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1. Ievads 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 2013.gada jūnija ziņojumā 

„Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga komitejas ziņojums” 

tika apskatīti Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Starptautiskās Darba 

konferences 102.sesijas (Konference) galvenie diskusiju jautājumi un Konferences 

komiteju secinājumi. Ziņojuma lielākā daļa tika veltīta Sociālā dialoga komitejas 

ziņojumam un secinājumiem.1  

 

2013.gada jūnija Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Komitejas 

„Nodarbinātība un sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā” ziņojumā 

lasītājiem tika sniegta iespēja iepazīties ar pasaules demogrāfisko pārmaiņu tendencēm, 

statistiku un izaicinājumiem, galvenajiem SDO politikas un tiesību instrumentiem 

demogrāfisko pārmaiņu pārvaldīšanā un komitejas pieņemto rezolūciju, kas ietver 

komitejas diskusijas secinājumus.2  

 

Taču papildus sociālā dialoga un demogrāfisko pārmaiņu izaicinājumiem Konferencē tika 

apskatīts trešais nozīmīgais izaicinājums - vides ilgtspēja un cienīgs darbs. Vides 

ilgtspējas un cienīga darba trūkums ir atzīti par mūsdienu darba pasaules lielākajiem 

izaicinājumiem.3 Lielākas problēmas izsauc globalizācijas un ekonomikas 

restrukturizācijas ietekme uz darba tirgu, jo īpaši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, 

mājsaimniecību ražošanas pazušana un ražošanas traucējumi, kurus izraisa klimata 

pārmaiņas un pieaugošo enerģijas avotu cenu ietekme uz nabadzīgākajiem 

iedzīvotājiem.4  

 

                                                           
1 N.Mickeviča. 2013.gada jūnija ziņojums „Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga 
komitejas ziņojums”. Pieejams:  
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201307/sdo.102.konference.socialais.dialogs_mickevica_31.05.2013_final.pdf.  
2 N.Mickeviča. 2013.gada jūnija ziņojumā „Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Komitejas 
„Nodarbinātība un sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā” ziņojums”. Pieejams: 
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201308/sdo.102.konference.demografiskas.parmainas_mickevica_31.07.2013_final

.pdf. 
3 Report. Committee on Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. Pieejams: 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216378/lang--en/index.htm. [7], [8] 
(Commitee report). 
4 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. Fifth item on the International Labour 
Conference, 102nd Session, 2013. 15.03.2013. Pieejams: 
 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm  (Report V 
Sustainable development, decent work and green jobs). [10], [12]. 

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201307/sdo.102.konference.socialais.dialogs_mickevica_31.05.2013_final.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216378/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm


 
 

 

Šajā jomā SDO kā nozīmīgākajam darbinieku tiesību aizsardzības organizācijai un 

platformai trīspusējām sarunām par darbaspēku un darba tirgus politiku ir liela loma. 

Līdz ar to SDO dalīborganizācijas Konferences laikā tikās, lai izrunātu un veidotu vienotu 

bildi par vides ilgtspējas un cienīga darba izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem 

„zaļo darbavietu”5 un cienīga darba attīstībai. Komitejas secinājumi ir viens no pasaules 

mēroga politikas dokumentiem, kurš arodbiedrību speciālistiem kalpos par vērtīgu 

instrumentu, uz kuru var atsaukties Latvijas ilgtspējīgas un vides draudzīgas politikas 

veidošanas procesā. Diskusijas Eiropas Savienības līmenī6 liecina par to, ka tuvākajā 

nākotnē sāksies politikas virzienu izstrāde un ar to saistītas diskusijas arī Latvijā. 

 

Šajā ziņojumā tiks apskatītā trešās komitejas - Ilgtspējīgas attīstības, cienīga darba un 

zaļo darbavietu komitejas (Komiteja) - diskusija un secinājumi. Ziņojuma sākumā tiks 

apskatīti galvenie ilgtspējīgas attīstības un vides izaicinājumi. Turpinājumā – SDO 

instrumenti un politikas iniciatīvas, kas lasītājiem dos iespēju iepazīties ar pasaules 

politikas virzieniem ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Visbeidzot, tāpat kā 

iepriekšējos ziņojumos par Sociālā dialoga komiteju un komiteju „Nodarbinātība un 

sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā”, ziņojumā tiks izklāstīti Komitejas 

secinājumi.  

 

 

2. Ilgtspējīgas attīstības un vides izaicinājumi pasaulē 

 

Kā vēsta SDO Ģenerāldirektora speciāli Konferencei sagatavotais ziņojums „Ilgtspējīga 

attīstība, cienīgs darbs un zaļās darbavietas” vides degradācija un klimata pārmaiņas 

arvien vairāk pieprasa uzņēmumiem un darba tirgum reaģēt un pielāgoties, un 

ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku mērķis nevar tiks sasniegts bez aktīva darba pasaules 

ieguldījuma.7 

 

 

 

                                                           
5 Termina „green jobs,” kas ir lietots Ziņojumā, tulkojums no angļu valodas. Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd nav 
oficiāla tulkojuma šim jēdzienam, ekspertīzē tiks pielietots šis termins. 
6 Skat. European Commission. Sustainable Development. Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/eussd/.  
 World Environment Day – EP towards a green economy.  
Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120605STO46302/html/World-
Environment-Day-%E2%80%93-EP-towards-a-green-economy.  
7 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. p.xi.  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120605STO46302/html/World-Environment-Day-%E2%80%93-EP-towards-a-green-economy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120605STO46302/html/World-Environment-Day-%E2%80%93-EP-towards-a-green-economy


 
 

 

 

2.1. Vides izaicinājumi 

 

Kā savā ziņojumā, atsaucoties uz Starptautiskā Nodarbinātības pētījumu institūta 

prognozēm, norādīja SDO Ģenerāldirektors, pieaugošas siltumnīcas efektu izraisošo 

gāzu koncentrācijas atmosfērā arvien vairāk ierobežo ekonomisko atdevi un kopējo 

produktivitātes līmeni.8 

 

Dabas resursu, piemēram, mežu, zivju un tīrā ūdens, pārmērīga izmantošana un 

pieaugošais piesārņojuma līmenis, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisijas, arvien vairāk 

ietekmē planētu. 

 

Izveidojusies situācija rada ne tikai ekoloģisko nestabilitāti, bet veido arī būtiskas 

ekonomiskās un sociālās izmaksas. Dabas procesi un sistēmas, kuras ir vitāli 

nepieciešamas uzņēmumu darbībai un cilvēku iztikas nodrošināšanai, tiek traucētas. 

Kaitējums ekonomikai un sabiedrībai, kuru rada vides degradācija un klimata 

pārmaiņas, draud atcelt daudzus attīstības un nabadzības samazināšanas sasniegumus, 

kuri tika panākti pēdējo desmitgažu laikā, tostarp progresu, kas ir nepieciešams, lai 

sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus.9 

 

Kā norāda SDO ģenerāldirektors, pieaugošā dabas resursu izmantošana un 

piesārņojums vēl vairāk pastiprinās pieaugošo tīra ūdens un auglīgas zemes deficītu un 

paātrinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un klimata pārmaiņas ārpus 

pieļaujamā. Ja vides problēmas netiks risinātas ātri un izlēmīgi, tās arvien vairāk 

negatīvi ietekmēs ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. 10 

 

Ģenerāldirektora ziņojums uzsver piecas galvenās vides un ar to saistīto ekonomisko un 

sociālo izmaksu problēmas. 

 

 

 

 

                                                           
8 Turpat. p.xii. 
9 Turpat. [2]. Skat. The eight Millennium Development Goals.  
Pieejams: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml.  
10 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [28]. 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml


 
 

 

(1) Dabas resursu izmantošana 

 

Iepriekš pasaules ekonomikā piemērotā pieeja – no sākuma izaugsme, tad rūpes par 

vidi – nenodrošina ilgtspējīgu attīstību. 

 

ANO Vides programmas eksperti publicēja pētījumu par darba resursu izsmelšanu un tās 

sekām. Savā ziņojumā eksperti pievērsās četru dabas resursu kategoriju ieguvei: 

celtniecības minerālu, rūdas un rūpniecības minerālu, fosilā kurināmā un biomasas 

ieguvei. Viņi konstatēja, ka kopumā šie materiāli tiek iegūti no 47 līdz 59 miljardiem 

tonnu gadā. Saglabājot pašreizējo pasaules attīstības ātrumu un tam nepieciešamo 

resursu daudzumu, resursu iegūšanas apjomi trīskāršosies līdz 2050.gadam.11 

 

Pētījumā, kuru veica McKinsey Global Institūts, ir ziņots, ka intensīva resursu 

izmantošana noved pie enerģijas un preču cenu kāpuma.12 Ir nepieciešams pārdomāt 

resursu pārvaldi, saskaņojot pieaugošo ierobežoto resursu daudzumu ar strauji 

pieaugošo resursu pieprasījumu. Visu galveno resursu pieprasījums pasaules ekonomikā 

var pieaug par 30-80%, kas nozīmē arī pieaugošas izmaksas, lai šos resursus atrastu un 

iegūtu. Šīs izmaksas savukārt novedīs pie minēto resursu sadārdzināšanās.  

 

Jau šobrīd resursu preču cenu palielināšanās laikā no 2000. līdz 2011.gadam ir 

„iznīcinājusi” cenu kritumu, kas tika sasniegts iepriekšējo 100 gadu laikā. Turklāt ir 

sagaidāms, ka globālā ekonomika varētu saskarties ar vairākām augstāku un 

nestabilāku resursu cenu desmitgadēm, kas varētu atstāt negatīvas sekas uz ražošanas 

apjomiem.13 

 

(2) Piesārņojums 

 

Ņemot vērā efektivitātes, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes pieauguma trūkumu, 

globālie atkritumu apjomi turpinās strauji pieaugt, palielinot piesārņojumu augsnē, 

                                                           
11 UNEP: Assessing the environmental impacts of consumption and production: Priority products and materials, 
International Resource Panel (Paris, 2010). UNEP: Decoupling natural resource use and environmental impacts from 
economic growth, International Resource Panel (Paris, 2011). Citēts: Report V Sustainable development, decent 
work and green jobs. [30]. 
12 R. Dobbs et al.: Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs (New York, 
McKinsey Global Institute, 2011). Citēts: Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [31]. 
13 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [28]. 



 
 

 

ūdenī un gaisā.14 Pasaules Bankas pētījumi liecina, ka līdz 2025.gadam pasaules 

atkritumu apjomi palielināsies līdz 2,2 miljardiem tonnu, dubultojot šodienas 1,3 

miljardi tonnu apjomu.15 

 

Gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums veido hronisku cilvēku veselības un ekosistēmu 

stāvokļa apdraudējumu vietējā un pasaules līmenī. Bīstamā ķīmisko vielu ietekme jau ir 

sasniegusi augstus rādītājus visā pasaulē un, visticamāk, pieaugs turpmākajos gadu 

desmitos, jo īpaši valstīs ar strauji augošu ekonomiku un jaunattīstības valstīs. 

Piesārņojošo vielu koncentrācijas dažās pilsētās jau pārsniedz drošuma  līmeni.16 

 

Piesārņojuma pastāvīgs pieaugums, visticamāk, novedīs pie pilsētu gaisa piesārņojuma 

izsauktās priekšlaicīgas nāves gadījumu skaita dubultošanās, kas līdz 2050.gadam 

pieaugs līdz 3,6 miljoniem gadā. Lielākā daļa nāves gadījumu tiek prognozēta Ķīnā un 

Indijā. Elpošanas ceļu slimību, kuras izraisa piesārņojuma pieaugums, varētu īpaši 

pieaugt pilsētu teritorijās.17  

 

(3) Ūdens trūkums un augsnes degradācija 

 

Saldūdens jau ir ierobežots resurss daudzās pasaules daļās. Atbilstoši prognozēm ūdens 

trūkums turpinās pieaugt un pēc 20 gadiem ūdensapgāde spēs apmierināt tikai 60% no 

pasaules pieprasījuma. 

 

Atbilstoši prognozēm 2050.gadā 40% pasaules iedzīvotāju piedzīvos asu ūdens 

trūkumu, jo 2,3 miljardu pasaules iedzīvotāju dzīvos reģionos, kuri saskaras ar ūdens 

trūkumu. Ūdens trūkums kavēs izaugsmi daudzās saimnieciskās darbības jomās. 

Rūpniecība, elektroenerģijas ražošana, individuālais patēriņš un lauksaimniecība arvien 

vairāk sacentīsies savā starpa par piekļuvi ūdenim,  kas būtiski ietekmēs pārtikas 

drošību. 

 

Ūdens izmantošana irigācijas vajadzīgām lauksaimniecībā jau veido apmēram 70% no 

pieejamā ūdens. Lai gan lauksaimniecība ir pieredzējusi ražas pieaugumu, galvenokārt 

                                                           
14 Turpat [32]. 
15 World Bank: What a waste: A global review of solid waste management (Washington, DC, 2012). Pieejams: 
http://web.worldbank.org. Citēts: Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [32]. 
16 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [33]-[34]. 
17 Turpat. [34]. 

http://web.worldbank.org/


 
 

 

pateicoties ķīmisko mēslošanas līdzekļu izmantošanai, intensīvāka lauksaimniecība 

samazina augsnes kvalitāti un piesārņo ūdens resursus.18 

 

(4) Biodažādība 

 

Augu un dzīvnieku sugu bagātība ir pārtikas ražošanas pamats un izejvielas daudzām 

precēm un produktiem - no tekstila un celtniecības materiāliem līdz papīram un 

farmācijas precēm. Sugu skaits un daudzveidība ir būtiska ekosistēmu stabilitātei. 

Šodien bioloģiskās sugas izmirst ar ātrumu, kas 100-1,000 reizes pārsniedz ātrumu, 

kuru var uzskatīt par dabisku. Šajā gadsimtā līdz 30% no visām zīdītāju, putnu un 

abinieku sugām draud izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās galvenie 

virzītājspēki ir zemes apstrādes rakstura maiņa (lauksaimniecība, komerciālā 

mežsaimniecība, urbanizācija), kā arī piesārņojums. Klimata pārmaiņas atbilstoši 

prognozēm kļūs par visnozīmīgāko faktoru bioloģiskās daudzveidības zudumam līdz 

2050.gadam.19 

 

Neskatoties uz ekosistēmu dzīvībai svarīgo lomu un vērtību, par to bieži vien aizmirst. 

Šo vērtību zaudējumu izmaksas netiek sistemātiski atspoguļotas nacionālajos budžetos 

un tās reti ietekmē biznesa lēmumus.  

 

Vairāki simti miljonu cilvēku ir atkarīgi no mežu, jūras un piekrastes bioloģiskās 

daudzveidības. Pasaules Banka lēš, ka 43% valstu ar zemiem ienākumiem dabas 

kapitāls veido 36% no valsts kopējiem resursiem, pat neņemot vērā ekosistēmu plašo 

piedāvāto resursu klāstu. 

 

Bioloģiskās daudzveidības pieejamība nabadzīgākiem iedzīvotājiem un daudzveidības 

ilgtspējīga izmantošana ir tieši saistīti ar nabadzības izskaušanu.20  

 

(5) Klimata pārmaiņas 

 

Viens no visnopietnākajiem globālajiem draudiem, kas pasliktina citas vides problēmas, 

piemēram, ūdens trūkumu un bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ir klimata pārmaiņas.  

                                                           
18 Water Resources Group: Charting our water future: Economic frameworks to inform decision-making (New 
York, McKinsey, 2009). Citēts: Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [35]-[36]. 
19 Turpat. [37]. 
20 Turpat. [38] -[40]. 



 
 

 

 

Vidējā termiņā un ilgtermiņā, klimata pārmaiņu rezultātā palielinās vidējā globālā 

temperatūra, notiek izmaiņas nokrišņu daudzumā un pieaug jūras līmenis.21 Īstermiņa 

perspektīvā klimata pārmaiņas nozīmē neparedzamu laika apstākļu izmaiņu ietekmi un 

ekstrēmu laika apstākļu iespējamības pastiprināšanos. 

 

Klimata pārmaiņas primāri rodas no siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas palielināšanās 

atmosfērā. Tos savukārt izsauc galvenokārt kurināmo un biomasas sadedzināšana, 

lopkopība, rīsu lauku apūdeņošana un slāpekļa mēslojumu izmantošana.  

 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas aiztur zināmu enerģijas daudzumu, kura nokļūst uz 

Zemes no Saules, kas rada siltumnīcai līdzīgu efektu. Kā var redzēt shēmā, 57% no 

visām emisijām veidojas lauksaimniecības un energoapgādes aktivitāšu dēļ. Ražošana, 

piemēram, apstrādes rūpniecība un transports arī ir liels emisiju avots.22 

 

 

 

                                                           
21 Turpat. [42]. 
22 Turpat. [42]. 
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Laika posmā no 1970. līdz 2005.gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras izraisa 

cilvēku darbība, palielinājās par vairāk nekā 70% un turpina pieaugt. Šodien pasaules 

vidējā gaisa temperatūra ir par 0,80C augstāka nekā pirms ražošanas revolūcijas 

sākuma, turklāt jau kopš 1951.gada tās pieaugums ir par 0,70C. Rezultātā Arktikas un 

Grenlandes ledāju kušana novedusi pie pasaules jūras līmeņa pacelšanās par 10-20 

centimetriem pēdējo 100 gadu laikā, laika apstākļu izmaiņas kļuvušas mazāk 

paredzamas, bet ekstrēmas laika parādības - vairāk postošas.23 

 

Saskaņā ar prognozēm nepārtraukts emisiju pieaugums varētu novest pie 

siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas pieauguma atmosfērā no tagadējām 390.5 daļām uz 

miljonu (ppmv) līdz 685 ppmv 2050.gadā, kas, iespējams, radīs gaisa temperatūras 

sasilšanu 3-6°C apmērā. Jāņem vērā, ka siltumnīcas efekta gāzes paliek aktīvas 

atmosfērā ilgu laiku, globālā temperatūra un jūras līmenis turpinās pieaugt gadsimtiem 

ilgi, pat pēc tam, kad siltumnīcas efekta gāzu koncentrācija būs stabilizējusies. Tādēļ 

nākotnes izaicinājums ir radikāli un ātri samazināt emisijas, kā arī pielāgoties klimata 

pārmaiņām, kuras jau notiek un turpināsies gadu desmitiem to siltumnīcefekta gāzu dēļ, 

kas jau šobrīd ir atmosfērā.24 

 

Kā klimata pārmaiņas ietekmē darba pasauli?  

 

Modelēšana, kuru veica SDO Starptautiskais nodarbinātības pētījumu institūts25 atbalsta 

secinājumu, ka daudz lielākas siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas atmosfērā radīs 

ievērojamas izmaksas saistībā ar darbības efektivitāti un kopējo ražīguma līmeni. 

Pētījumi lēš, ka, esošam scenārijam turpinoties, ražīguma līmenis uz 2030.gadu varētu 

būt par 2,4% zemāks nekā patlaban un līdz 2050.gadam nokrist par vēl 7,2%.26  

 

Šādas negatīvas sekas ir saistītas ar ekstremālu laika apstākļu ietekmi uz 

lauksaimniecību un infrastruktūru, saldūdens resursu trūkumu un problēmām, kas ir 

                                                           
23 Turpat. [43]. 
24 Turpat. [45]. Skat. T.J. Blasing: Recent greenhouse gas concentration, Carbon Dioxide Information Analysis 
Centre (CDIAC), (Oakridge, TN, 2012. Pieejams: http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html. 
25 International Institute for Labour Studies. Pieejams:  http://www.ilo.org/inst/research/lang--en/index.htm.  
26 Slim Bridji, Matthieu Charpe and Stefan Kühn. Economic Transition following an Emission Tax in a RBC Model with 
Endogenous Growth. University of Zurich, International Labor Organization. August 16, 2011. Pieejams: 
  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/genericdocument/wcms_192631.pdf  

http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html
http://www.ilo.org/inst/research/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/genericdocument/wcms_192631.pdf


 
 

 

saistītas ar cilvēku veselību. Turklāt papildus ražošanas apjomu samazināšanai, minētais 

novedīs arī pie kapitāla un darbaspēka produktivitātes samazināšanās, tādējādi negatīvi 

ietekmējot nodarbinātību. Jāņem vērā, ka minētā modelēšana neņem vērā personu 

labklājības zaudējumus. Ņemot tos vērā, izmaksas, kas ir saistītas ar rīcības trūkumu 

šobrīd, būs vēl lielākas. Ja izaicinājumi netiks risināti, pasaules patēriņa līmenis uz vienu 

iedzīvotāju samazināsies par 14% līdz 2050.gadam. Rezultātā būtiski samazināsies 

dzīves līmenis.27 

 

Jau šobrīd ir daudz pierādījumu tam, ka nelabvēlīgi laika apstākļi, kas var būt saistīti ar 

globālo sasilšanu, dramatiski ietekmē ekonomiku un sabiedrību. Tā kā neparedzama 

laika apstākļu maiņa ir biežāka klimata pārmaiņu dēļ, turpinās lauksaimniecības 

produktu cenu nestabilitāte.28 Pārtikas cenu pieauguma dēļ 2008.gadā vairāk nekā 105 

miljoni cilvēku nonāca nabadzības apstākļos un vairākās valstīs tika izraisīti pārtikas 

nemieri.29 

 

2.2. Sociālās problēmas un to saikne ar vides izaicinājumiem 

 

Ekoloģiskās problēmas rada sociālās problēmas un grauj ekonomisko stabilitāti. Risks 

zaudēt iztikas līdzekļus ekoloģisko izaicinājumu dēļ pastiprina sociālās problēmas, 

tostarp bezdarbu.  

 

Saskaņā ar ANO Attīstības programmas datiem apmēram 1,75 miljardi cilvēku pieredzē 

daudzdimensiju nabadzību attiecībā uz veselību, ekonomiskajām iespējām, izglītību un 

dzīves līmeni.30  

 

Kopš 2008.gada pasaules bezdarba līmenis ir audzis par 27 miljoniem un pārsniedz 200 

miljonus. 75 miljoni cilvēku vecumā no 16 līdz 25 gadiem šobrīd nespēj atrast darbu un 

jaunieši veido vairāk nekā trešdaļu no kopējā bezdarbnieku skaita. Lai radītu ilgtspējīgu 

izaugsmi, vienlaikus saglabājot sociālo kohēziju, pasaulei ir jāatrod atbilde 

                                                           
27 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [26] 
28 OECD and FAO: OECD–FAO Agriculture Outlook 2011–2020 (Paris, 2011). Pieejams: 
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/48202074.pdf.  
29 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [49]. 
30 UNDP: Human Development Report 2010: The real wealth of nations (New York, 2010). Pieejams: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf.  

http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/48202074.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf


 
 

 

izaicinājumam, veidojot 600 miljonus produktīvo darbavietu jau nākamajā 

desmitgadē.31 

 

Papildus masveida bezdarbam zema darba kvalitāte un darba nabadzība rada vēl 

lielākas problēmas. Aptuveni 900 miljoni darbinieku - gandrīz 30 procenti no visiem 

darba ņēmējiem - ar savām ģimenēm dzīvo zem nabadzības sliekšņa, iztiekot ar2 ASV 

dolāriem dienā. Galvenokārt viņi dzīvo jaunattīstības valstīs un nestabilas un neformālas 

nodarbinātības apstākļos. 

 

Vienlaikus jāņem vērā, ka būtiska nodarbināto daļa strādā tādās nozarēs, kuras apdraud 

pārmērīga resursu izmantošana un klimata pārmaiņas, proti, lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un zivsaimniecība, kurā ir nodarbinātas vairāk nekā 1 miljards 

darbinieku. Lielākā daļa no 1,4 miljardiem darbinieku šajās nozarēs joprojām iztiek ar 

mazāk nekā 1,25 ASV dolāriem dienā. 

 

Daudz pilsētu nabadzīgo iedzīvotāju dzīvo nedrošos dzīves apstākļos un strādā 

nereģistrētos uzņēmumos, kas pakļauti vētru, plūdu un zemes nogruvumu ietekmei. 

SDO analīze liecina, ka nabadzība kļūst arvien „sievišķīgāka” ar aptuveni 829 miljoniem 

meiteņu, jaunu sieviešu un vecāka gadagājuma sieviešu, kuras dzīvo zem nabadzības 

sliekšņa, salīdzinot ar aptuveni 522 miljoniem vīriešu. Pārmērīga dabas resursu 

izmantošana un straujas klimata pārmaiņas varētu novest pie masveida zaudējumiem 

lauku un pilsētu uzņēmumos un darba tirgū. 

 

Šos riskus pastiprina sociālās aizsardzības, kas varētu palīdzēt neaizsargātām personu 

grupām pielāgoties ekonomikas un vides satricinājumiem (piemēram, ražas 

neveiksmēm, augošām pārtikas cenām, slimībām vai aktīviem mantas zaudējumiem no 

plūdiem un vētrām), trūkums. Aptuveni 5,1 miljards cilvēku, kas ir 75% no pasaules 

iedzīvotājiem, nesaņem pietiekamu sociālo nodrošinājumu, kas var sniegt minimālo 

garantēto ienākumu nodrošinājumu un piekļuvi veselības aprūpei. 

 

Vienlaikus sociālās drošības minimālā līmeņa celšana, kas var garantēt vismaz 

minimālos ienākumus un piekļuvi pamata veselības aprūpes pakalpojumiem, izmantojot 

                                                           
31 Report V Sustainable development, decent work and green jobs.[51]-[52]. 
 



 
 

 

valsts sociālās aizsardzības grīdas, ne tikai mazinātu ciešanas, bet kļūtu par atspēriena 

punktu, lai piekļūtu produktīvai nodarbinātībai, laužot daudzdimensiju nabadzības loku. 

 

Papildus SDO Ģenerāldirektors atzīmē arī pieejas iespējām trūkumu. Nozīmīgs šķērslis 

sociālajai integrācijai un produktīvam darbam, jo īpaši sievietēm, ir nepietiekama 

piekļuve tīriem enerģijas avotiem, no kā cieš 1,3 miljardi cilvēku, galvenokārt iedzīvotāji 

Subsahāras Āfrikā un Dienvidāzijā.32 

  

 

3. Esošās politikas iniciatīvas  

 

 

Kā uzsver SDO Ģenerālsekretārs, arvien vairāk valstu valdību, uzņēmējdarbības 

pārstāvju un sabiedrības locekļu atbalsta viedokli, ka ir nepieciešama ātra rīcība un 

efektīvi lēmumi. Valdības sāk izstrādāt klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas ūdens un zemes resursu pārvaldes, atkritumu pārstrādes stratēģiju 

pārvaldes un pārstrādes stratēģijas. 

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par vidi un attīstību (UNCED), vai augstākā 

līmeņa starptautiskā tikšanās „Planēta Zeme”, kas notika Riodežaneiro 1992.gadā, 

uzsvēra, ka ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp ekonomikas, sociālo un vides 

ilgtspējīgas attīstības dimensijām. Taču noslēguma dokuments bija ļoti ierobežots 

attiecībā uz nodarbinātības jautājumiem un ilgtspējīgu attīstību.33  

 

Tikai 2005.gadā pēc Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par sociālo attīstību pilnīga 

nodarbinātība un cienīgs darbs tika atzīti par globāliem mērķiem un cienīgs darbs tika 

atzīts par svarīgu ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. SDO aktīvi iesaistījās šo mērķu 

sasniegšanas analizēšanā un veicināšanā. 34 

 

                                                           
32 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [53]-[56]. 
33 UN: Agenda 21 (New York, 1993).  
Pieejama: http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400&menu=35.  
para. 3.8(a). 
34 Skat. 2005 WORLD SUMMIT. Pieejams: http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html. Citēts: Report V 
Sustainable development, decent work and green jobs. [7] .   

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400&menu=35
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SDO Ģenerāldirektora 2007.gada ziņojums Starptautiskajai darba konferencei un 

konferences vispārējā diskusija un secinājumi par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību 

pastiprināja izpratni, ka tieši darbavietās kopā pārklājas sociālās, ekonomiskās un vides 

dimensijas.35 

  

Pasaules nodarbinātības pakts, kuru 2009.gadā pieņēma Starptautiskā darba 

konference, ietver aicinājumu dalībvalstīm sadarboties, pārejot uz videi draudzīgu zemu 

oglekļa emisiju ekonomiku, kas palīdz paātrināt darbavietu atveseļošanos, samazina 

sociālo nevienlīdzību un atbalsta attīstības mērķus, kā arī īsteno cienīga darba 

principus.36 

 

Pats pēdējais nozīmīgais instruments ir ANO konferences par ilgtspējīgu attīstību „Rio 

+20” secinājumi. Konferences dalībnieki pārrunāja jautājumus par zaļo ekonomiku37 

saistībā ar nabadzības mazināšanu, ilgtspējīgu attīstību un vides pārvaldību. ANO 

konferences nobeiguma dokuments uzsver cienīga darba būtisko lomu ilgtspējīgas 

attīstības sasniegšanā.38 

 

 

3.1. „Zaļā izaugsme” 

 

Pasaules valstu videi draudzīgu un ilgtspējīgu attīstību vienkāršiem vārdiem sauc par 

„zaļo izaugsmi”.39 To uzskata par ekonomisko iespēju, investīciju stimulu, ekonomiskās 

attīstības un darbavietu radīšanas iespēju. To atbalsta vairākas pasaules organizācijas, 

piemēram, Pasaules Banka, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 

un ANO Vides programma (UNEP).40  

 

                                                           
35 ILO: Decent work for sustainable development, Report of the Director-General, Report 1(A), International Labour 
Conference, 96th Session, Geneva, 2007.; ILO: Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises, 
International Labour Conference, 96th Session, 2007, paras 3 and 8. 
36 ILO: Recovering from the crisis: A Global Jobs Pact, International Labour Conference, 98th Session, Geneva, 

2009, para. 21(3). 
37 Termina „green economy,” kas ir lietots Ziņojumā, tulkojums no angļu valodas. Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd nav 
oficiāla tulkojuma šim jēdzienam, ekspertīzē tiks pielietots šis termins. 
38 United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20.  
Pieejams: http://www.uncsd2012.org/about.html   
39 Termina „green development,” kas ir lietots Ziņojumā, tulkojums no angļu valodas. Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd 
nav oficiāla tulkojuma šim jēdzienam, ekspertīzē tiks pielietots šis termins. 
40 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [64]. 

http://www.uncsd2012.org/about.html


 
 

 

Zaļo izaugsmi sākušas atbalstīt arī vairākas pasaules valstis, piemēram, Dienvidu 

Koreja, Etiopija, Japāna, Brazīlija, Indonēzija un arī Ķīna.41 Lai ieviestu zaļo izaugsmi, 

valstis izmanto dažādus instrumentus, piemēram: 

 

1. tirgus instrumentus, kas regulē cenu pieaugumu un pieprasījumu pēc resursiem – 

nodokļi, licencēšana, subsīdijas, kreditēšana. Tie veicina tehnoloģiskās inovācijas, 

konkurētspēju, stimulējot privātās investīcijas un videi draudzīgu 

uzņēmējdarbību; 

2. tiesiskā ietvara uzlabošanu – jaunu tiesību aktu, standartu, politisko dokumentu 

pieņemšanu, kas veicina emisiju ierobežošanu un kvotas; 

3. valsts investīcijas, kas veicina videi draudzīgas infrastruktūras attīstību; 

4. valsts iepirkumu politika, kas publisko iepirkumu procedūrā dod priekšroku 

ekoloģiski tīriem produktiem un videi draudzīgiem uzņēmumiem; 

5. informācijas līdzekļi, kas palielina sabiedrības informētību par vides jautājumiem 

un videi draudzīgu uzņēmējdarbību, piemēram, ekoloģisko standartu etiķetes; 

6. brīvprātīgas iniciatīvas, kas var veicināt, piemēram, administratīvā sloga 

samazinājumu uzņēmumiem.42 

 

Savu diskusiju ietvaros Komiteja nolēma analizēt esošos politikas instrumentus, kuri 

regulē iepriekšminētos izaicinājumus, identificēt regulējuma trūkumus un vienoties par 

jauna saskaņotas politikas instrumenta veidu.  

 

 

3.2. Zaļās darbavietas 

 

Zaļā izaugsme būtiski ietekmē darba pasauli un ietver pasākumus zaļo darbavietu vietu 

radīšanai. Kas ir zaļās darbavietas?  

 

Kopīga UNEP, SDO, Starptautiskās Darba devēju organizācijas, Starptautiskās 

arodbiedrību organizācijas (ITUC) 2008.gada ziņojumā ir sniegta zaļo darbavietu 

definīcija, kas ir jebkuras darbavietas, kas atbilst cienīga darba principiem, un kas 

veicina vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu neatkarīgi no tā, kurā nozarē tās ir 

                                                           
41 Turpat. [67]-[71]. 
42 Turpat. [72]. 



 
 

 

izveidotas - lauksaimniecības, celtniecības,  rūpniecības, pakalpojumu sniegšanas 

nozarē vai administrācijas jomā.43 

 

Praksē zaļās darbavietas: 

(i) samazina enerģijas un izejvielu patēriņu; 

(ii) ierobežo siltumnīcefekta gāzu emisijas; 

(iii) samazina atkritumu un piesārņojuma daudzumu; 

(iv) aizsargā un atjauno ekosistēmu, un  

(v) sniedz uzņēmumiem un kopienām iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām.44 

 

Zaļo darbavietu definīcijas svarīgs elements ir tas, ka darbavietām ir jābūt ne tikai 

„zaļām”, bet arī pienācīgām, proti, tām ir jābūt darba vietām, kuras raksturo produktīva 

nodarbinātība, atbilstošus ienākumu un sociālās aizsardzības nodrošināšana, darba 

ņēmēju tiesību ievērošana un darbinieku tiesību piedalīties lēmumu pieņemšanā 

nodrošināšana. 

 

Tātad zaļo darbavietu definīcijas trīs pamatelementi ir: 

 

 cienīgs darbs 

 kas būtiski samazina saimnieciskās darbības negatīvu ietekmi uz vidi  

 un ir orientēts uz ilgtspējīgas ekonomikas un uzņēmējdarbības.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 UNEP, ILO, IOE, ITUC: Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world (Nairobi, UNEP, 
2008). Pieejams: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_158727.pdf . p.35.-
36. 
44 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. [89]. 
45 Turpat. [90]. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_158727.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Taču ir jāņem vērā, ka arvien vairāk valstu valdību izstrādā savas zaļo darbavietu 

definīcijas, kas kalpo par pamatu statistikas datu apkopošanai un politikas dokumentu 

izstrādei. Kaut arī šīs dažādās valstu iniciatīvas veido labo praksi, šobrīd nav panākta 

vienošanās starp zinātniekiem un praktiķiem par vienotu izpratni. Attiecīgi SDO 

nodarbojas ar zaļo darbavietu definīcijas izveidošanu un statistikas mērījumu 

pamatnostādņu nodarbinātības videi draudzīgas ekonomikas kontekstā izstrādi.46 

 

 

3.3. Izaicinājumi ceļā uz „zaļo ekonomiku” 

 

Saskaņā ar SDO Ģenerāldirektora ziņojumu galvenie riski un izaicinājumi, tiecoties uz 

zaļo ekonomiku ir:  

 ekonomikas restrukturizācija; 

 klimata pārmaiņas, kas apdraud nodarbinātību un personu ienākumus un 

 enerģētiskās nabadzības negatīvā ietekme uz ienākumu sadali. 

 

                                                           
46 Turpat. [90]. 



 
 

 

(a) Ekonomikas restrukturizācija 

 

Ekonomikas restrukturizācija, pārejot uz zaļo ekonomiku, pati par sevi rada risku 

cienīgam darbam un nodarbinātībai. Proti, samazinot ražošanu nozarēs, kuras veido lielu 

risku videi, piemēram, transporta nozare, naftas un kodolproduktu ražošana, 

metālbūve, ķīmiskā ražošana,47 samazinās arī nodarbinātības līmenis, veicinot sociālās 

problēmas. 

 

Taču atbilstoši SDO Ģenerāldirektora ziņojumam tuvāka izpēte arī parāda, ka vides un 

resursu jautājumi ir tikai viens faktors, kas izraisa darbavietu zudumu. SDO pētījumi 

liecina, ka pārēja uz videi draudzīgu ekonomiku ir bijusi sekundārs faktors jebkurā 

nodarbinātības samazinājumā, jo galvenie nodarbinātības samazināšanas cēloņi 

nozarēs, piemēram, kalnrūpniecībā, elektroenerģijas ražošanā, izmantojot fosilo 

kurināmo, dzelzs un tērauda industrijās ir pieaugusī procesa automatizācija un darba 

ražīguma pieaugums, kas ir noticis jau vairākus gadu desmitus.48 

 

Daudzās valstīs pēdējo divu desmitgažu laikā nodarbinātība elektrostacijās ir 

samazinājusies ierobežojumu atcelšanas un pieaugušas automatizācijas dēļ. Piemēram, 

Dienvidāfrikas enerģētikas nozarē laikā no 1980. līdz 2000.gadam tika likvidētas 70.000 

darbavietas, tajā pašā laikā elektroenerģijas ražošana pieauga par vairāk nekā 60%. 

Eiropas Savienībā laika periodā no 1997. līdz 2004.gadam tika likvidētas aptuveni 

300.000 darbavietas elektroenerģijas ražošanas nozarē.49 

 

Kopumā pēc SDO prognozēm pārstrukturēšanas rezultātā mazāk nekā 1% no visiem 

darba ņēmējiem nāksies pāriet uz citu ekonomikas nozari.50 Vienlaikus zaļā ražošana 

var būt būtisks inovāciju avots un stimulēt jaunu zaļo darbavietu veidošanu, kā arī 

esošo darbavietu saglabāšanu.51 

 

 

 

Mazie un vidējie uzņēmumi 

                                                           
47 Turpat. [161]. 
48 Turpat. [164]. 
49 Turpat [165]. 
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Svarīgs aspekts uzņēmējdarbības padarīšanā par zaļāku ir maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (MVU), kas veido lielāko daļu no visiem uzņēmumiem un nodarbina vairāk 

nekā divas trešdaļas no visiem darbiniekiem. Tie ir arī lielākais jaunu darbavietu 

radīšanas un inovāciju avots. Lai gan lielākā MVU daļa ir zema riska uzņēmumi, kuriem 

ir maza ietekme uz vidi, kopā tie ir nozīmīgi piesārņotāji un resursu patērētāji. Tāpēc to 

loma noteiks, cik veiksmīga un ilgtspējīga būs pāreja uz zaļo ekonomiku.52 

 

Lielākiem uzņēmumiem ir labāka piekļuve informācijai, iekšējiem cilvēkresursiem un 

finanšu resursiem un tehnoloģijām valstī nekā vairumam MVU. MVU sastopas ar 

daudziem izaicinājumiem ekoloģisko problēmu risināšanā un pārejā uz ilgtspējīgu 

ekonomiku. Tiem ir daudz lielākas grūtības kompensēt pieaugošās enerģijas un izejvielu 

izmaksas, uzlabojot procesus un tehnoloģijas, un izpildīt jaunus vides standartus..53 

 

Neskatoties uz šīm problēmām, MVU var kļūt par ilgtspējīgiem uzņēmumiem, kas 

apvieno likumīgu mērķi gūt peļņu ar ilgtspējīgas attīstības, kas respektē cilvēka cieņu, 

vides ilgtspēju un cienīgu darbu, nepieciešamību. 

 

Līdz ar to ekonomikas restrukturizācijā svarīga uzmanība ir jāvelta MVU veiksmīgai 

pārējai uz videi draudzīgāku uzņēmējdarbību, ļaujot tiem izmantot tās iespējas. Tas var 

ietvert nozaru pieeju, MVU pienākumu informēt un atskaitīties par prasību izpildi, īpaši 

izstrādātus tiesiskus instrumentus, ekonomisku labumu izmantošanu kā argumentus 

motivēšanai veikt pārēju, sadarbību starp valdību, tiesību aizsardzības iestādēm un 

tirdzniecības asociācijām, kā arī publisko iepirkumu regulējuma maiņu par labu zaļai 

ražošanai.54 

 

(b) Klimata pārmaiņas 

 

Lai novērstu klimata pārmaiņu radītās sekas un to ietekmi uz personu nodarbinātību un 

ienākumiem, SDO Ģenerāldirektora ziņojumā ir izdalītas vairākas no citu valstu labās 

prakses izvēlētas iniciatīvas: 
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 dabas infrastruktūras rehabilitācija un ekosistēmu racionālā pārvalde, piemēram, 

ūdens sateces baseinu, mežu un piekrastes joslu racionālā izmantošana, lai 

samazinātu augsnes eroziju un plūdus vai ūdens trūkumu; 

 inženierijas iespējas, piemēram, palielinot jūras aizsargspējas vai vētras izturīgu 

mājokļu būvniecība; 

 riska pārvaldes un samazināšanas stratēģijas, piemēram, agrās brīdināšanas 

sistēmas; 

 piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem, lai nodrošinātu aizsardzību pret 

sabiedrības šokiem un triecieniem; 

 finanšu instrumentu attīstība, piemēram, apdrošināšanas shēmas ieviešana, un 

 vietējo iestāžu un iedzīvotāju kapacitātes stiprināšana, tostarp izmantojot laika 

apstākļu un klimata informāciju, lauksaimniecības pārvaldes metožu adaptāciju, 

apūdeņošanu un ūdens novākšanu.55 

 

(c) Enerģētiskā nabadzība un ienākumu nevienlīdzīga pārdale 

 

Enerģijas cenu kāpums, neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir siltumnīcas efekta gāzu 

emisiju cenu noteikšana, nodokļi atjaunojamās enerģijas investīcijām vai zaļās enerģijas 

subsīdiju reforma, visvairāk ietekmē nabadzīgākās mājsaimniecības. Tas var palielināt 

jau esošo ienākumu nevienlīdzību valstu iekšienē.56  

 

Tādēļ, apsverot vides politikas pārmaiņas, piemēram, atsakoties no enerģijas subsīdijām 

vai ieviešot enerģijas un emisiju nodokļus, ir nepieciešams ņemt šo nevienlīdzību vērā. 

Papildus nepieciešamībai uzlabot piekļuvi kvalitatīviem enerģijas pakalpojumiem 

visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem, ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu jau esošo 

nesamērīgo slogu nabadzīgām mājsaimniecībām.57 

 

Lai mazinātu šo efektu, mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem var piemērot cenu 

indeksus, lai precizētu sociālo izmaksu apmēru šīm mājsaimniecībām. Diferencētas 

enerģijas resursu cenas – mazas pamata patēriņa līmenim un ar strauji pieaugošo tarifu 
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papildu enerģijas daudzuma izmantošanai -  veidotu pozitīvu efektu uz ienākumu 

pārdali.58 

 

Kopumā augstākas enerģijas un resursu cenas, ko izraisa enerģijas resursu trūkums vai 

politika, kas veicina energoefektivitāti un gāzu emisiju daudzuma samazinājumu, bieži 

vien atstāj spēcīgu regresīvu ietekmi uz ienākumu sadali, bet šo efektu var paredzēt, 

novērtēt un mazināt, kompensējot nabadzīgākās mājsaimniecības ar sociālo palīdzību 

vai pielāgotu (diferencētu) tarifu sistēmu. Kompensāciju izmaksas var veikt jau esošo 

sociālās aizsardzības programmu ietvaros un tās būtu jāpapildina ar uzlabotu piekļuvi 

energoefektīviem mājokļiem un transportam sabiedrības grupām ar zemiem 

ienākumiem.59 

 

 

3.4. SDO ieteikumi nacionālajai politikai un sociālā dialoga nozīme 

 

SDO Ģenerāldirektora ziņojumā ir sniegti 3 galvenie politikas virzieni, kuri valstu 

valdībām ir jāņem vērā, pārejot uz videi draudzīgu attīstību. Tie ir:  

1. Makroekonomiskā politika; 

2. Nozaru politika; 

3. Sociālā un nodarbinātības politika. 

 

Makroekonomiskai politikai ir jātiecas uz resursu patēriņa pārskatīšanu, ieguldījumiem 

atkarībā no cenu pārmaiņu signāliem un stimuliem uzņēmumiem, patērētājiem un 

ieguldītājiem, tostarp nodokļu politika, cenu garantijas, subsīdijas, finansēšana un valsts 

ieguldījumi.  

 

Nozaru politikai jātiecas aizstāvēt tautsaimniecības nozares vai svarīgu uzņēmumu 

grupu intereses, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu intereses. Tas ietver normatīvo 

regulējumu vides aizsardzības jomā (piemēram, attiecībā uz atjaunojamo enerģijas 

resursu daļu energoapgādes sistēmā, maksimālo vidējā enerģijas patēriņa robežu 

autoparkos vai bioloģiskās daudzveidības patēriņu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā). 
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Sociālajai un nodarbinātības politikai jāietver sociālās aizsardzības, nodarbinātības, 

prasmju attīstības un aktīvo darba tirgus politiku kombinācija.60 

 

Detalizētāk valstu valdībām ir jāfokusējas uz šādiem politikas virzieniem: 

 valsts budžeta un valsts izdevumu politika; 

 nozaru interešu un ražošanas attīstības politika; 

 sociālā aizsardzība; 

 nodarbinātības politika; 

 profesionālā sagatavošana un profesionālo kvalifikāciju un iemaņu attīstība; 

 ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība; 

 darba drošība un higiēna darbā; 

 darba tirgus politika.61 

 

Izstrādājot efektīvu politikas pārēju uz zaļu ilgtspējīgu ekonomiku, SDO 

Ģenerāldirektors uzsver sociālā dialoga nozīmi politikas izstrādē.  

 

Sociālais dialogs pozitīvi ietekmē politikas lēmumu pieņemšanas procesu, sociāliem 

partneriem sniedzot likumdevējam vērtīgu informāciju, atzinumus un statistikas 

novērtējumus. Sociālo partneru redzējums nodrošina to, ka sociālās vajadzības un 

rezultāti tiek ņemti vērā un ka sociālā un darba tirgus politika var papildināt vides un 

ekonomisko politiku.62 

 

 

4. Komitejas diskusija un  secinājumi 

 

 

Komitejas dalībnieki - arodbiedrību pārstāvji, darba devēju pārstāvji un SDO dalībvalstu 

valdības - diskutēja par saikni starp vides kvalitāti un darba vidi, iespējām veidot 

cienīgas darbavietas, iespējām pārvarēt nodarbinātības izaicinājumus, kā arī SDO, 

dalībvalstu un sociālo partneru lomu un uzdevumiem cienīga darba iespēju un vides 

uzlabošanā. Viens no būtiskākajiem elementiem diskusijā bija visu trīs pušu vienošanās 

par ilgtspējīgas attīstības jēdzienu un zaļās ekonomikas veicināšanu. 
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Komiteja vienojās, ka ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka mūsdienu paaudzes vajadzības 

jāapmierina tā, lai netraucētu nākamajām paaudzēm apmierināt viņu vajadzības. Tai ir 

trīs dimensijas – ekonomiskā, sociālā un vides aizsardzības, kuras ir cieši saistītas un 

kuru uzlabošanai ir jāpievēršas vienlaikus.63  

 

Savukārt zaļās ekonomikas veicināšana ir viens no galvenajiem instrumentiem 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un nabadzības izskaušanā. Tas ietver daudzas 

iespējas sasniegt sociālus mērķus, palielināt spējas ilgtspējīgi pārvaldīt dabas resursus, 

palielināt enerģijas patērēšanas efektivitāti, samazināt atkritumu daudzumu. Zaļo 

darbavietu veicināšana tradicionālajās un jaunajās nozarēs veidos konkurētspējīgu, videi 

draudzīgu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju un ilgtspējīgas patērēšanas un ražošanas 

modeļus.64 Galvenās iespējas, kuras piedāvā zaļās ekonomikas veicināšana, ir:  

 investīcijas videi draudzīgā ilgtspējīgā ražošanā un patērēšanā, kā arī dabas 

resursu korektā pārvaldē; 

 darbavietu kvalitātes uzlabošana ar „zaļāku” produktu un pakalpojumu 

starpniecību tādos sektoros kā lauksaimniecība, būvniecība, tūrisms un atkritumu 

apsaimniekošana; 

 sociālā iekļaušana, uzlabojot piekļuvi pieejamai, videi draudzīgai un ilgtspējīgai 

enerģijai un maksājumiem par enerģijas avotu patērēšanu.65 

 

Diskusiju beigās komitēja pieņēma rezolūciju par ilgtspējīgu attīstību, cienīgu darbu un 

zaļajām darbavietām, kas ietver komitejas diskusijas secinājumus.66 

 

Komiteja vienojās par galvenajiem politikas elementiem, kuri ir nepieciešami, lai 

veicinātu valstu ekonomiku pārēju uz vides ilgtspējīgu ekonomiku. Kopumā valstu 

politikām jābalstās uz integrētu makroekonomikas, ražošanas, nozaru un nodarbinātības 

politiku, kas veido vidi ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un cienīgu darbavietu attīstībai. Šai 

politikai jābalstās uz valsts un privātā kapitāla novirzīšanu vides ilgtspējīgās aktivitātēs. 

Valstīm ir jāveido cienīgas darbavietas visas ražošanas ķēdes garumā un visās 
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sadarbības jomās, piemēram, finanses, plānošana, vide, enerģija, transports, veselība 

un sociālā aizsardzība. Politikas ietvara veidošanā ir jāiesaista visas ieinteresētas puses 

starptautiskajā, nacionālajā, nozaru un vietējā līmenī.67 

 

Turpinājumā ir izklāstīti latviešu valodā pārtulkoti Komitejas secinājumi, kas SDO 

politikas līmenī veido galveno stratēģisko un politisko instrumentu ilgtspējīgas un videi 

draudzīgas ekonomikas attīstībā. 

 

Secinājumi 

 

Ceļā cienīgu darbu, „zaļajām darbavietām” un ilgtspējīgu attīstību 

 

Mūsu vīzija 

 

1. Četri Cienīga darba programmas pīlāri - sociālais dialogs, sociālā aizsardzība, darba 

tiesības un nodarbinātība - ir nepieciešamie ilgtspējīgas attīstības celtniecības bloki un 

tiem ir jābūt spēcīgas, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes un attīstības politikas 

centrā. 

 

2. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka mūsdienu paaudzes vajadzības jāapmierina tā, lai 

netraucētu nākamajām paaudzēm apmierināt viņu vajadzības. Tai ir trīs dimensijas – 

ekonomiskā, sociālā un vides aizsardzības, kuras ir cieši saistītas un kuru uzlabošanai ir 

jāpievēršas vienlaikus. 

 

3. Esot vienisprātis par kopīgu globālu mērķi, pastāv dažādas pieejas, modeļi un 

instrumenti, kas pieejami katrai valstij, saskaņā ar tās valsts apstākļiem un prioritātēm, 

lai panāktu ilgtspējīgu attīstību visās tās trijās dimensijās, kas ir mūsu galvenais mērķis. 

 

4. Pareizai pārejai, lai panāktu ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, kā ir aprakstīts šajā 

dokumentā, ir jābūt labi pārvaldītai un jāveicina cienīga darba mērķu sasniegšana, 

sociālā integrācija un nabadzības izskaušana. 
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5. Cienīgs darbs, nabadzības izskaušana un vides ilgtspēja ir trīs divdesmit pirmā 

gadsimta definētie izaicinājumi. Ekonomikai ir jābūt produktīvai, lai apmierinātu 

pieaugoša pasaules iedzīvotāju skaita vajadzības. Sabiedrībām jābūt iekļaujošām, 

nodrošinot visiem cienīgu darbu, samazinot nevienlīdzību un efektīvi novēršot 

nabadzību. 

 

6. Tādi jēdzieni kā zaļa ekonomika, uzņēmējdarbība un darbavietas vērtējami saistībā ar 

ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu. Tie ir vieni no svarīgākajiem 

instrumentiem, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību un varētu nodrošināt iespējas politikas 

veidošanā. Šajā sakarā mēs atzinīgi vērtējam dokumentu "Nākotne, kuru mēs 

vēlamies", ko pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Konferencē par Ilgtspējīgu 

attīstību (Rio +20). 

 

7. Zaļā ekonomika piedāvā daudzas iespējas, lai sasniegtu sociālos mērķus: tai ir 

potenciāls būt jaunas izaugsmes dzinējspēkam attīstītajās un jaunattīstības valstīs, un 

ģeneratoram cienīgu zaļo darbavietu izveidē, kas var ievērojami veicināt nabadzības 

izskaušanu un sociālo integrāciju. Tā uzlabos mūsu spējas pārvaldīt dabas resursus 

ilgtspējīgi, palielināt energoefektivitāti un samazināt atkritumus, risinot nevienlīdzību un 

veicinot elastīgumu. Zaļo darbavietu veicināšana gan tradicionālajās, gan jaunajās 

nozarēs veicinās konkurētspējīgu, ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 

emisiju un ilgtspējīga patēriņa un ražošanas modeli, kā arī sniegs ieguldījumu cīņā pret 

klimata pārmaiņām. 

 

8. Ar labu pārvaldi pāreja uz ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu ekonomiku var kļūt par 

spēcīgu stimulu darbavietu radīšanai, darba pilnveidei, sociālajam taisnīgumam un 

nabadzības izskaušanai. Uzņēmumu un darbavietu padarīšana par videi draudzīgiem, 

ieviešot efektīvu enerģijas un resursu un ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldi, novēršot 

piesārņojumu, , rada inovācijas, uzlabo elastīgumu, izturību un rada ietaupījumus, kas 

piesaista jaunas investīcijas un veicina nodarbinātību. 

 

9. Ilgtspējīga attīstība ir iespējama tikai ar aktīvu darba pasaules iesaisti. Valdības, 

darba devēji un darba ņēmēji nav pasīvi malā stāvētāji, bet drīzāk pārmaiņu aģenti, kas 

spēj attīstīt jaunas pieejas, kas aizsargātu vidi esošajām un nākamajām paaudzēm, 



 
 

 

izskaustu nabadzību un veicinātu sociālo taisnīgumu, veicinot ilgtspējīgus uzņēmumus 

un radot cienīgu darbu. 

 

10.Ceļš uz ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību ietver plašu SDO un dalībvalstu centienu un 

darbību kopumu, kuram ir ļoti atšķirīgas iespējas un spējas darboties atbilstoši tās 

realitātei. Šajā kontekstā vērtīga būs sadarbība, informācijas apmaiņa un kopīga rīcība 

atbilstoši SDO pilnvarām . 

 

11. Mēs atgādinām par solidāras, bet diferencētas atbildības principu, kā to nosaka 

Riodežaneiro Deklarācija par vidi un attīstību (1992). 

 

Iespējas un problēmas 

12. Pārejot uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku un sabiedrību, darba pasaule var gūt 

labumu no atsevišķām nozīmīgām iespējām, piemēram: 

(a) kopējā nodarbināto skaita neto pieauguma, realizējot potenciālu radīt 

ievērojamu papildu pienācīgu darbavietu skaitu ar investīcijām ekoloģiski 

ilgtspējīgā ražošanā un patēriņā, un dabas resursu apsaimniekošanā; 

(b) darba kvalitātes un ienākumu uzlabojumiem plašā mērogā no  produktīvākiem 

procesiem, kā arī videi draudzīgākiem produktiem un pakalpojumiem tādās 

nozarēs kā lauksaimniecība, būvniecība, pārstrāde un tūrisms; 

(c) sociālās iekļaušanas, izmantojot uzlabotu piekļuvi pieejamiem, ekoloģiski 

ilgtspējīgiem enerģijas avotiem un maksājumiem par vides pakalpojumiem,  kas, 

piemēram, ir īpaši nozīmīgs attiecībā uz sievietēm un iedzīvotājiem lauku apvidos,  

 

kā arī saskarties ar vairākiem izaicinājumiem, piemēram: 

(d) ekonomikas pārstrukturēšanu, kuras rezultātā pārvietosies darba ņēmēji un ir 

iespējami darbavietu zudumi un jaunu darbavietu radīšana,  uzņēmumiem un 

darba vietām kļūstot zaļākiem; 

(e) uzņēmumu, darbavietu un kopienas nepieciešamību pielāgoties klimata 

pārmaiņām, lai novērstu mantas un iztikas zaudējumus un piespiedu migrāciju, un 

(f) augstāku enerģijas un preču cenu postošo ietekmi uz trūcīgajām 

mājsaimniecībām. 

 



 
 

 

Ņemot vērā šo vides un nodarbinātības problēmu mērogu un neatliekamību, ir skaidrs, 

ka pasaulei nav nedz līdzekļu, ne laika, lai risinātu tos atsevišķi vai secīgi. To kopīga 

risināšana ir nevis iespēja, bet nepieciešamība. 

 

Pamatprincipi 

 

13. Šādiem principiem būtu jāvada pāreja uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku un 

sabiedrību: 

 

(a) būtiska ir stipra sociālā vienprātība par ceļiem uz ilgtspējīgu attīstību un tās mērķi. 

Sociālajam dialogam ir jābūt neatņemamai institucionālās politikas veidošanas un 

ieviešanas sistēmas sastāvdaļai visos līmeņos. Ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām ir jānotiek adekvātām un nepārtrauktām konsultācijām; 

(b) politikai ir jāciena, jāveicina un jārealizē darba pamatprincipi un tiesības; 

(c) politikas programmām ir nepieciešams ņemt vērā daudzu vides problēmu un iespēju 

dzimumu līdztiesības dimensiju. Ir nepieciešams apsvērt īpašu dzimumu politiku, lai 

veicinātu taisnīgu rezultātu; 

(d) saskaņotai politikai ekonomikā, vidē, sociālajā jomā, izglītībā un apmācībās un 

nodarbinātībā jānodrošina labvēlīga vide uzņēmumiem, darba ņēmējiem, investoriem un 

patērētājiem, lai aptvertu un vadītu pāreju uz ekoloģiski ilgtspējīgu un integrējošu 

ekonomiku un sabiedrību; 

(e) šādas saskaņotas politikas ir nepieciešamas arī, lai nodrošinātu pareizu pārejas 

regulējumu visiem, lai veicinātu vairāk cienīgu darbavietu radīšanu, tostarp pēc 

vajadzības ietekmes uz nodarbinātību prognozēšanu, piemērotu un ilgtspējīgu sociālo 

aizsardzību darbavietu zudumam un darbinieku pārvietošanai, prasmju attīstību un 

sociālo dialogu, īpaši tiesību apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus efektīvu 

īstenošanu; 

(f) nepastāv formula "viens der visiem". Politika un programmas ir jāizstrādā saskaņā ar 

valstu īpašajiem apstākļiem, tostarp attīstības līmeni, tautsaimniecības nozarēm un 

uzņēmumu veidiem un lielumu, 

(g) īstenojot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir svarīgi veicināt starptautisko sadarbību 

starp valstīm. Šajā kontekstā mēs atgādinām par Apvienoto Nāciju Organizācijas 

konferences par ilgtspējīgu attīstību (Rio +20) secinājumu dokumenta VI sadaļu par 

īstenošanas līdzekļiem. 



 
 

 

Galvenās politikas jomas un institucionālās vienošanās par taisnīgu 

pāreju visiem 

 

14. Pamata regulējumu, kas risina izaicinājumus taisnīgās pārejas visiem procesā, veido 

šādi elementi: 

(1) ekonomikas „zaļināšana”68 ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas ietvaros 

pieprasīs valstij individuāli pielāgotu makroekonomikas, nozaru un nodarbinātības 

politikas kopumu, kas rada labvēlīgu vidi ilgtspējīgai plaukstošai uzņēmējdarbībai un 

rada cienīga darba iespējas, mobilizējot un virzot valsts un privātās investīcijas uz vides 

ilgtspējīgu darbību. Tās mērķim ir jābūt radīt cienīgu darbu piegādes ķēdē dinamiskās, 

augstas pievienotās vērtības nozarēs, kas veicina darbavietu un prasmju uzlabošanu, kā 

arī jaunu darbavietu radīšanu un produktivitātes uzlabošanu nozarēs ar intensīvu 

darbaspēku, kas piedāvā plašas nodarbinātības iespējas. 

(2) Tā kā šis izaicinājums skar vairākas jomas, ir nepieciešams integrēt ilgtspējīgu 

attīstību visās jomās, kā arī veidot sadarbību un koordināciju starp nodarbinātības 

iestādēm un to partneriem dažādās jomās, tostarp finansēs, plānošanā, vidē, 

enerģētikā, transportā, veselībā un ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Pareizā politiskā 

ietvara veidošanas procesā institucionālai kārtībai ir jāpielāgojas, lai nodrošinātu visu 

attiecīgo ieinteresēto personu līdzdalību starptautiskajā, valsts, reģionālajā, nozaru un 

vietējā līmenī. Būtu jāpanāk iekšēja saskaņotība starp iestādēm valsts līmenī, kā arī 

starp starptautiskajām institūcijām reģionālā un globālā līmenī, lai efektīvi integrētu trīs 

ilgtspējīgas attīstības dimensijas. 

(3) Galvenās politikas jomas vides, ekonomiskās un sociālās ilgtspējas risināšanai 

vienlaicīgi ietver šādas apakšnozares: 

 

Makroekonomikas un izaugsmes politika 

(a) Makroekonomikas un izaugsmes politikai jāveicina ilgtspējīga ražošana un ilgtspējīgi 

patēriņa modeļi un jānovieto pilnīga un produktīva nodarbinātība un cienīgs darbs 

ekonomikas un sociālās politikas centrā. Mērķtiecīga finanšu politika, uz tirgu orientēti 

instrumenti, publiskie iepirkumi un investīciju politika var veidot ietvaru uzņēmumiem 

un investoriem inovatīvas ekonomiskās pieejas, kura balstās uz ilgtspējīgu resursu 

izmantošanu un ved uz iekļaujošu darba tirgu, izstrādāšanai. Šai politikai var būt 

                                                           
68 Termina „the greening of economies,” kas ir lietots Ziņojumā, tulkojums no angļu valodas. Ņemot vērā, ka Latvijā 
šobrīd nav oficiāla tulkojuma šim jēdzienam, ekspertīzē tiks pielietots šis termins. 



 
 

 

negatīva ietekme uz ienākumu sadalījumu, jo īpaši attiecībā uz enerģijas nabadzību, un 

tas būtu jāņem vērā politikas izstrādē. 

(b) Tiesiskais ietvars, kura mērķis ir vides aizsardzības uzlabošana un resursu un 

enerģijas efektīva izmantošana, var līdzsvarot privātā sektora stimulēšanu ar politikas 

mērķiem un var būt rentabls ilgtermiņā. Tiesiskums un tiesiskā paļāvība ir ilgtermiņa 

konkurētspējas, ekonomiskās labklājības, sociālās kohēzijas, kvalitatīvas nodarbinātības 

un labākas vides aizsardzības priekšnoteikumi, kas vienlaicīgi stimulē inovācijas un 

ieguldījumus cilvēku, sociālajā un vides kapitālā. Tie ir ilgtermiņa konkurētspējas un 

ekonomiskās labklājības, sociālās kohēzijas, kvalitatīvas nodarbinātības un labākas vides 

aizsardzības priekšnoteikumi. 

 

Rūpniecības un nozaru politika 

(c) Ekonomikas „zaļināšana” ir globāls izaicinājums, bet daudzas vides problēmas ir 

nozaru problēmas un risinājumiem un politikas veidošanai ir jāsākas tieši tur. Daudzas 

valstis ir izmantojušas rūpniecības politiku, lai atbalstītu pāreju uz videi draudzīgu 

ekonomiku. Kā makroekonomikas politikas, rūpniecības un nozaru politikās 

papildinājums, un, ja tas ir nepieciešams, publiskā un privātā sektora partnerības, tā arī 

publiskā un publiskā partnerības var būt efektīvas, lai palīdzētu uzlabot vides un 

nodarbinātības rezultātus esošajos uzņēmumos un veicinātu zaļo produktu un 

pakalpojumu izaugsmi. Ir nepieciešams fokusēties uz tām nozarēm, kuras ir būtiskas 

vides ilgtermiņa aizsardzībai un darbavietu izveidei, piemēram, lauksaimniecība, ūdens 

resursu pārvalde, sanitārie pakalpojumi, mežsaimniecība, zivsaimniecība, atkritumu 

apsaimniekošana, būvniecība un transports. Ir nepieciešami mērķtiecīgi pasākumi, lai 

formalizētu nestandarta un neoficiālus nodarbinātības veidus ar vidi saistītās nozarēs, 

tādās kā otrreizējā pārstrāde un atkritumu apsaimniekošana, lai pārvērstu darbību tajās 

par cienīgu darbu. 

(d) Nozarēm bieži vien ir savi īpaši pārvaldes mehānismi un pārvaldes institūcijas. Līdz 

ar to darba devēji un darba ņēmēji iesaistās koplīgumu pārrunās un citos sociālā dialoga 

veidos nozares līmenī, kas veido iespēju sasniegt ekonomiskus, sociālus un vides 

aizsardzības mērķus efektīvā veidā. 

 

Uzņēmējdarbības politika 

(e) Valdībām ekonomikas „zaļināšana” būtu jāveicina ar normatīvo un nenormatīvo 

regulējumu, kas atbalsta vides un sociālo ilgtspēju un vienlaikus stimulē inovācijas un 



 
 

 

veicina investīcijas gan valstī, gan ārvalstīs. Īpaša uzmanība ir nepieciešama, lai šāds 

regulējums pārējas procesā nodrošinātu labvēlīgu vidi un palīdzētu mikro, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (MMVU), tostarp kooperatīviem un uzņēmējiem. 

(f) Vairākums darbavietu pastāv tieši MMVU, taču maz iniciatīvu ir orientētas uz to, lai 

padarītu šo uzņēmumu procesus efektīvākus resursu izmantošanā un atbildīgākus par 

vides aizsardzību. Sniedzot nepieciešamo informāciju un paaugstinot izpratni, var 

paaugstināt šo uzņēmumu kapacitāti nodarbinātības un vides kvalitātes celšanā. 

Regulējuma sistēmām vajadzētu būt apveltītām ar īstenošanās spējām un būt 

strukturētām, konsultējot uzņēmējus par to, kā nodrošināt atbilstību. 

 

Prasmju pilnveidošana 

(g) Ir nepieciešama aktīva darba un izglītības pasaules mijiedarbība. Ekonomikas 

„zaļināšanai” jākoncentrējas uz prasmju attīstību, lai gūtu panākumus. Ir nepieciešams 

iesaistīt nozares un arodbiedrības stabilā tehniskajā un profesionālajā izglītībā un 

apmācībās. Piekļuve apmācībām dod iespēju darbiniekiem attīstīt prasmes, kuras ir 

nepieciešamas jaunos nodarbinātības veidos vai darbam ar jauniem materiāliem, 

tehnoloģijām vai procesiem esošajās darbavietās. Panākumu atslēga ir attīstīt tādas 

iemaņas, kuras atbalsta uzņēmējdarbību, elastīgumu, inovācijas uzņēmumos, tostarp 

MMVU, un to pārēju uz ilgtspējīgu darbību. 

(h) Izglītība un apmācības par zaļajām darbavietām paredz pieeju, kas balstās uz 

visaptverošu mūžizglītības apmācību. Valsts prasmju attīstības un nodarbinātības 

politikās, kas saistītas ar valsts nacionālajiem attīstības plāniem, ir nepieciešams iekļaut 

vides izpratnes izglītību ar atbilstošu prasmju stratēģiju, lai sagatavotu darbiniekus, jo 

īpaši jauniešus, nākotnes ilgtspējīgajai darba pasaulei. Izglītības un apmācību sistēmas 

jāizstrādā tā, lai tās apmierinātu jauniešu, sieviešu, neaizsargāto darbinieku un lauku 

apvidu darbinieku vajadzības, dodot viņiem iespēju sniegt ieguldījumu un gūt labumu no 

ekonomiskās dažādības un lauku ekonomiskajām iespējām. 

 

Tāpat, mācību programmām ir jāorientējas uz „pārvietotiem” darbiniekiem, kuri 

zaudējuši darbu pārejas uz zaļo ekonomiku dēļ, lai nodrošinātu viņu ātru atgriešanos 

darba tirgū. 

 

 

 



 
 

 

Darba drošība un veselība 

(i) Daudzas saimnieciskās darbības rada risku veselībai saistībā ar minerāliem, 

ķimikālijām, pesticīdiem un citām vielām. Ir būtiski nodrošināt, ka visas darbavietas, 

tostarp zaļās darbavietas ir cilvēka cienīgas, drošas un draudzīgas veselībai. Pārejot no 

fosilā kurināmā uz atjaunojamiem resursiem, ir nepieciešamas izmaiņas darba 

aizsardzības standartos. Darba drošība un veselības standarti, un apmācība ir būtiska 

visu apmācību sastāvdaļa. Praktiskajiem profilakses pasākumiem jābūt izstrādātiem 

uzņēmuma līmenī, pamatojoties uz riska novērtējumu un risku likvidēšanas un kontroles 

principiem. Ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot nacionālās politikas un programmas 

atbilstoši jauniem izaicinājumiem, lai panāktu zaļo darbavietu ir drošumu. Darba 

inspekciju kapacitātei ir izšķirošā loma atbilstības darba aizsardzības standartu izpildes 

nodrošināšanā.  

 

Sociālā aizsardzība 

(j) Pamatīga, visaptveroša un ilgtspējīga sociālās aizsardzības sistēma ir pārejas uz 

ilgtspējīgu attīstības modeli stratēģijas neatņemama daļa, kas balstās uz cienīga darba, 

sociālā taisnīguma un sociālās iekļaušanas principiem. Sociālās aizsardzības politikai ir 

jānodrošina darbinieki, kuri maina dzīves vai darbavietu tehnoloģisko izmaiņu vai dabas 

stihiju dēļ, ar ienākumu atbalstu, kā arī piekļuvi veselības aprūpei un 

pamatpakalpojumiem pārejas laikā, tādējādi samazinot nevienlīdzību. 

(k) Ir būtiska īpaša mērķtiecīga palīdzība tām grupām, reģioniem un profesijām, kuras 

ietekmē pāreja. Piemēram, publiskām un privātām nodarbinātības programmām var būt 

daudzveidīga ietekme, apvienojot nodarbinātības radīšanu, ienākumu atbalstu un dabas 

resursu saglabāšanu. Sociālās aizsardzības politika būtu jāsaskaņo ar profesionālo 

apmācību un aktīvu darba tirgus politiku, lai nodrošinātu ilgtspējīgas ekonomikas sociālo 

dimensiju. 

 

Aktīvā darba tirgus politika 

(l) Pārēja uz zaļo ekonomiku var izraisīt līdzīgus izaicinājumus tiem, kurus izsauca 

tehnoloģiskās revolūcijas, uzņēmējdarbības globalizācija un ātras izmaiņas pasaules 

tirgos. Aktīvas darba tirgus politikas, kuras balstās uz savlaicīgu darba tirgus vajadzību 

prognozēšanu, precīzu statistikas informāciju un tās apkopošanu, kā arī sociālo dialogu, 

ļaus valstu valdībām, darba devējiem, darbiniekiem un izglītības sistēmām savlaicīgi 

identificēt iemaņas, kuru attīstīšana būs nepieciešama, un veikt darbības, lai 



 
 

 

nodrošinātu nepieciešamās apmācības un darbinieku sagatavošanu. Nodarbinātības 

pakalpojumi ir svarīgi, lai nodrošinātu darbinieku pāreju uz videi draudzīgākām 

profesijām un uzlabotu atbilstību starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu. 

 

Tiesības 

(m) Starptautiskie nodarbinātības standarti piedāvā stabilu ietvaru, lai risinātu 

izaicinājumus saistībā ar pāreju uz zaļo ekonomiku un pārēju uz ilgtspējīgu attīstību un 

nabadzības izskaušanu. Īpaši svarīga ir šādu nodarbinātības standartu ievērošana: 

apvienošanās brīvība, tiesības uz kolektīvajām pārrunām, piespiedu darba aizliegums, 

bērnu darba aizliegums, diskriminācijas aizliegums, sociālais dialogs, trīspusējā 

sadarbība, minimālā alga, darba inspekcijas, nodarbinātības politikas, cilvēkresursu 

attīstība, darba drošība un veselības aizsardzība un sociālā aizsardzība.  

 

Sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība 

(n) Sociālā dialoga mehānismi, tostarp trīspusējā sadarbība un koplīgumu slēgšana, ir 

efektīvi instrumenti politikas veidošanā visos līmeņos. Sociālais dialogs var veidot bāzi 

darbinieku un darba devēju kopīgai darbībai ar valstu valdībām, kas ir nepieciešams 

pārējas procesā. 

 

Valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju loma 

 

15. Valdībām un sociālajiem partneriem atsevišķi un kopā ir nepieciešams darboties, lai 

veidotu zaļāku pasauli: 

(a) pienācīgi apsverot cienīga darba, sociālā taisnīguma un zaļo uzņēmumu un 

darbavietu izveides iekļaušanu ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas 

politikās un stratēģijās valsts un starptautiskajā līmenī kā post-2015 attīstības 

programmas daļu un 

(b) aktīvi iesaistoties sociālajā dialogā un veicinot to, lai veidotu vienprātību par ceļiem 

uz vides ilgtspējību, kas vienlaikus var sekmēt cienīgu darbu. 

 

16. Valdībām ir nepieciešams: 

(a) nodrošināt politikas un normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmumu 

attīstību, veicinātu iekļaujošu darba tirgu, sociālo aizsardzību, izglītību un apmācības, 



 
 

 

privātas un valsts investīcijas un inovācijas, kas pastiprina ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību 

un cienīgu darbu, tostarp cīņu pret bezdarbu; 

(b) veicināt efektīvus institucionālos mehānismus, lai nodrošinātu saskaņotību visās 

attiecīgajās politikas jomās, kā arī visu attiecīgo ieinteresēto personu iesaisti un 

konsultēšanu politikas veidošanā un ieviešanā vietējā, valsts, reģionālajā un 

starptautiskajā līmenī; 

(c) kur tas ir iespējams, izstrādāt un izmantot efektīvus uzraudzības un datu vākšanas 

instrumentus un informācijas sistēmas, lai uzraudzītu un novērtētu ekonomikas 

„zaļināšanas” ietekmi uz nodarbinātību un vajadzības gadījumā dalītos ar labo praksi ar 

SDO, lai šī labā praksei varētu būt par pamatu SDO darbam šajā jomā. 

 

17. Sociālajiem partneriem ir nepieciešams: 

(a) palielināt informētību un izpratni, kā arī sniegt norādījumus savu biedru vidū par 

uzņēmumu zaļināšanu un cienīgu zaļo darbavietu radīšanu; 

(b) spēlēt aktīvu lomu valsts ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādē, īstenošanā un 

uzraudzībā, skaidri formulējot to, ka darba devējiem un darba ņēmējiem ir būtiska loma 

vides ilgtspējības, cienīga darba un sociālās iekļaušanas radīšanā; 

(c) veicināt savu biedru aktīvu līdzdalību sociālajā dialogā uzņēmuma, nozares un valsts 

līmenī, lai novērtētu iespējas un atrisinātu izaicinājumus, kurus rada pāreja, un 

(d) veicināt dialoga un sadarbības darbavietā kultūru, lai uzlabotu resursu efektivitāti, 

samazinātu atkritumu daudzumu, piemērotu drošas un tīras tehnoloģijas un darba 

metodes un uzlabotu darba kvalitāti. 

 

Norādījumi SDO birojam 

 

18. SDO, ņemot vērā tās pilnvaras un pamatvērtības, ir unikālā pozīcijā, lai nodrošinātu 

vadību Cienīga darba programmas, kas ir izšķirošs līdzeklis ilgtspējīgā attīstībā un 

nabadzības izskaušanā, veicināšanā. 

 

Pētniecība, zināšanu attīstība, pārvaldība un izplatīšana 

19. SDO ir nepieciešams: 

(a) turpināt attīstīt pētniecības kapacitāti, lai kļūtu par izcilības centru, kas atbalsta uz 

pierādījumiem balstītu ilgtspējīgas attīstības un cienīga darba politikas veidošanu; 



 
 

 

(b) izveidot veiksmīgu pieeju un labās prakses apmaiņas pasākumus, piemēram, 

mācoties no Zaļās Darba programmas ekonomikas, sociālās un vides interešu 

integrēšanu valsts, pašvaldību un uzņēmumu līmenī; 

(c) veikt pētījumus, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm un sociālajiem partneriem 

novērtēt pārejas uz zaļo ekonomiku ietekmi uz darbavietu radīšanu un darba kvalitāti, 

tostarp apkopojot un izplatot uzticamu statistikas informāciju; 

(d) pārskatīt starptautiskos darba standartus, kuri ir būtiski, lai sasniegtu pilnvērtīgu 

nodarbinātību, taisnīgu, ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, un konsolidēt tos izplatīšanai 

lietotājam draudzīgā veidā. Mēs atzīmējam, ka šo secinājumu 24.punktā mēs pieprasām 

SDO Administratīvo Padomi sasaukt trīspusējo ekspertu sanāksmi, lai sniegtu turpmākus 

norādījumus par jautājumiem, kas saistīti ar ekonomikas „zaļināšanu” un „zaļajām 

darbavietām” un taisnīgu pāreju visiem; 

(e) sniegt ieteikumus MMVU un kooperatīviem par to, kā padarīt savus ražošanas 

procesus videi draudzīgus, tostarp ar lielāku energoefektivitāti un efektīvu resursu 

izmantošanu, iespējams, lietotājam viegli uztveramās pamācības veidā. Šis darbs 

jāveic, sadarbojoties ar nacionālajiem darba devēju un darba ņēmēju organizācijām; 

(f) nodrošināt to, ka attiecīgā informācija ir plaši izplatīta SDO biedriem lietotājiem 

draudzīgā formātā, un 

(g) pasludināt ilgtspējīgu attīstību par SDO svarīgāko jautājumu. 

 

Iesaistīšanās globālā un reģionālā līmenī 

20. SDO ir nepieciešams: 

(a) turpināt darbu ar attiecīgām globālajām un reģionālajām organizācijām, veicinot 

Cienīga darba programmas principu ievērošanu makroekonomikas politikā, lai praktiski 

īstenotu cienīga darba dimensijas pārējā uz ilgtspējīgu ražošanas un patēriņa praksi un 

veicinātu trīspusējo ieguldījumu tajā; 

(b) sadarboties ar attiecīgām pasaules un reģionālām iestādēm, lai izstrādātu ticamus 

un saskaņotus statistikas datus par trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijām, lai veicinātu 

uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu; 

(c) sadarboties ar attiecīgām pasaules un reģionālām iestādēm, lai veicinātu cienīgu 

darbu un nodarbinātības intereses ilgtspējīgas attīstības veidošanā, nodrošinot valstīm 

tehnisko palīdzību; 



 
 

 

(d) aktīvi atbalstīt SDO biedrus, kas aizstāv cienīgu darbu, nabadzības izskaušanu un 

visiem taisnīgu pāreju uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku pēc-2015 Attīstības 

programmas ietvaros. 

 

Valsts līmeņa rīcība 

21. SDO ir nepieciešams: 

(a) integrēt ilgtspējīgu attīstību, nabadzības izskaušanu un pāreju uz iekļaujošu 

ekonomiku Cienīga darba valstu programmās, ANO Attīstības palīdzības ietvarā69 un 

pievērst šiem mērķiem uzmanību valsts attīstības plānos saskaņā ar SDO biedru 

vajadzībām; 

(b) ja nepieciešams, izstrādāt stratēģijas, lai palīdzētu dalībvalstīm pārejā no neoficiālas 

uz oficiālu nodarbinātību, jo īpaši nozarēs, kas ievērojami ietekmē vidi, piemēram, 

lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde, būvniecība un celtniecība; 

(c) sniegt praktisku tehnisko atbalstu uzņēmumu attīstībai un cienīgu darbavietu 

radīšanai saistībā ar ekonomikas „zaļināšanu” un pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

tostarp sadarbojoties ar citām starptautiskām, reģionālām un valsts organizācijām; 

(d) atbalstīt dalībvalstis visaptverošu sociālās aizsardzības sistēmu izstrādāšanā, tostarp 

sociālās aizsardzības minimuma izstrādi, lai aizsargātu tos, kurus ietekmē darba 

pasaules izmaiņas; 

(e) veicināt un stiprināt sociālo dialogu nozaru un valsts līmenī, lai veicinātu taisnīgu 

pāreju visiem un cienīgu darbavietu radīšanu; 

(f) palīdzēt dalībvalstīm veikt brīvprātīgus nodarbinātības novērtējumus, lai palīdzētu 

tām attīstīt darbaspēku ar prasmēm, kas ir būtiskas darbam jaunos zaļajos sektoros vai, 

pārejot uz ilgtspējīgāku patēriņa un ražošanas procesu, un 

(g) turpināt nodrošināt pamatprincipu un darba tiesību ievērošanu iekļaujošā, ekoloģiski 

ilgtspējīgā ekonomikā. 

 

Kapacitātes stiprināšana 

22. SDO ir nepieciešams: 

(a) veidot un stiprināt valdību un sociālo partneru kapacitāti attiecībā uz iespējām, 

izaicinājumiem un politikas reakcijām, lai nodrošinātu efektīvu un taisnīgu pāreju 

visiem. Tas ietver informētības un labākas izpratnes par attiecīgajiem jautājumiem 

veicināšanu; 

                                                           
69 United Nations Development Assistance Framework (UNDAF). Pieejams: http://www.un.org/special-
rep/ohrlls/ohrlls/cca_undaf_prsp.htm  

http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/cca_undaf_prsp.htm
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/cca_undaf_prsp.htm


 
 

 

(b) veidot un stiprināt darba devēju organizāciju kapacitāti par pakalpojumiem, kurus 

tās var sniegt saviem biedriem, tostarp MMVU, lai uzņēmumi un to ražošanas ķēdes 

būtu spējīgi izmantot augošo videi draudzīgo preču un pakalpojumu tirgu; 

(c) veidot un stiprināt darbinieku organizāciju kapacitāti, lai tās būtu spējīgas efektīvi 

aizsargāt darba tiesības, piedalīties koplīgumu pārrunu procesā, nodrošināt saviem 

biedriem piekļuvi apmācībām un uzlabot darba kvalitāti pārējā uz ekoloģiski ilgtspējīgu 

ekonomiku. 

 

Ceļš uz priekšu 

23. SDO ir nepieciešams sagatavot stratēģisku rīcības plānu, nodrošinot saikni starp 

cienīgu darbu, nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību un „zaļajām darbavietām”. 

Tam ir jābūt SDO galvenajam mērķim, kas būtu par pamatu SDO pilnvarām nākotnē. 

Rīcības plānā būtu jānorāda, kā šis darbs tiks integrēts programmā un budžeta 

īstenošanā un Stratēģiskajā politikas ietvarā (2016.-2021.gadam), nodrošinot skaidrus 

atskaitīšanās mehānismus, norādot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus. 

 

24. Atkarībā no analīzes, kas balstīta uz pierādījumiem, rezultātiem Administratīvā 

Padome varētu apsvērt trīspusējās ekspertu sanāksmes sasaukšanu, lai sniegtu 

turpmākus norādījumus par jautājumiem, kas saistīti ar „zaļināšanu”, zaļajām 

darbavietām un taisnīgu pāreju visiem.70  

 

 

5. Nobeiguma komentārs 

 

Ziņojuma nobeigumā ir nepieciešams uzsvērt, ka ekonomikas „zaļināšana” un zaļās 

darbavietas ir samērā jauni jēdzieni un jaunas politikas iniciatīvas. Jāņem vērā, ka vēl 

nav vienota viedokļa par to, ko ietver šie jēdzieni. Nav viena vienota instrumenta, 

tostarp politikas instrumenta, kas noteiktu to, kas tieši būtu darāms zaļās attīstības 

veicināšanai. Šobrīd ilgtspējīga attīstība, tostarp ekonomikas „zaļināšana” un zaļās 

darbavietas ir ietvertas dažādu starptautisku organizāciju dokumentos. Tas viennozīmīgi 

parāda, ka pasaulē valda vienots viedoklis par nepieciešamību pāriet uz zaļo ekonomiku. 

 

                                                           
70 Autores tulkojums. 



 
 

 

SDO Komitejas secinājumi līdz ar to kalpo par būtisku atspēriena punktu šajās politikas 

iniciatīvās. Jāuzsver, ka Komiteja ir trīspusējās sadarbības veidojums, līdz ar to tās 

secinājumi reprezentē darba devēju, valdību un arodbiedrību vienošanos par tajā 

ietvertajiem jautājumiem. 

 

Arodbiedrībām ir būtiski ņemt vērā SDO ģenerāldirektora ziņojuma un komitejas 

secinājumu atziņas attiecībā uz zaļo darbavietu radīšanu, lai trīspusējā sociālā dialoga 

diskusijās veicinātu šo iniciatīvu ieviešanu Latvijā. 

 

N.Mickeviča 

  30.08.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


