darba vietām, taisnīgām algām, sociālām 
garantijām, par efektīvu sociālo dialogu! Nē – taupībai!”. 

ETUC vadība ir atzinusi mūs par spēcīgu organizāciju starptautiskajā jomā, kas var 
noorganizēt gan protesta akcijas, gan atbalsta pasākumus, piemēram, 2013.gada 19.jūnija 
manifestāciju Rīgā “ Par sociālo taisnīgumu – pret nabadzību”, kurā piedalījās arī ETUC 
ģenerālsekretāres vietnieks Patriks Itšerts, aicinot gan arodbiedrības, gan Latvijas valdību 
atbalstīt Eiropas sociālo paktu. Tikšanās laikā ar LR MP Valdi Dombrovski tika saņemts 
apstiprinājums gan sociālā pakta virzīšanai, gan sociālā dialoga atbalstam Eiropā. 

2013.gada septembrī, atzīmējot sociālā dialoga divdesmit gadus Latvijā, notika 
starptautiska konference ar augsta līmeņa Latvijas, Eiropas un pasaules valstu amatpersonu 
līdzdalību. Konferencē par sociālā dialoga lomu mūsdienu ekonomiskajā realitātē uzstājās 
Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors, EESK prezidents 
Anrī Malose, kā arī ETUC ģenerālsekretāre Bernadete Segola. Konferencē piedalījās arī 
Lietuvas, Polijas, Krievijas un citu Baltijas jūras reģiona arodbiedrību un darba devēju 
organizāciju pārstāvji, diskutējot par sociālo partneru sadarbību konkurētspējīgas un uz 
inovācijām balstītas ekonomikas veidošanā, ekonomiski sarežģītu periodu pārvarēšanā un 
reģionālās attīstības veicināšanā. 

2014.gada aprīlī ETUC izsludinātās „Rīcības dienas” ietvaros LBAS organizēja tikšanos ar 
Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem no TB/LNNK, „Vienotības”, ZZS, „Saskaņas”, 
Reģionu partijas un „Latvijas attīstībai”. LBAS nosūtīja Latvijas Eiropas Parlamenta (EP) 
deputātu kandidātiem aptauju par viņu attieksmi pret darbiniekiem svarīgiem jautājumiem, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://resourcecentre.etuc.org/
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ko izstrādājusi Eiropas arodbiedrību konfederācija ETUC, lai par šiem jautājumiem varētu 
diskutēt sanāksmē. 

Bez tam, 2016.gada aprīlī, atsaucoties uz ETUC kampaņu „Arodbiedrību tiesības ir 
cilvēktiesības”, aicinājām ES parlamenta deputātus no Latvijas parakstīt solījumu, ka viņi savā 
darbā atbalstīs arodbiedrības. Diemžēl tikai divi deputāti – Iveta Grigule un Andrejs Mamikins 
– atsaucās arodbiedrību aicinājumam. 

2016.gada 1.maija Tautas sapulcei “Par cienīgu darbu, veselību un izglītību Latvijā” 
nodrošinājām solidaritātes un atbalsta vēstules no galvenajām arodbiedrību institūcijām – 
ITUC, ETUC, NFS, FNV, LO-Norway, LO-Sweden, OPZZ, LPSK. 

Neskatoties uz veiksmīgajām aktivitātēm, joprojām pastāv problēmas produktīvas 
starptautiskās darbības īstenošanā: nepietiekoša informācija no dalīborganizācijām par to 
starptautiskajām aktivitātēm, trūkst kapacitātes apjomīgu starptautisku dokumentu 
tulkošanas nodrošināšanai, dalīborganizācijās trūkst speciālistu ar labām svešvalodu 
zināšanām, lai operatīvi varētu sagatavot atbildes un viedokļus par dažādiem svarīgiem 
jautājumiem, kā arī tulkotu dažādu pasākumu norisi, nepietiek finanšu un cilvēku resursu, lai 
piedalītos svarīgās starptautiskās konferencēs, semināros, bieži vien izpaliek 
dalīborganizāciju aktīva rīcība, lai noorganizētu protesta akcijas un cita veida kampaņas 
starptautisko arodbiedrību institūciju aktivitāšu atbalstam gan nacionālā, gan starptautiskā 
līmenī. 

Arodbiedrību starptautiskā veiktspēja pastāv no savā starpā saistītiem un atkarīgiem 
elementiem: atpazīstamība, līdzdalība, informētība, izglītošana, viedokļu pārstāvēšana, 
nacionālo pozīciju saskaņošana, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, labās prakses 
pārņemšana, projektu iespējas, solidaritāte. Ja kāds no tiem iztrūkst – ilgtspēju nepanāksim. 

LBAS ir sasniedzis samērā augstu līmeni savā starptautiskajā darbībā, bet ir jāpieliek pūles 
tā noturēšanai, kas ir problemātiski bez attiecīga finansējuma un projektu iespējām. Būtiska 
ir speciālistu piesaiste ar labām svešvalodu, starptautiskās un ES likumdošanas zināšanām, 
komunikāciju prasmi, nacionālo pozīciju pārzināšanu, tādējādi nodrošinot ilgtspēju 
starptautiskai arodbiedrību darbībai. Tas ir mūsu uzdevums turpmākajam darbības periodam 
– ne tikai noturēt esošo līmeni, bet sasniegt vēl vairāk. 

 

 

Jauniešu padome 

LBAS Jauniešu padome tika izveidota 1997. gada 27. novembrī, pārņemot citu Eiropas 
valstu arodbiedrību pieredzi un labo praksi, lai arī Latvijā gados jauniem cilvēkiem, kas 
iesaistījušies arodbiedrībās, dotu iespēju izprast organizācijas darba būtību un iespējas. Tā 
bija vēlme pēc iespējas vairāk jauniešu ieinteresēt līdzdarboties arodbiedrību aktivitātēs, kā 
arī dot iespēju viņiem tikties pieredzes apmaiņas pasākumos un diskusijās ar dažādu 
profesiju vienaudžiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Arodbiedrību jauniešu padome līdz 2008. gadam darbojās periodiski, jo līdz tam nebija 
LBAS arodbiedrību koordinētāja, kurš organizētu pasākumus un apmācības LBAS 
dalīborganizāciju jauniešiem. LBAS Jauniešu padomes darbība aktivizējās atskaites periodā.  

Arodbiedrībās jauniešu ir tikai apmēram 10 % no kopējā biedru skaita, tādēļ īpaša 
uzmanība jauniešu aktīvai iesaistei arodbiedrībās tika pievērsta arī LBAS 7. kongresā 2011. 
gada 2. decembrī, veidojot LBAS darbības stratēģiju nākamajam piecu gadu darba posmam. 
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LBAS statistika rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā jauniešu skaits arodbiedrībās vecumā līdz 25 
gadiem ir samazinājies līdz 5%. Situāciju var ietekmēt dažādi aspekti – arodbiedrības strauji 
noveco, arodorganizācijas ir izstājušās no LBAS dalīborganizācijām, migrācija, sabiedrības 
stereotipi par arodbiedrībām. LBAS Jauniešu padomes pārstāvji, gatavojoties LBAS 8. 
Kongresam, uzskata, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir arodbiedrību biedru skaita 
palielināšana,  arodbiedrību pakalpojuma groza izveide un ārējās komunikācijas stiprināšana. 

Piecu gadu laikā no 2012. līdz 2016. gadam LBAS Jauniešu padome ir ieguvusi lielu daļu 
Eiropas valstu arodbiedrību kustības pieredzes. Turklāt jaunieši arodbiedrībās strādā dažādos 
virzienos, - viņi ir kompetenti ne tikai darba tiesībās, darba aizsardzībā un drošas darba vides 
veidošanā. Viņi ir apguvuši zināšanas un prasmes arī par citiem sabiedrības dienaskārtībā 
nozīmīgiem  jautājumiem: kvalitatīvas darba vietas, migrācija, Jauniešu garantija, 
profesionālā izglītība, karjeras iespējas, sociālā drošība un droša pāreja uz darba tirgu. 

No 2012. gada līdz 2015. gadam bija jūtams, ka aktivizējās vairāku nozaru jaunieši. Tiek 
izveidota Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jauniešu padome, Latvijas 
Celtnieku arodbiedrības Jauniešu padome PILONS, Latvijas tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrības tirdzniecības veikala tīkla RIMI arodbiedrību jauniešu organizācija, kā arī 
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība organizēja jauniešu forumus nozarēs. 2015. gadā 
LBAS Jauniešu padome aktualizē arodbiedrību izvirzītās prasības gan nozaru, gan nacionālajā, 
gan starptautiskajā līmenī. 

Ik gadu 7. oktobrī pasaulē tiek atzīmēta “Cienīga darba diena”. 2012. gada 1. oktobrī 
Jauniešu padome īstenoja akciju “Par cienīgu darbu jauniešiem”, kuras gaitā savāca aptuveni 
700 parakstus, izvirzot Saeimai virkni prasību. 2012. gada 14. novembrī LBAS Jauniešu 
padomes pārstāvji tikās ar Saeimas priekšsēdētāju S. Āboltiņu. 

2012. gadā 3. – 7. decembrī LBAS Jauniešu padome viesojās Briselē (Beļģija) – ETUC, EESK, 
Eiropas Parlamentā un Beļģijas arodbiedrībā CGSLB/ACLVB. Pieredze tika gūta arodbiedrību 
starptautiskajā darbībā, jomās kā sociālais dialogs, arodbiedrību loma, koplīgumu loma, 
jauniešu nodarbinātība un izglītība. 

Sadarbībā ar Fridriha Eberta Fondu LBAS Jauniešu padome 2013.gada 1. martā organizēja 
diskusiju “Izglītības un prakses nozīme jauniešu nodarbinātībā”. Diskusijā tikās ministriju, 
valsts institūciju, darba devēju un izglītības iestāžu pārstāvji, lai meklētu efektīvākus 
risinājumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. 

2013. gada 20. martā LBAS Jauniešu padomes pārstāvji Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē prezentē priekšlikumus 
Latvijas jauniešu nodarbinātības situācijas uzlabošanai un rosina atbildīgās ministrijas 
sadarboties problēmu jēgpilnā risināšanā. Jauniešu padome uzskata, ka skaidrs priekšstats 
par cēloņu un seku kopsakarībām darba attiecībās ikvienam jaunam cilvēkam ir 
nepieciešams vēl pirms darba attiecību uzsākšanas. 

2013. gada 30. aprīlī, lai vērstu darba devēju un valdības uzmanību uz darbinieku tiesībām 
strādāt veselīgos darba apstākļos un saņemt taisnīgu darba samaksu, LBAS Jauniešu padome 
rīko Darba svētkiem veltītu vingrošanas akciju, kas notiek alejā pie MK. 

2013. gada 29. augustā LBAS Jaunieši aktīvi iesaistās LBAS aicinājumā piedalīties vēstuļu 
akcijā “Rokas nost no Darba likuma!”, kura vērsta pret darba devēju iecerētajām izmaiņām 
Darba likumā, kas var radīt darbinieku tiesību būtisku pasliktinājumu. 

2014. gadā 28. februārī LBAS izstādes “SKOLA 2014”ietvaros kopā ar LBAS Jauniešu 
padomes pārstāvjiem organizē konkursu “Zini! Ne mini!” profesionālo izglītības iestāžu 
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audzēkņiem. Konkursā 11 skolu 24 audzēkņi sacenšas individuāli, sacenšoties zināšanās par 
darba tiesībām, darba aizsardzību un arodbiedrību lomu. 

Lai popularizētu un stiprinātu Latvijas arodbiedrību tradīciju, lai iepazīstinātu komandas ar 
Rīgas vietām un iestādēm, kas saistītas ar arodbiedrību darbību, kā arī – lai konsultētu 
interesentus par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzības jautājumiem, 1. maijā 
LBAS Jauniešu padome Rīgā organizē komandu orientēšanās spēli un Informatīvo dienu. 

2014. gada 27.-28. maijā Rīgā notiek LBAS organizētās apmācības LBAS dalīborganizāciju 
jauniešiem “Resursu apzināšana un to pielietošana arodbiedrību darbībā”. Apmācībās 
piedalījās 20 dažādu arodbiedrību jaunieši. Jūlijā turpinās apmācību cikls arodbiedrību 
jauniešiem un Liepājā norisinās pieredzes apmaiņu seminārs, kur dažādu LBAS 
dalīborganizāciju arodbiedrību jaunieši dalās savā pieredzē arodbiedrību darbā. 

LBAS kopā ar LBAS Jauniešu padomi no 2014. gada 6. oktobra līdz 9. oktobrim organizē 
konkursu Rīgas vidusskolu 11. un 12. klašu audzēkņiem “ZINI! Ne MINI!”. LBAS sadarbībā ar 
Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantu apvienību veicināja vispārizglītojošo skolu 
vecāko klašu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, gatavojot viņus darba 
dzīvei. 

Pēc Ziemeļvalstu studentu arodbiedrības SACO 2014. gada 19. novembrī LBAS Jauniešu 
padomes pārstāvji piedalījās diskusijā “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības iespējas 
migrācijas jautājumos” Tallinā, Igaunijā. Diskusijas noslēgumā Skandināvu valstu un Baltijas 
valstu pārstāvji vienojās, ka turpinās organizēt informācijas apmaiņu par situācijām valstīs un 
arodbiedrību kustībā organizējot gan komunikāciju „online”, gan organizējot dažādas 
diskusijas. Apmācību cikls turpinās un 10 LBAS arodbiedrību jauniešiem ir iespēja apgūt angļu 
valodas prasmes divas reizes nedēļā LBAS Mācību centrā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā. 
Apmācības norit ar LO-Norway arodbiedrību atbalsta fondu izglītībā. 

2015. gada 21. aprīlī LBAS Jauniešu padome organizē diskusiju “Arodbiedrību nākotne 
jauniešu rokās”. Diskusijā piedalījās 20 LBAS dalīborganizāciju arodbiedrību jaunieši, kuri 
dalījās pieredzē, kā tiek organizēta jauniešu darbība nozaru līmenī. 

2015. gadā no 5. jūnija līdz 7. jūnijam norisinājās starptautisks arodbiedrību jauniešu 
forums „Arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un 
nacionālajā līmenī”. Jaunie arodbiedrību līderi no Spānijas, Beļģijas, Itālijas, Somijas, 
Zviedrijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas dalījās labajā praksē un 
diskutēja par jauniešu līdzdalības iespējām arodbiedrību kustībā, nodarbinātību un 
starptautiskās sadarbības uzlabošanu problēmu risināšanā. Foruma laikā jaunieši rosināja 
sekojošus ieteikumus:  

1) Arodbiedrību autoritātes stiprināšana, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu 

Jauniešu pārstāvniecība arodbiedrību kustībā kļūst aizvien mazāka, līdzīgi kā citām 
vecuma grupām. Foruma dalībnieki ir pārliecināti, ka pirmajam solim, lai uzlabotu 
arodbiedrību autoritāti, ir jābūt biedru skaita palielināšanai, lai arodbiedrības varētu izpildīt 
savu misiju. Jauniešu dalība arodbiedrībās ir būtiska arodbiedrību pārstāvniecības 
uzlabošanai. Tāpēc ir jārada vairāk pievilcīgu piedāvājumu jauniešiem, lai tiem rastos 
interese iesaistīties arodbiedrībās. Arodbiedrību Jauniešu padomes var izmantot kā vienu no 
instrumentiem, lai piesaistītu vairāk jauniešu arodbiedrību kustībai. Lai uzlabotu un 
nostiprinātu arodbiedrību tēlu, mēs aicinām Eiropas un nacionālā līmeņa arodbiedrības 
pievērst uzmanību arodbiedrību līderu prasmēm, kompetencēm un personiskajām īpašībām, 
kā arī līderu spējām strādāt ar jauniešiem. Tāpat arī sociālo mediju izmantošana spēlē svarīgu 
lomu jauniešu piesaistē un citu jauniešu informēšanā par arodbiedrībām. 
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2) Jauniešu padomes katrā arodbiedrībā 

Apzinoties jauniešu lomu arodbiedrību nākotnē, Jauniešu padomēm ir jābūt ETUC, kā arī 
katrā nacionālajā un nozaru arodbiedrībā. Lai spētu piesaistīt jauniešus arodbiedrībām, ir 
nepieciešami papildu cilvēkresursi un finanšu līdzekļi. Katrā arodbiedrības budžetā jābūt 
ieplānotiem resursiem Jauniešu padomju darbībai un aktivitāšu īstenošanai. Lai jauniešu 
piesaiste būtu vēl veiksmīgāka, katrā arodbiedrībā jābūt jauniešu koordinatoram. Lai ļautu 
arodbiedrību jauniešiem aktīvi piedalīties arodbiedrību kustībā, Jauniešu padomēm visās 
valstīs, kā arī ETUC, ir jānosaka legāls statuss. Jauniešu padomei ir jādod balsošanas tiesības 
valdēs, kā arī piekļuve citām arodbiedrību struktūrvienībām. Jāpaaugstina jauno līderu 
kompetences līmenis – jāuzlabo apmācību pieejamība arodbiedrību jauniešiem un 
arodbiedrību jaunajiem līderiem. Stažēšanās un labās prakses pieredzes apmaiņa starp 
dažādām valstīm ir jāuzskata par svarīgu instrumentu jauno arodbiedrību līderu kompetenču 
paaugstināšanai. Arodbiedrību jaunatnes struktūras var sadarboties ar nevalstiskajām 
organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, sociāldemokrātu partijām, kas 
aizstāv darbinieku sociālās un ekonomiskās tiesības. Studentiem un skolēniem ir jābūt 
iespējai pievienoties arodbiedrībām, kamēr viņi studē vai mācās. 

3) Darbs ar nākotnes darbiniekiem 

Jaunie arodbiedrību pārstāvji uzskata, ka arodbiedrību darbs jauniešu nodarbinātības 
uzlabošanā sākas jau skolās, un tam ir jākoncentrējas uz skolēniem un studentiem. Mēs 
vēršam uzmanību uz nepieciešamību izglītot skolēnus un studentus par darba tiesībām, kas 
sevī iekļautu arī izglītošanu par arodbiedrībām. Skolotāju arodbiedrībām būtu jāveic vairāk 
aktivitāšu, lai skolēnus un studentus izglītotu par arodbiedrībām. Arodbiedrībām ir jāizmanto 
pozitīvas kampaņas jauniešiem pievilcīgā valodā un sociālie mediji, lai informētu un 
piesaistītu jauniešu uzmanību arodbiedrību kustībai. Arodbiedrībām vairāk jāiesaistās 
izglītības procesos, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un mobilitāti. Sadarbībā ar darba 
devējiem arodbiedrībām jāsniedz karjeras atbalsts un informācija par darba tirgus 
vajadzībām un tendencēm. Tāpat arodbiedrībām jābūt atbildīgākām par savu biedru 
apmācību – apmācībām jābūt katras arodbiedrības darba kārtībā. 

2015.gada 11. – 13. septembrī Rīgā LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu organizēja 16. 
Baltijas arodbiedrību jauniešu forumu ”Izglītība un kvalitatīvas darba vietas Baltijas valstīs”. 
Piedalās 30 arodbiedrību jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas arodbiedrībām. Baltijas 
arodbiedrību jaunieši apvienoja spēkus, lai diskutētu un rastu risinājumus jauniešu 
nodarbinātības uzlabošanai Baltijas valstīs – strādāja darba grupās, izstrādāja 
rekomendācijas, lai pievērstu visu triju Baltijas valstu nacionālo arodbiedrību konfederāciju 
vadību uzmanību izstrādātajiem ieteikumiem un izstrādāja sekojošus ieteikumus:  

1) Nacionālā līmenī 

 Ietekmēt izglītības politiku un tiesību aktus, kas nosaka izglītības, prakses kvalitātes 
normatīvo regulējumu valsts līmenī. Likumdošana ir ļoti svarīga, tai ir jāatbalsta efektīva un 
sociāli droša jauniešu pāreja no skolas uz darbu, uzlabojot mācību apstākļus praktikantiem. 
Sadarboties ar citām institūcijām darba tirgū, lai palielinātu kontroli par likumdošanas 
ievērošanu darba vietās. Veidot savu – arodbiedrību izglītības programmu par darba 
likumdošanu, tai skaitā, arodbiedrību lomu darba vietās. Aktīvi iesaistīties izglītības, 
apmācību un mūžizglītības programmu un noteikumu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā. 
Sadarboties ar valsts, izglītības un apmācību iestādēm, nodrošinot jauniešus ar mērķtiecīgu 
informāciju par pieejamajām karjeras iespējām un nepieciešamajām prasmēm darba tirgū, 
kā arī par praktikantu, stažieru, mācekļu un darbinieku tiesībām un pienākumiem. 
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2) Nozaru līmenī 

Palielināt nozaru un uzņēmumu arodbiedrību vadītāju zināšanu līmeni par izglītības lomu 
un nepieciešamību biedriem (jāmainās koplīgumu sarunām). Turpināt izglītības projektu 
realizēšanu un aktivitātes. Veikt aktivitātes, lai izglītotu jauniešus un sabiedrību par 
arodbiedrībām un to lomu, piemēram, organizējot konkursus profesionālo skolu 
audzēkņiem, veidojot izglītojošu kursu "Sociālā dialoga piektdiena" (vienu reizi mēnesī) – 
apmācību par sociālo dialogu un arodbiedrību. Paaugstināt arodbiedrību kapacitāti – meklēt 
veidus, kā nodrošināt vairāk speciālistus, pakalpojumus. Apmainīties ar informāciju par 
Baltijas valstu arodbiedrību aktivitātēm, dalīties ar labo pieredzi. 

3) Uzņēmuma līmenī 

Arodbiedrību līderiem ir jārunā ar praktikantu / studentu / stažieri par arodbiedrību lomu 
uzņēmumā, darba drošību, darba slodzi. Arodbiedrībām ir jābūt vairāk informētām par 
izglītību, lai runātu ar arodbiedrību biedriem un darba devējiem. Koplīgumā jāizveido 
atsevišķa sadaļa par situācijas uzlabošanu praktikantiem / studentiem / stažieriem. 

2015.gadā no 5. oktobra līdz 8. oktobrim LBAS sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi un Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras 
konsultantu apvienību organizēja informatīvās dienas un konkursu “Zini! ne MINI!”, kurā 
piedalās Rīgas vispārizglītojošo skolu 10. -12. klašu audzēkņu izveidotās 36 komandas no 35 
Rīgas vidusskolām. Konkursu vada LBAS Jauniešu padomes pārstāvji. 

Sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu LBAS Jauniešu padome un LBAS eksperti 2015.gada 28. 
oktobrī ES mājā organizē paneļdiskusiju “Kvalitatīvs darbs, darbaspēka vajadzības un 
arodbiedrību loma”. Valsts darba inspekcijas, privātā sektora arodbiedrību un darba devēji 
dalās ar labo praksi un pārdomām par mūsdienu arodbiedrību lomu, stratēģiju, 
pakalpojumiem un aktivitātēm darbinieku pārstāvēšanā un atbalstīšanā jaunajā darba tirgus 
kontekstā. 4. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā paneļdiskusiju cikls 
turpinās. Vairāk par jauniešiem arodbiedrībās lasīt LBAS (LBAS) interneta vietnē: 
http://www.lbas.lv/directions/youth_trade_unions 

 

Dzimumu līdztiesība 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana ir būtisks instruments tautas ilgtspējīgas 
ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai. Dzimumu diskriminācija ir kavējošs faktors 
tautas spēju un iespēju optimālai realizācijai. Vīriešu un sieviešu līdzdalības ierobežošana 
jebkurā dzīves sfērā noved pie neefektīvu lēmumu pieņemšanas un realizēšanas. Dzimumu 
nevienlīdzība rada neelastīgu sabiedrību, kura nav spējīga mobilizēties jaunu pārbaudījumu 
un risinājumu meklējumu priekšā vai krīžu gadījumos. 

Dzimumu līdztiesība nav atdalāma no politisko, ekonomisko un sociālo sfēru kopuma; tā 
ietekmē visas dzīves jomas un iedzīvotāju grupas. Īstenojot integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības īstenošanai var sekmīgāk plānot valsts attīstības politiku, tāpēc arī LBAS (LBAS) 
noteikti iestājas par dzimumu līdztiesības sasniegšanu starp vīriešiem un sievietēm. Sievietes 
veido vairāk nekā 65% no arodbiedrības biedru skaita, tāpēc vienādas iespējas ir taisnīgas un 
līdztiesīgas sabiedrības pamatprincips. LBAS strādā, lai veicinātu sieviešu tiesības, darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, sieviešu aktīvu dalību lēmumu pieņemšanā, iestājas par 
vienādu samaksu vīriešiem un sievietēm, kā arī līdztiesību darba tirgū un sabiedrībā kopumā. 
LBAS Dzimumu līdztiesības padome turpina spēlēt galveno lomu visās dzimumu līdztiesības 
aktivitāšu jomās un ir aktīva gan LBAS, gan starptautiskos pasākumos. 

http://www.lbas.lv/directions/youth_trade_unions
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Galvenie politikas dokumenti, pēc kuriem savā darbībā vadās Dzimumu līdztiesības 
padome, ir LBAS stratēģija, 2007.gadā pieņemtā ETUC Dzimumu līdztiesības harta, Latvijas 
plāns Dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014., Latvijas politikas plānošanas dokumenti 
dzimumu līdztiesības jomā, ETUC 13.kongresā pieņemtā darbības programma dzimumu 
līdztiesības īstenošanai 2016.-2019. LBAS pārstāvji piedalījās arī „Sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas 2016.-2020.gadam pamatnostādņu” izstrādē 
nacionālā līmenī. 

LBAS iesaiste „Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas 2016.-
2020.gadam pamatnostādņu īstenošanā” plānota vairākās aktivitātēs, kas saistītas ar iesaisti 
sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību mazināšanā, bērnu aprūpes un uzraudzības 
pakalpojumu attīstībā un dažādošanā, īpaši, lai sniegtu atbalstu vecākiem, kas strādā 
netipisku darba laiku. LBAS popularizēs dažādu nodarbinātības formu izmantošanas iespējas, 
lai veiksmīgāk saskaņotu darba un ģimenes dzīvi, veicinātu vīriešu – tēvu iesaisti bērnu 
audzināšanā, kā arī iesaistīsies priekšlikumu izstrādē par labās prakses pārņemšanu. 

Pēdējo gadu laikā ir mainījusies sabiedrības attieksme un izpratne par sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu iespēju un tiesību jautājumiem un to īstenošanu dzīvē. Piemēram, ir 
palielinājusies vīriešu iesaiste ģimenes dzīves kopīgā plānošanā un ikdienas darbu 
organizēšanā (to apstiprina dati par vīriešu, kuri izmanto paternitātes atvaļinājumu, aizvien 
pieaugoša tendence; sabiedrības aptaujas dati parāda, ka nav atšķirības, kā tiek sadalīti 
pienākumi ģimenē, kas tradicionāli tiek uzskatīti par sieviešu vai vīriešu pienākumiem – 
attiecīgi šāds viedoklis tika pausts vidēji 78%), sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmenis ir 
augsts un turpina palielināties, arvien vairāk sievietes ir pārstāvētas augstos amatos, īpaši 
sabiedriskajā sektorā. Tai pašā laikā, atsevišķu jomu rādītāji liecina, ka joprojām ir 
nepieciešams īstenot mērķētus pasākumus, kas var uzlabot kopējo situāciju un mazināt 
nevienlīdzību atsevišķās jomās – lai mazinātu vīriešu mirstību no ārējiem nāves cēloņiem un 
uzlabotu vīriešu veselību, mazinātu zēnu priekšlaicīgi pārtraukto izglītības ieguvi, kas ietekmē 
viņu iespējas darba tirgū, veicinātu sieviešu lielāku pārstāvniecību politikā, mazinātu 
vardarbību. 

LBAS pasākumu īstenošana dzimumu līdztiesības mērķu sasniegšanai lielā mērā ir atkarīga 
no ieinteresēto pušu aktivitātes un iespējām piesaistīt finansējumu. Tā kā finansējumu ir 
izdevies piesaistīt tikai atsevišķiem pasākumiem, līdz ar to apjomīgi uz dzimumu līdztiesību 
vērsti pasākumi atskaites periodā nav notikuši. Bez tam pasākumu īstenošanu ietekmē arī 
attiecīgajai politikas jomai pieejamie cilvēkresursi. 

Kā liecina ETUC apkopotā informācija, dzimumu nelīdztiesība Eiropā rada sociālus un 
ekonomiskus zaudējumus, tāpēc šo jautājumu steidzama risināšana ir priekšnoteikums ES 
izaugsmei un stabilitātei. ETUC pašreiz apkopo arodbiedrību labās prakses piemērus, lai rastu 
risinājumus problēmai ar koplīgumu starpniecību. 

LBAS šajā periodā ESF projekta ietvaros 2012.gadā atkārtoti ir atjauninājusi un izdevusi 
rokasgrāmatu „Dzimumu līdztiesības principu integrēšana darba vietā”, kas savu aktualitāti 
nav zaudējusi. Grāmatas izplatītas visām dalīborganizācijām un arodbiedrību 
pirmorganizācijām, kā arī darba devēju organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām kā 
vērtīgs uzziņu materiāls un vadlīnijas dzimumu līdztiesības īstenošanai gan nozaru, gan 
kompāniju līmenī. 2012.gadā Baltijas valstu un Polijas arodbiedrību sieviešu sadarbības tīkla 
ietvaros tika realizēts neliels projekts, salīdzinot darba algas sievietēm un vīriešiem 
sabiedriskā transporta sektorā. 
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Nozīmīgu atbalstu LBAS Dzimumu līdztiesības padomei visus šos gadus ir sniegusi Fridriha 
Eberta fonda Latvijas pārstāvniecības vadība. 2016.gada martā ar fonda atbalstu LBAS 
noorganizēja Baltijas valstu arodbiedrību sieviešu sadarbības tīkla sanāksmi Jūrmalā. 

Baltijas valstu arodbiedrību pārstāves kopīgās sanāksmes laikā sniedza ieskatu pašreizējās 
situācijas atspoguļojumā saistībā ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesības jautājumiem. 
Par situāciju Lietuvā vēstīja arodbiedrību centru “Solidarumas” un LPSK sieviešu kustības 
aktīvistes, Igaunijas situāciju raksturoja Igaunijas arodbiedrību konfederācijas EAKL 
pārstāves, par Latvijas aktuālo informāciju stāstīja LBAS un resursu centra sievietēm „Marta” 
speciālistes. Sanāksmes dalībnieces iepazinās ar situāciju katrā Baltijas valsts arodbiedrību 
centrā attiecībā uz sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu. Tika identificētas 
kopīgas problēmas un apspriestas kopīgas aktivitātes, iegūti jauni kontakti pārrobežu 
sadarbībai dažādu nozaru līmenī, stiprināts sadarbības tīkls, veicināta solidaritāte starp 
sieviešu struktūrām, kā arī veicināta LBAS Dzimumu līdztiesības padomes starptautiskā 
atpazīstamība. 

Baltijas valstu arodbiedrību sievietes strādāja darba grupās ar mērķi rast risinājumus, kā 
ar pārredzamības palīdzību stiprināt vienlīdzīgas darba samaksas principu vīriešiem un 
sievietēm. Darba grupu priekšlikumi ietvēra tādus instrumentus kā darba samaksas sistēmas 
regulējumu un caurspīdīgumu uzņēmumu koplīgumos, divpusējās darba grupas, kas noteiktu 
un ieviestu šādu sistēmu uzņēmumā, kontroles pasākumus, ko veiktu arodbiedrības, un 
arodbiedrību aktivitātes, lai informētu un veicinātu izpratni darbinieku vidū par atalgojuma 
un darba samaksas sistēmas atjaunošanas pārredzamību uzņēmumā. Baltijas valstu 
arodbiedrību sieviešu koordinatores par tikšanos izteicās ļoti atzinīgi, novērtējot to kā 
interesantu, noderīgu un motivējošu. 

LBAS Dzimumu līdztiesības padome, kas dibināta 1999.gadā, savu darbību turpina 
joprojām, lai gan aktivitātes ir samazinājušās, kas zināmā mērā skaidrojams ar to, ka situācija 
šajā jomā gan Latvijā, gan arī arodbiedrībās ir uzlabojusies, LBAS līmenī ir sasniegts dzimumu 
līdztiesības balanss lēmumu pieņemšanas institūcijās. Atskaites periodā Dzimumu līdztiesības 
padomes sanāksmes notiek 3-4 reizes gadā. Ir izveidojusies pozitīva tradīcija – katru gadu 
Dzimumu līdztiesības padome ar dalīborganizāciju atbalstu rīko izbraukuma sēdes kādā no 
Latvijas uzņēmumiem, kuros darbojas arodorganizācija, lai uz vietas iepazītos ar sieviešu 
darba apstākļiem, izdiskutētu problēmas, apspriestu darba koplīguma nosacījumus, to 
īstenošanu, tiktos ar arodbiedrības un uzņēmuma vadību. 

2013.gada maijā notika LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēde uzņēmumā 
„Brīvais Vilnis”, Salacgrīvā, lai iepazītos ar uzņēmumā strādājošo sieviešu darba un sadzīves 
apstākļiem, tika noorganizēta tikšanās ar uzņēmuma un arodkomitejas vadību. 

2014. gada oktobrī LBAS Dzimumu līdztiesības padomei notika izbraukuma sēde, veltīta 
Cienīga darba dienai - tikšanās ar vadības un arodbiedrības pārstāvjiem pirmsskolas izglītības 
iestādē "Krimulda" un Siguldas pilsētas vidusskolā. 

2015.gada oktobrī LBAS Dzimumu līdztiesības padome viesojās uzņēmumā "Spodrība" 
Dobelē. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers un Dzimumu līdztiesības padomes locekļi tikās ar 
uzņēmuma vadītāju un arodorganizācijas priekšsēdētāju, kā arī iepazinās ar ražotni. 
Uzņēmuma arodbiedrība ir Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības sastāvā. 

Tikšanās reizē gan uzņēmuma vadītājs, gan arodbiedrības priekšsēdētāja uzsvēra, ka 
galvenais ir apmierināti darbinieki, un tā kā sievietes uzņēmumā ir vairākumā, tad ir svarīgi 
nodrošināt viņām labvēlīgus apstākļus gan darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, gan 
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uzņēmuma darba vides sakārtošanā, īpašu  uzmanību pievēršot tam, lai sievietes un vīrieši 
par vienādu darbu saņemtu vienādu atlīdzību. 

2016.gada septembra beigās Dzimumu līdztiesības padomes ārkārtas sēde notika 
uzņēmumā „Cemex”, Brocēnos, lai informētu darbinieces, uzņēmuma vadību un 
arodkomiteju par arodbiedrību aktualitātēm un apspriestu darba apstākļus uzņēmumā. 

LBAS Dzimumu līdztiesības padome katru gadu ar dažādiem nopietniem pasākumiem ir 
atzīmējusi Starptautisko Sieviešu solidaritātes dienu – 8.martu, kā piemēru minot 2012.gada 
marta diskusiju „Sieviešu un vīriešu nelīdztiesība darba tirgū”, ka notika ar Fridriha Eberta 
fonda pārstāvniecības atbalstu. Pasākumā piedalījās arī I.Šteinbuka, EK pārstāvniecības 
Latvijā vadītāja, informējot par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem, tādējādi 
atzīmējot Eiropas vienādas samaksas dienu, 2013.gada diskusiju ar Labklājības ministrijas 
valsts sekretāru I.Alliku par Latvijas nacionālo pozīciju attiecībā uz EK paziņojumu par kvotu 
noteikšanu sievietēm uzņēmumu valdēs. 

2014. gada martā LBAS organizēja diskusiju “Darba vide un sievietes veselība”. Diskusijā 
piedalās eksperti no Rīgas Stradiņa universitātē Darba drošības un vides veselības institūta, 
Arodslimību ārstu asociācijas, Ģimenes ārstu asociācijas un VDI, īpašu uzmanību veltot 
arodveselībai. Ir daudz nozaru, kurās galvenokārt strādā sievietes – piemēram, izglītībā, 
tirdzniecībā. Notiek pieļaujamo darba stundu pārstrāde, stress darbavietā aizvien pieaug, līdz 
ar to saasinās veselības problēmas. Diskusijā tika uzsvērts, ka nepieciešamas izmaiņas gan 
normatīvajos aktos, gan finansējuma pieejamībā. 

2015.gadā Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē notika augsta līmeņa pasākums par 
dzimumu līdztiesības nozīmi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, konferencē "Sieviešu 
ekonomiskās iespējas un ilgtspējīga attīstība – no izaicinājumiem līdz kopīgiem panākumiem" 
piedalījās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča. 

2015.gada novembrī - ES Vienlīdzīgas samaksas diena. ETUC, kopā ar tūkstošiem citu 
organizāciju un privātpersonu, atbildot uz publisko apspriešanos par nākotni dzimumu 
līdztiesības jomā ES, lūdza Komisiju pieņemt jaunu regulējumu attiecībā uz līdztiesību starp 
sievietēm un vīriešiem, kas attiecas uz laika periodu pēc 2015.gada. Atsaucoties ETUC 
aicinājumam, arī LBAS nosūtīja vēstuli labklājības ministram ar lūgumu atbalstīt arodbiedrību 
prasības un pārskatīt Vienlīdzīga atalgojuma direktīvu. 

Turpinās LBAS dalība 2013.gadā ITUC uzsāktajā kampaņā "COUNT US IN” („Ieskaitiet 
mūs!”) par sieviešu nodrošināšanu augstākajās lēmējinstitūcijās arodbiedrībās. Kampaņa 
paredz par 5% palielināt arodbiedrību sieviešu skaitu lēmumu pieņemšanas institūcijās līdz 
nākošajam ITUC kongresam 2018.gadā. No Baltijas valstu arodbiedrībām tikai LBAS ir 
iesaistījusies kampaņā, veicinot savu atpazīstamību starptautiskajā līmenī. LBAS ir 
apņēmusies līdz 2018.gadam palielināt LBAS padomes sieviešu skaitu par 5% . 

Jāatzīst, ka LBAS darbs dzimumu līdztiesības īstenošanas jomā līdz šim ir bijis augstu 
novērtēts, un LBAS eksperti regulāri prezentē savu darbību gan ETUC Sieviešu komitejā, gan 
PERC Sieviešu skolās. 2013.gada LBAS izsmeļošais ziņojums par dzimumu līdztiesības 
īstenošanu arodbiedrībās atzīts par vienu no labākajiem starp ESP organizācijām. LBAS 
regulāri sniedz atzinumus un atbildes uz EK, ETUC publiskajām konsultācijām un iniciatīvām, 
tiesību aktiem, kā arī ministrijām ar saviem uzstādījumiem par dažādiem jautājumiem, kas 
skar dzimumu līdztiesības jomu. 

Dzimumu līdztiesības padome ir aicināta darboties ES institūciju sieviešu struktūru 
augstākajās lēmējinstitūcijās, bet tā kā organizācijām, ko pārstāv šīs sievietes, ir jāuzņemas 
finansiāla atbildība par dalību pasākumos, LBAS to nav varējis atļauties. 
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Neskatoties uz paveikto kongresu starplaikā, joprojām pastāv izaicinājumi, ar kuriem 
sastopamies savā darbā: 

 joprojām valda dzimumu līdztiesības stereotipi dažu dalīborganizāciju vidū, līdz ar to 
dzimumu līdztiesības jautājumiem netiek pievērsta pietiekoša uzmanība, nav 
izdevies iesaistīt vīriešu pārstāvjus Dzimumu līdztiesības padome darbā; 

 Dzimumu līdztiesības padomē nav pārstāvētas transporta nozares arodbiedrības; 

 trūkst intereses sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšanai un to 
risināšanai; 

 trūkst jaunas idejas un iniciatīvas šajā jomā gan no dalīborganizāciju puses, gan 
Dzimumu līdztiesības padomes pārstāvēm; 

 nepietiekams finansējums lielākiem dzimumu līdztiesības pasākumiem, 
publikācijām, informatīviem materiāliem, apmācībai, kā arī dalībai starptautiskos 
pasākumos; 

 pilnvērtīgai LBAS darbības prezentēšanai starptautiski LBAS dzimumu līdztiesības 
pārstāvēm ir nepietiekošas svešvalodu zināšanas; 

 vairumā koplīgumu trūkst atsauces un/vai īpaši nosacījumi dzimumu līdztiesības 
integrēšanai; 

 nenotiek problēmjautājumu un problēmsituāciju izskatīšana nozaru vai konkrētu 
uzņēmumu darbībā; 

 neskatoties uz vairākām lielām arodbiedrību protesta akcijām, kas pārstāv nozares, 
kurās dominē sievietes, sievietes šajās nozarēs joprojām nesaņem cienīgu un 
adekvātu darba samaksu, kas ir viens no galvenajiem šķēršļiem algu starpības 
mazināšanai. 

Mērķi mūsu turpmākam darbam paliek nemainīgi aktuāli: 

 vērst lielāku uzmanību starptautiskajai sieviešu sadarbībai  
labās prakses pārņemšanai; 

 stiprināt sieviešu solidaritāti starptautiskā un nacionālā līmenī; 

 vairāk un labāku dzimumu līdztiesības principu integrēšanu koplīgumos; 

 meklēt risinājumus vīriešu un sieviešu algu starpības mazināšanai; 

 veicināt sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas institūcijās un vadošajos 
amatos; 

 nepieciešamas jaunas likumdošanas un politiskas iniciatīvas un centieni gan ES, gan 
nacionālā un vietējā arodbiedrību līmenī dzimumu līdztiesības īstenošanai 

Vienlīdzīga attieksme ir spēcīgs jēdziens – tas ir nostiprināts ES līgumos dažādos veidos. ES 
direktīvas un SDO standarti pieprasa nodrošināt saikni starp sociālajām politikām un 
pozitīvām darbībām, radot iespēju visiem darbiniekiem izbaudīt iespēju vienlīdzību. 

LBAS aktīvai darbībai dzimumu līdztiesības jomā būtu nepieciešams sakārtot pašu 
Padomes struktūru, rast LBAS budžetā pietiekošus līdzekļus tās darbības nodrošināšanai, 
sagatavot un pieņemt Dzimumu līdztiesības programmu turpmākajam darbības periodam, 
radikāli pārskatot un veicot izmaiņas esošajā dokumentā atbilstoši pašreizējai situācijai, lai 
LBAS darbs šajā jomā tiktu uzlabots un novērtēts. 
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Sabiedriskās attiecības 

 

LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S.Birkenfelde 2011.-2016.gadā turpināja darboties 
vairākos LBAS vadības noteiktajos virzienos: 

 Ikdienas komunikācija – LBAS mājas lapas un LBAS sociālo mediju kontu satura 
veidošana, LBAS dalīborganizāciju un arodbiedrību biedru informēšana e-pastā par 
ETUC, LBAS un dalīborganizāciju aktualitātēm. 

 Ārējā komunikācija – preses relīžu izsūtīšana un Latvijas masu mediju informēšana 
par LBAS vadības viedokli par aktuāliem jautājumiem, LBAS aktualitātēm un 
organizētajiem pasākumiem, preses konferenču un interviju organizēšana. 

 LBAS pasākumu organizēšana – diskusijas un īpašie notikumi, pasākumi  “Sadarbības 
partneris” un “Labākā arodorganizācija”, LBAS Komunikācijas padomes. 

 Iesaiste LBAS realizēto ESF projektu realizācijā - "Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"; "LBASs 
administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 

 Izdevuma “LBAS Vēstis” veidošana četras reizes gadā – martā, maijā, septembrī un 
decembrī. 

 Dalība darba grupās un likumdošanas procesā - atzinumu veidošana par topošajiem 
likumprojektiem; Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes (pie Kultūras ministrijas) 
locekle; dalība Ministru prezidenta vadītajā Demogrāfisko lietu padomē un Eiropas 
arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Mediju, komunikācijas un kampaņu komitejā 
(agrāk - ETUC Preses un komunikāciju darba grupa); piedalīšanās Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas (EESK) organizētajos komunikāciju semināros. 

LBAS sabiedrisko attiecību speciālistes ikdienas darbā ietilpst LBAS mājas lapas un LBAS 
sociālo mediju kontu satura veidošana, LBAS dalīborganizāciju un arodbiedrību biedru 
informēšana e-pastā par ETUC, LBAS, tajā skaitā, LBAS Dzimumu līdztiesības padomes, LBAS 
Jauniešu padomes, LBAS Tautsaimniecības padomes un dalīborganizāciju aktualitātēm. 

 

LBAS aktualitātes, kas tiek aprakstītas LBAS mājas lapā arodbiedrības.lv, tiek atspoguļotas 
arī sociālo mediju kontos Twitter un Facebook. Pozitīvi, ka LBAS Facebook konta aktualitātes 
papildina citi LBAS speciālisti, ziņojot “no vietām”, kas padara arodbiedrību dzīves 
atspoguļojumu  mūsdienīgu un dinamisku. Sekotāju skaits LBAS kontiem Twitter un 
Facebook aug lēnām, bet katru dienu ir vairāki jauni sekotāji. 

LBAS mājas lapas vidējais apmeklējums, piemēram, pagājušajā gadā, rēķinot ļoti aptuveni, 
ir ap 100 sesijām dienā, kas no vienas puses vērtējams kā labs. Taču kā rāda Google Analytics 
dati – 2015.gadā LBAS mājas lapu ir apmeklējuši 21 517 lietotāji, un, ja LBAS sastāvā ir ap 90 
000 biedru, tad tomēr jāsecina, ka LBAS mājas lapu ir atvērusi mazāk kā viena ceturtā daļa 
arodbiedrības biedru, kas ir ļoti maz. Vairāk nekā puse apmeklējumu ir saistīta ar “klikšķi” no 
citām interneta vietnēm – visdrīzāk, no sociālajiem medijiem. Šogad LBAS mājas lapas 
apmeklējumu skaits ir nedaudz pieaudzis, kas, iespējams, skaidrojams ar LBAS sekotāju 
skaita pieaugumu sociālajos medijos. 
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Nepieciešamie uzlabojumi: 

 informācijas trūkuma novēršana par dalīborganizāciju aktivitātēm, - piemēram, 
dalīborganizāciju profilu veidošana Facebook un savstarpēja dalīšanās ar 
informāciju. Piecām LBAS dalīborganizācijām nav savas mājas lapas, būtu svarīgi tās 
izveidot; 

 LBAS speciālistu lielāka ieinteresētība informācijas sniegšanā LBAS mājas lapā un 
citos komunikāciju kanālos par ikdienas darbu – procesu virzību, dalību darba 
grupās, padomēs u.c. institūcijās; 

 būtu ļoti nepieciešama regulāra informācija par arodbiedrībām populārākajos 
interneta portālos, ko diemžēl 100% garantēt var ar apmaksātām publikācijām. Pat 
ESF projektu komunikācijas vadlīnijās, runājot par informācijas sniegšanu un 
izplatīšanu, rekomendē izmantot apmaksātas, tātad, garantētas publikācijas – par 
darba tiesībām un darba aizsardzību, uzvarētajiem tiesu procesiem u.c. Ņemot vērā 
ierobežotās finansiālās iespējas, tas varētu būt vismaz reizi ceturksnī. 

Iekšējā komunikācija ir organizācijas kultūras veidošana un vispusīgas domu apmaiņas 
nodrošināšana. Diemžēl nedarbojas informatīvā ķēde LBAS birojs > Dalīborganizāciju vadītāji 
> Arodorganizāciju priekšsēdētāji > Biedri un atpakaļ. Līdz ar to rodas problēma, kad «viena 
roka nezina, ko dara otra». 

LBAS regulāri nodrošina nozaru dalīborganizācijām informāciju par dažādām aktivitātēm 
un aktualitātēm, taču dalīborganizāciju vadība šo informāciju ne vienmēr nodod tālāk saviem 
biedriem, jo neuzskata to par lietderīgu. Nozaru dalīborganizācijas nesniedz LBAS 
atgriezenisko saiti par saņemto informāciju, aktivitātēm u.tml. Savstarpējā komunikācija 
bieži ir nepietiekama un novēlota – LBAS biroja darbinieki un nozaru dalīborganizāciju 
pārstāvji viens par otra publiskajām aktivitātēm nereti uzzina no medijiem. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 komunikāciju padarīt par arodbiedrību darba neatņemamu sastāvdaļu, - 
nepieciešama rīcība - vēlme komunicēt un dalīties informācijā; 

 sadarbībā ar nozaru arodbiedrībām precīzi sadalīt un ievērot lomas komunikācijā, 
izveidojot sistēmu, kas acīmredzami parāda, kas ir svarīgākās aktivitātes katrā 
“struktūrvienībā” - LBAS birojs > Dalīborganizāciju vadītāji > Arodorganizāciju 
priekšsēdētāji > Biedri; 

 nepārtraukti caur ikdienas komunikāciju atgādināt biedriem, kas ir lielais mērķis un 
kā visiem kopā to iespējams sasniegt; 

 par visu paveikto stāstīt – mājas lapās, izdevumos, tai skaitā, izmantot LBAS mājas 
lapas un “LBAS Vēstīs” iespējas, sociālajos medijos; 

 panākt, ka visos līmeņos viedokļu līderi izprot un akceptē arodbiedrību vērtības. 

LBAS sabiedrisko attiecību speciālistes ikdienas darbs ir arī sadarbība ar medijiem, preses 
relīžu izsūtīšana un Latvijas masu mediju informēšana par LBAS vadības viedokli par 
aktuāliem jautājumiem, LBAS aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem, preses 
konferenču un interviju organizēšana. 

Arodbiedrību publicitātes intensitāte, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vidēji ir 
apmēram tādā pat līmenī (skat. LETA monitoringa publicitātes grafikus beigās). Taču 
vislielākā mediju uzmanība bijusi laika periodos, kad Veselības un sociālās aprūpes 
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darbinieku arodbiedrība, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un LBAS ir rīkojusi 
protestus, piemēram, 2013.gada 19.jūnijā rīkotā mītiņa pie MK “Par sociālo taisnīgumu – 
pret nabadzību” laikā. Tāpat lielāka mediju uzmanība arodbiedrībām ir bijusi LBAS organizēto 
vēstuļu akciju sakarā, piemēram, “Rokas nost no Darba likuma!” un pret pensijas vecuma 
paaugstināšanu; kampaņu, piemēram, “Nomet nastu!” laikā, pastiprināta mediju uzmanība 
pievērsta konkursiem vidējo mācību iestāžu audzēkņiem “Smārts”, “Profs” un “Zini! Ne 
mini!”, ko rīkoja LBAS.  

Mediji plaši atspoguļoja arī provokatīvo darba aizsardzības akciju Esplanādē, kur par 
sekām darba aizsardzības noteikumu neievērošanā skarbi vēstīja ar baltiem palagiem 
apklātas cilvēku figūras. Reģionālie mediji – gan prese, gan TV - vienmēr labprāt atspoguļo 
LBAS reģionālās informatīvās dienas, kas notiek Latvijas lielākajās pilsētās. Piemēram, 
diskusija „Darba tirgus vajadzības - kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību loma” 
Rēzeknē, 2016.gada martā, tika atspoguļota arī Latvijas televīzijā, gūstot augstu vērtējumu 
vietējā sabiedrībā. Jāatzīmē, ka LBAS organizētās preses konferences arī pulcēja krietnu 
skaitu mediju, un tajās paustās problēmas guva atspoguļojumu preses izdevumos un TV. 
Piemēram, 2014.gada 14.februārī organizētajā preses brīfingā LBAS akcentēja 
problēmjautājumus vairāku topošo likumprojektu sakarā – saistībā ar topošajiem 
grozījumiem Darba likumā un Valsts dienesta likumu, - un šie problēmjautājumi laika gaitā 
arī atrisinājās par labu Latvijas darbiniekiem, kas, iespējams, būtu sarežģītāk, ja nebūtu 
piesaistīta mediju uzmanība un netiktu informēta sabiedrība, tostarp, likumdevēji - Saeimas 
deputāti.  

Savukārt 2015.gada 15.jūnijā kopīgi ar LDDK un LTRK organizētā preses konference par 
darbaspēka nodokļu problemātiku kārtējo reizi pierādīja, ka spēks ir aliansēs – vairāku 
organizāciju spēku apvienošanā, lai kopīgi iestātos par vienotiem mērķiem. Te gan jāsaka, lai 
arī presē tas tika plaši atspoguļots, samērīgas darbaspēka nodokļu politikas ieviešana valstī 
joprojām ir sociālo partneru darba kārtības viens no prioritārajiem jautājumiem. 

LBAS kā pasākuma idejas autore un organizētāja iesaistās arī ikgadējā Ilgtspējas indeksa 
norisē. Piemēram, 2016.gadā apbalvoti 52 ilgtspējīgi uzņēmumi un pasniegtas 8 īpašās 
balvas, izceļot uzņēmumu labo praksi. Jau divus gadus Ilgtspējas indeksa noslēgumā LBAS 
pasniedz speciālbalvu “Sociālā dialoga līderis”. 2015.gadā to saņēma AS “Latvenergo”, 
2016.gadā – AS “Cemex”. 

Regulāri Latvijas nacionālie mediji, arī nedēļas izdevumi – žurnāli un radio aicina uz 
intervijām gan LBAS vadību, gan LBAS ekspertus – juristus, pēdējos aicinot rakstus rakstīt arī 
pašiem. 

Liela mediju interese par LBAS aktivitātēm, pateicoties aktīvam darbam ar medijiem no 
LBAS puses, bija LBAS organizēto Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Īpaši sekmīga LBAS 
sadarbība ar masu medijiem izvērtās LBAS organizētās starptautiskās arodbiedrību 
konferences „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā” 
organizēšanas un norises laikā 2016.gada 26., 27.februārī, kurā piedalījās 150 arodbiedrību 
pārstāvji no Latvijas un ES dalībvalstu arodbiedrībām, arī Eiropas arodbiedrību konfederācijas 
vadība. 

Jāsecina, ka LBAS Komunikāciju stratēģijā noteiktais mērķis iegūt atpazīstamību kā 
ekspertu organizācijai, kura aizstāv Latvijas sabiedrību sociālajā dialogā, ir piepildījies pilnībā. 
Tajā pašā laikā mērķis izveidot potenciālo klientu un to viedokļu ietekmētāju izpratni par 
arodbiedrības sniegtajām priekšrocībām un garantijām ir īstenots daļēji. Savukārt mērķis 
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iegūt labu reputāciju, kas balstīta uz iekšējām vērtībām un atbalstu visos līmeņos, nav 
piepildījies. 

LBAS definētā vīzija kļūt par ietekmīgāko sabiedrisko organizāciju Latvijā, kuras reputācija 
ir balstīta uz ilgtermiņa biedru lojalitāti, sabiedrības atzinību un sociālo partneru pietāti, ir 
sasniegta daļēji. Arī LBAS misija – kopā ar partneriem veidot sociālo dialogu visos līmeņos, 
uzlabojot biedru vienotību un solidaritāti, paaugstinot savu biedru dzīves līmeni un sekmējot 
sabiedrības sociālās drošības politiku – ir īstenota tikai daļēji. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 LBAS būtu nepieciešams ikdienā vairāk rīkoties proaktīvi, lai arī ārējā komunikācijā 
LBAS būtu tā organizācija, kas rosina publiskās telpas dienaskārtību; 

 nepieciešama regulāra un biežāka LBAS viedokļa paušana par sabiedriski nozīmīgiem 
notikumiem, īpaši tautsaimniecības jautājumos, līdz šim tas bijis  problemātiski 
jaunos argumentos balstīta kvalificēta viedokļa  trūkuma dēļ. Taču to pašu varētu 
teikt arī par citiem LBAS darbības virzieniem; 

 domāšana un rīcība, ņemot vērā sabiedrisko attiecību nozīmi un nepieciešamību, 
būtu jāpadara ne tikai par LBAS dalīborganizāciju, bet arī katra LBAS speciālista darba 
neatņemamu sastāvdaļu; 

 nepieciešams nopietns darbs – gan gatavojoties LBAS 8.kongresam, gan pēc tā – 
definējot LBAS komunikācijas mērķus un to sasniegšanas stratēģijas; 

 nepieciešama līdzekļu piesaiste kampaņu un akciju rīkošanai, lai popularizētu 
arodbiedrību ideju potenciālo biedru vidū; 

 nepieciešama LBAS vizuālās identitātes maiņa, padarot organizācijas ārējo tēlu 
atraktīvāku un dinamiskāku; 

 jādomā par atribūtiku – karogiem, plakātiem, ko izmantot piketu un mītiņu laikā. 

 

LBAS pasākumu organizēšana 

LBAS sabiedrisko attiecību speciālistes darba pienākumos ietilpst dažādu pasākumu 
organizēšana un to publicitātes veidošana. Jau tradicionāli gan pasākumam “Sadarbības 
partneris, gan “Labākā arodorganizācija” tiek veidots un uzlabots Nolikums, veikta 
komunikācija ar dalīborganizācijām pasākumu sagatavošanas gaitā, kā arī veikts darbs gan ar 
nacionālajiem, gan reģionālajiem medijiem šo pasākumu publicitātes nodrošināšanā. Kā jau 
atzīmēts iepriekš, šie pasākumi vienmēr veicina LBAS publicitāti un atpazīstamību. 

Sociālās partnerības balva “Sadarbības partneris”: Ieviesta kopš 2006.gada janvāra. Balvas 
mērķis - apzināt, pozitīvi novērtēt un publiskot LBAS un dalīborganizāciju sadarbības 
partnerus – uzņēmumus un iestādes, kas īpaši veiksmīgi darbojušies sociālā dialoga 
attīstīšanas jomā, nodrošinot cienīgu darbu un darba tiesību ievērošanu. Kopumā pasniegtas 
156 LBAS ozolzīles, visvairāk 2007.gadā – 32. No tām 18 «milzu zīles» 2014.gadā – labākajiem 
darba devējiem sociālā dialoga jomā ilgu gadu garumā. 

LBAS balva “Labākā arodorganizācija” un aktīvākais jaunietis: No 2007. gada apbalvotas 
223 arodorganizācijas un 7 jaunieši. No 2014.gada jauna tradīcija - apbalvot aktīvākos 
arodbiedrību jauniešus. 2011.gadā apbalvotas 72 arodorganizācijas reģionos un Rīgā. 

Diskusijas: LBAS regulāri organizē ekspertu diskusijas par Latvijas darbiniekiem un 
tautsaimniecībai svarīgām tēmām. Piemēram, 2012.gadā notika diskusija “Nodokļu 
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mazināšana darbaspēkam – ekonomiskā izrāviena instruments”, 2013.gadā mediju, ekspertu 
un LBAS dalīborganizāciju interesi raisīja diskusijas “Eiro ieviešana Latvijā – durvis uz 
labklājību” un “Nodokļu politika un progresivitāte”. Savukārt 2014.gadā Saeimas deputātu 
kandidāti tika aicināti uz LBAS priekšvēlēšanu diskusiju “Vai dzīvosim labāk?”. 2014.gada 
februārī organizētā ekspertu saruna “Darba samaksa un darba ražīgums” raisīja mediju 
interesi par šo tēmu pat vēl ilgāku laiku pēc diskusijas norises. Savukārt 2014.gada novembrī 
LBAS un LAKRS kopīgi organizētā diskusija “Darbinieku intereses pasažieru autopārvadājumu 
sektorā – problēmas un risinājumi” atklāja maz izmantoto LBAS un dalīborganizāciju 
sadarbības potenciālu šajā jomā, kā arī parādīja daudz izaicinājumu un risinājumu labākai 
arodbiedrību un darba devēju sadarbībai, uzsākot diskusiju par iespējamu ģenerālvienošanās 
slēgšanu nozarē. 2015.gada oktobrī LBAS organizētā ekspertu diskusija “Tautsaimniecības 
attīstība labvēlīgākai nodokļu politikai vai sabalansēts budžets?” ne tikai raisīja mediju 
interesi, bet arī palīdzēja sociālo partneru viedokļu saskaņošanā valsts budžeta veidošanas 
procesā. 

LBAS Komunikācijas padome: tās darbība aizsākās ESF projekta «Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos» realizācijas laikā, 
un pēc tā beigām, nodrošinot projekta ilgtspēju, tā tiek organizēta divas reizes gadā. Jau 
2012.gadā tika aizsākta Ideju pēcpusdienas tradīcija, kuru laikā dalīborganizācijas aicināja 
ciemos kolēģus, lai dalītos pieredzē un diskutētu, kā veiksmīgāk organizēt iekšējo un ārējo 
komunikāciju un lai dalītos idejās problēmjautājumu risināšanā. 2012.gadā šīs Ideju 
pēcpusdienas ļoti interesanti tika aizvadītas Latvijas Celtnieku arodbiedrībā un Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrībā. 2013.gada februārī tā risinājās Sabiedrisko pakalpojumu 
un transporta darbinieku arodbiedrībā LAKRS, taču diemžēl Ideju pēcpusdienu pastāvēšana 
beidzās dalīborganizāciju intereses trūkuma dēļ. Taču notikuši vairāki apmācību semināri par 
komunikācijas jautājumiem arodbiedrību jauniešiem. LBAS Komunikācijas padomē tiek 
pārrunāti dažādi ar LBAS un tās dalīborganizāciju komunikāciju saistīti un arī organizatoriski 
jautājumi, piemēram, - par komunikācijas formām un metodēm organizāciju stiprināšanā un 
iesaistē; apspriesti komunikāciju audita rezultāti; par kopīgiem pasākumiem arodbiedrību 
pakalpojumu jomā; par arodbiedrību komunikācijas uzlabošanu; par veikto aptauju par 
izdevumu “LBAS Vēstis” un tā nākamo numuru satura apspriešana; LBAS jaunā vizuālā tēla 
un informatīvo materiālu apspriešana; par pasākumiem Latvijas prezidentūras ietvaros; LBAS 
un LBAS dalīborganizāciju mājas lapu analīze; LBAS Komunikācijas vadlīniju apspriešana u.c. 
jautājumi. LBAS Komunikācijas vadlīnijas tika izstrādātas, lai radītu vienotu priekšstatu 
organizācijas iekšienē par komunikācijas mērķiem, uzdevumiem un principiem un definētu 
komunikācijas lomu LBAS darbībā. LBAS Komunikācijas vadlīnijās noteikti LBAS komunikācijas 
mērķi un uzdevumi, skaidroti principi un koordinācija, kā arī noformulēti praktiski ieteikumi. 

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 komunikācijas padomei jāturpina darbs pie LBAS Komunikācijas vadlīniju 

īstenošanas, veidojot nākotnes stratēģijas un vairojot LBAS dalīborganizāciju 

atbildību par ārējās komunikācijas nepieciešamību; 

 nepieciešams regulāri turpināt organizēt ekspertu diskusijas par arodbiedrības un 

darbiniekus skarošām tēmām – tās interesē gan dalīborganizācijas, gan medijus, 

veidojot to izpratni, gan piesaista pašu ekspertu uzmanību arodbiedrībām; 

 nākotnē noteikti jāsaglabā tradīcija īpaši atzīmēt labākos darba devējus un 

arodorganizācijas. 
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Publicitāte ESF projektu realizācijā 

ESF projektā «Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos»  (2008-2013): 

 Realizētas 6 informatīvās publicitātes kampaņas. Palielinājās sabiedrības 
informētība par iespējām saņemt ekspertu palīdzību, jo īpaši reģionos, par ko 
liecināja pieprasījuma pieaugums pēc konsultācijām 

 Televīzijas raidījumu ciklu veidošana - 48 raidījumi 2 gados 

 Izveidoti 8 video sižeti - mūsdienīgs veids, kā informēt sabiedrību par darba drošības 
jautājumiem, darba tiesiskajām normām un to neievērošanas sekām 

 Radio raidījumu cikli: «KRUSTPUNKTĀ», «KĀ LABĀK DZĪVOT» - reizi mēnesī, raidījumi 
reģionos, kopā – 72 raidījumi 5 gados 

 Sabiedrības informēšanas kampaņas par darba tiesību jautājumiem - īstenotas 2 
kampaņas 

 8 mēnešus eksponēta arodbiedrību reklāma uz 4 tramvajiem un 2 autobusiem 

 Izglītojošo īsfilmu un multiplikācijas filmu par darba tiesisko attiecību un darba 
aizsardzības jautājumiem pavairošana, izplatīšana un demonstrēšana - izdoti 5000 
DVD diski ar  7 multiplikācijas filmām un 5 īsfilmām 

 Izdoti 20 informatīvie biļeteni – «Darbinieku avīze» 

ESF projektā "LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana"( 2009 – 2015): 

 LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste piedalījusies informatīvo kampaņu “Esi zem 

jumta!” un “Nebaidies no šefa! Arodbiedrība Tevi aizstāvēs!” veidošanā un norisē, 

publiskota LBAS dalība izstādēs, informatīvajās dienās u.c. pasākumos, kā arī veidots 

izdevums “LBAS Vēstis”; 

 izdevuma “LBAS Vēstis” veidošanā. 

Izdevuma “LBAS Vēstis” satura tēmas ir LBAS darbības virzienu atspoguļošana un 
dalīborganizāciju aktualitātes. Projekta laikā izveidoti 26 informatīvā biļetena “LBAS Vēstis” 
numuri. Sākot no 2015.gadā septembra numura, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju pēc tā 
finansējuma beigām, “LBAS Vēstis” tiek veidotas elektroniskā formātā, bet ar līdzšinējo 
regularitāti – četras reizes gadā. Visas “LBAS Vēstis” ir ievietotas LBAS mājas lapā, izsūtītas 
LBAS dalīborganizācijām un plašākai biedru e-pastu listei. Visas “LBAS Vēstis” atrodamas: 
http://www.arodbiedribas.lv/resources/lbas_vestis 

 

4.attēls. LBAS dalīborganizāciju publicitāte izdevumā LBAS Vēstis 

http://www.arodbiedribas.lv/resources/lbas_vestis
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Biedru aptauja par informatīvo biļetenu “LBAS Vēstis” 2014.g. novembrī liecina, ka “LBAS 
Vēstis” ir atzītas par interesantu un noderīgu, puse no respondentiem to lasa elektroniski, 
katru numuru ir izlasījuši 64% respondentu. Visatzinīgāk novērtētās tēmas: juridiskie 
jautājumi, tiesu prakse, darba aizsardzība, arodbiedrību pakalpojumi, LBAS dalīborganizāciju 
informācija, LBAS aktualitātes, sociālais dialogs nacionālajā līmenī, tautsaimniecība. Kā 
pozitīvākie raksti minēti: „Mums jāstrādā šeit, lai dzīve Latvijā kļūtu labāka”, par jauno 
Arodbiedrību likumu, par uzņēmumu „Latvijas Finieris”, par uzņēmumu „Lauma”. Kopumā  
68% respondentu atzina, ka biļetenā teksta un ilustrāciju proporcija ir laba.  

Nepieciešamie uzlabojumi: 

 “LBAS Vēstis” nākotnē izdot arī drukātā formātā, LBAS vadības līmenī jādomā par 

līdzekļu piesaisti šim mērķim; 

 dalīborganizāciju aktivitāte un iniciatīva izdevuma “LBAS Vēstis” satura veidošanā ir 

nepietiekama, - lai gan katru reizi pirms izdevuma veidošanas dalīborganizācijas tiek 

atkārtoti aicinātas informēt par savām aktualitātēm, iespējamām intervijām ar 

arodbiedrību aktīvistiem u.c., atsaucība gadu gaitā ir mazinājusies. Šai problēmai 

risinājumi būtu jāmeklē jau tuvā nākotnē, jo “labo piemēru” un nozaru arodbiedrību 

stāstu trūkums diemžēl rada lielu robu arodbiedrību tēlam kopumā; 

 dalīborganizāciju aktivitātei izdevuma “LBAS Vēstis” izplatīšanā un ievietošanā ir 

jāpalielinās LBAS dalīborganizāciju mājas lapās; 

 nepieciešama ESF un citu finanšu avotu līdzekļu piesaiste kampaņu un akciju 

rīkošanai, lai popularizētu arodbiedrību ideju potenciālo biedru vidū. 

 

 

Publicitātes (LETA monitorings) pārskats pa gadiem 

2011.gads 
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5.attēls. Publicitātes intensitāte no 01.01.2011.-31.12.2011.  

6.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2011.-31.12.2011.  

 

 

 

 

 

 

6.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2011.-31.12.2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

7.attēls. LBAS un to dalīborganizāciju publicitāte no 01.01.2011.-31.12.2011.  

Salīdzinot LBAS publicitāti preses izdevumos pa 2011.gada mēnešiem, redzams, ka LBAS 
skaitliski visbiežāk pieminēta maijā un novembrī (attiecīgi: maijā – 56 rakstos, bet novembrī – 
55). Maijā mediju uzmanības centrā bija LBAS Ilgtspējas indeksa kampaņa, savukārt 
novembrī – LBAS Sadarbības partnera balva un konkurss arodskolu audzēkņiem Profs 2011. 
Vispozitīvāk preses izdevumi LBAS atspoguļojuši oktobrī (vidējais atspoguļojuma veids 0,50). 
Šajā mēnesī LBAS pozitīvo publicitāti veicināja ziņas par LBAS rīkoto konkursu Profs 2011.2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 LBASs un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats, 2011.gada janvāris – decembris. Publicitātes pārskats 

sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. 



61 

 

2012.gads 

8.attēls. Publicitātes intensitāte no 01.01.2012.-31.12.2012.  

 

9.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2012.-31.12.2012.  



62 

 

 

2013.gads 

10.attēls. Publicitātes intensitāte no 01.01.2013.-31.12.2013.  

11.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2013.-31.12.2013.  
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12.attēls. LBAS un to dalīborganizāciju publicitāte no 01.01.2013.-31.12.2013.  

 

Salīdzinoši lielāka LBAS publicitāte  bijusi  maija  mēnesī  – 50  materiāli,  tomēr  šajā  
mēnesī  nevar  izcelt  kādu  konkrētu  notikumu,  kas  būtu  ņemams  par  pamatu  savienības  
publicitātes  pieaugumam. 

Vispozitīvāk preses izdevumi LBAS atspoguļojuši janvārī un  novembrī  . Janvāra mēnesī 
LBAS pozitīvo publicitāti  veicināja  ziņas par LBAS pasniegto  balvu  labākajiem  sadarbības  
partneriem. Novembra mēnesī diezgan pozitīvi atspoguļots  LBAS konkurss Profs,  kā  arī  
savienības  pasniegtā  balva  labākajām  arodorganizācijām.3 

 

 

 

 

                                                 
3 ESF  projekts  "Darba  attiecību  un  darba  drošības  normatīvo  aktu  praktiska  piemērošana  nozarēs  un  

uzņēmumos" (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001), Latvijas  Brīvo  arodbiedrību  savienības,  tās  

dalīborganizāciju  un  projektu  publicitāte. Kvalitatīvā publicitātes  analīze, 2013.gada  janvāris  - novembris  
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2014.gads 

13.attēls. Publicitātes intensitāte no 01.01.2014.-31.12.2014.  

 

14.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2014.-31.12.2014.  



65 

 

15.attēls. LBAS un to dalīborganizāciju publicitāte no 01.01.2014.-31.12.2014.  

 

7 LBAS dalīborganizācijas 2014.gadā Latvijas publiskajā mediju telpā nav parādījušās!4 

                                                 
4 LBAS un tās dalīborganizāciju publicitāte radio un TV, Kvantitatīvā publicitātes analīze, 2014.gads 
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2015.gads 

16.attēls. Publicitātes intensitāte no 01.01.2015.-31.12.2015.  

 

17.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2015.-31.12.2015.  
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2016.gads, janvāris – septembris 

18.attēls. Publicitātes apjoms no 01.01.2016.-30.09.2016.  

 

 

19.attēls. Publicitātes avoti no 01.01.2016.-30.09.2016.  
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LBAS institūcijas un vadība 

Organizatoriskais darbs pārskata periodā aptvēra darbības jomas, kas saistītas ar 
iniciatīvām LBAS struktūras sakārtošanā, reģionālo centru darbības nodrošināšanā, darbu ar 
dalīborganizāciju priekšsēdētāju vietniekiem un organizatoriskā darba speciālistiem, 
statistikas pārskatu iesniegšanu, Valdes un Padomes sēžu norisi, kā arī citiem aktuāliem 
jautājumiem.  Pārskata periodā darbojās LBAS dalīborganizāciju pastāvīgās darba grupas ar 
mērķi sniegt informāciju, koordinēt dažādas aktivitātes un apmainīties ar pieredzi: 
dalīborganizāciju priekšsēdētāju vietniekiem un speciālistiem, par juridiskiem jautājumiem, 
par finanšu jautājumiem; darbojās Darba aizsardzības, Tautsaimniecības, un Revīzijas 
komisijas. Darbojās ESF konsultatīvā padome, Dzimumu līdztiesības padome, Jauniešu 
padome un Komunikācijas padome.  

Padome 

Saskaņā ar LBAS Statūtu 6.3.2.punktu Padomi sastāv no dalīborganizāciju deleģētiem 
pārstāvjiem. Padomē ar balsstiesībām darbojās arī LBAS priekšsēdētājs un abi vietnieki. 
Biedru skaitam dalīborganizācijās mainoties, katru gadu tika veiktas arī atbilstošas korekcijas 
LBAS Padomes sastāvā. Padomes locekļu kopējais skaits ir mainījies no 50 pārstāvjiem 
2012.gadā līdz 45 pārstāvjiem 2016.gadā. Pārskata periodā notika 11 LBAS Padomes sēdes: 
2012.g. – 3; 2013.g. – 2; 2014.g. – 2; 2015.g. – 2; 2016.g. – 2. Lielākā vērība Padomes sēdēs 
tika veltīta dažādu pārskatu izskatīšanai un apspriešanai (LBAS darbības, finanšu un 
statistikas gada pārskati u.c.)  

2012. gadā Padomes sēdēs tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi, kā piemēru var minēt: 
LBAS kapacitātes stiprināšana; par LBAS stratēģijas plānu 2012. – 2016.gadam; arī būtiski 
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jautājumi, kas saistīti ar sociālo drošību valstī, tautsaimniecību. Tika izskatīti aktuālie 
jautājumi, kas saistīti ar Labklājības ministrijas izstrādātajiem grozījumiem Pensiju likumā.  

2013. gads nozīmīgs ar diskusijām par Latvijas pievienošanos Eirozonai. LBAS Padomē 
notika sarunas ar dažādiem ekspertiem, Saeimas deputātiem par Eiro ieviešanu Latvijā. Tika 
diskutēts par obligātās iepirkuma komponentes ietekmi uz tautsaimniecību.  

2014. gads nozīmīgs ar Arodbiedrību likumu – tā izstrādi un virzīšanu apstiprināšanai 
Saeimā.  

2015. gadā Padome turpina izskatīt jautājumus, kas saistīti ar tautsaimniecību un 
arodbiedrību lomas stiprināšanu darba tirgū.  

2016. gadā turpinās darbs par LBAS stratēģiskajiem darbības virzieniem. Tiek izskatīts 
jautājums, kas saistīts ar elektroenerģijas un gāzes pakalpojumiem.  

Valde 

Saskaņā ar LBAS Statūtu 6.4.1. punktu Valdi izveidoja no 15 demokrātiski ievēlētiem 
dalīborganizāciju vadītājiem un LBAS priekšsēdētāja. Pārskata periodā notika 62 Valdes 
sēdes: 2012.g. – 11; 2013 – 10; 2014 – 8; 2015 – 6; 2016.g. – 7 (līdz 30.09.2016). Valdes 
sēdēs ir skatīts plašs jautājumu spektrs, kas saistīts ar LBAS galvenajiem darbības virzieniem. 
Liela uzmanība tiek veltīta LBAS jaunu biedru piesaistei, informācijas plūsmas sakārtošanai, 
reģionālo centru nostiprināšanai, Statūtu izpildei. Jāatzīst, ka arodbiedrību darbībā grūti 
realizējas LBAS Statūtu 1.2. punktā minētie galvenie darbības principi, tādi kā solidaritāte un 
atklātums.   

2012. gadā tiek pieņemti LBAS darbības dokumenti: LBAS biroja nolikums, LBAS Valdes 
darbības reglaments, LBAS budžets, LBAS statistiskā informācija, LBAS Jauniešu padomes 
nolikums. Šajā gadā tiek izskatīts jautājums par nodokļu atlaidēm darba koplīgumos un 
nozaru ģenerālvienošanās ietvertajām sociālajām garantijām. Notiek sarunas par Labklājības 
ministrijas rosinātajiem grozījumiem Pensiju likumā. Tiek sniegts ziņojums par ESF projektu 
realizācijas gaitu un dalību akcijā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu parakstu vākšanas kampaņu 
“Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni”. Pieņemts lēmums par LBAS nostāju par Koncepcijas 
projektu par sociālās palīdzības pabalstu sistēmas reformu. LBAS Valdē 2012. gadā tiek 
apspriests Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam. Tiek izskatīts arī svarīgs 
jautājums par Koncepcijas projektu “Veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modelis” un 
izskatīts ziņojums par 13.Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma pieņemto rezolūciju. Tiek 
izskatīts Arodbiedrību likuma projekts, - LBAS Valde konstatē, ka nav ņemti vērā LBAS 
priekšlikumi būtisku problēmu risināšanai. LBAS iebilst Labklājības ministrijas priekšlikumam 
likvidēt arodbiedrību struktūrvienību juridisko statusu.  

2013. gadā LBAS Valde aktualizē jautājumus, kas saistīti ar eiro ieviešanu Latvijā. Turpinās 
darbs pie jauna Arodbiedrību likuma projekta izstrādes. LBAS lemj par AS “Liepājas 
Metalurgs”: pieņem zināšanai Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētājas R. 
Pfeiferes un AS “Liepājas metalurgs” arodbiedrības priekšsēdētāja J.Gravas ziņojumu par AS 
“Liepājas Metalurgs, nolemjot atbalstīt tajā strādājošos arodbiedrības biedrus un aicināt 
Latvijas valdību pārņemt uzņēmumu AS “Liepājas Metalurgs” valsts īpašumā. Tiek pieņemts 
lēmums par protesta akciju pie Ministru kabineta 19. jūnijā “Par cienīgiem darba un dzīves 
apstākļiem Latvijā!”. Šajā gadā tiek izstrādāta jauna LBAS un LDDK “Vienošanās par 
sadarbību”. Notiek diskusijas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par investīcijām 
Latvijā – jaunām darba vietām, konkurētspēju un inovāciju.  
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2014. gadā Valde tiekas ar labklājības ministru U. Auguli, lai diskutētu par aktuālajiem  
arodbiedrību jautājumiem. Tiek apstiprinātas LBAS darbības prioritātes 2014. gadam: 
tautsaimniecībā, darba tiesībās, darba drošībā, mācību centra darbā, organizatoriskajā 
darbā, sociālajā aizsardzībā, izglītības politikā, kā arī sabiedriskajās attiecībās un 
starptautiskajā darbībā. LBAS Valde pieņem lēmumu par Valdības rīcības plānu. Lēmumā 
norāda vairākas arodbiedrībām nepieņemamas lietas, piemēram, par valsts budžetu 2015. 
gadam, par pedagogu algu, par diskusijām par minimālās algas celšanu. Tiek izskatīts 
jautājums par LBAS Statūtu izpildi. Aktualizēts jautājums par LDDK priekšlikumiem 
grozījumiem Darba likumā uz 3.lasījumu Saeimā. Izskatīts jautājums par LBAS prasībām 
politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī par LBAS nostāju sakarā ar Krievijas 
noteiktajiem tirdzniecības ierobežojumiem.  

2015. gads ir zīmīgs ar Valdes lēmumu par sadarbības stiprināšanu ar politiskajām 
partijām. Tiek izskatīts jautājums par darbaspēka nodokļu nepiemērošanu darba koplīgumos 
noteiktajām sociālajām garantijām un par Valsts budžetu 2016. gadam. Aktualizēta arī 
arodbiedrību jauniešu kustība LBAS dalīborganizācijās un skatīts ziņojums par aptaujas 
rezultātiem – jaunietis arodbiedrībā. Notiek diskusijas par Transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerības līgumu jeb TTIP ar LR Ārlietu ministriju. Plašas diskusijas norisinās 
par grozījumiem Darba likumā.  

2016. gadā tiek pieņemti dokumenti par LBAS 8. kongresa sagatavošanu. Izskatīti LBAS 
priekšlikumi Valdības deklarācijai. Aktualizēts jautājums par Ārvalstu investoru padomes 
priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā. LBAS Valde nolemj rīkot LBAS protesta akciju 
2016. gada 1. maijā Doma laukumā. LBAS Valde nolemj neparakstīt Vienošanās protokolu par 
sadarbību ar Ministru prezidentu, Finanšu ministri, LDDK, LPS, LTRK, jo tas neatbilst 
arodbiedrību interesēm. 


