Nr. 173

2020. gada marts

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS IZDEVUMS

LBAS VĒSTIS
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība
(LBAS) ir izdevusi grāmatu “Darba likums ar
komentāriem”, un 24.
februārī notika tās svinīgā atvēršana.
Grāmata tapusi, kopīgi
strādājot LBAS un Zvērinātu advokātu biroja
“BDO Law” juristiem.
Izdevuma tapšanu atbalstīja Fridriha Eberta
fonds.
Tagad ar šo izdevumu
var iepazīties tiešsaistē
LBAS
mājas
lapā
www.arodbiedribas.lv.
Vairāk par grāmatas
atvēršanu lasiet šeit.

Šobrīd ir laiks stāties arodbiedrībās
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un tās
dalīborganizācijas ļoti nopietni strādā kā sociālie
partneri, apzinoties, ka šobrīd, ārkārtas situācijas
laikā, ir cits darba režīms, ka ir nepieciešams ātri
un operatīvi iejaukties, ātri atbildēt uz jautājumiem
un dot priekšlikumus.
Galvenais ir – aizstāvēt pamatotas darbinieku intereses, lai nebūtu tāda situācija, ka uz tiem cilvēkiem, kuri nodrošina pievienotās vērtības radīšanu,
dažādu pakalpojumu sasniegšanu, dažādu preču
ražošanu – lai uz viņu pleciem nebūtu uzlikts lielākais krīzes smagums.
Mūsu mērķis ir – uzņēmumu noturēšana ekonomiskajā apritē. Mēs apzināmies arī to, ka, ja šī krīze
ies dziļumā, tad, iespējams, uzņēmumu saimnieciskā darbība kļūs vēl stingrāk ierobežota. Svarīgi ir,
lai mēs ar kopīgiem spēkiem varētu noturēt gan
ekonomiku, gan veselību, un pārvarēt šī vīrusa izraisītos ekonomiskās un sociālās sekas.
Šobrīd, pateicoties arodbiedrību nostājai par to, lai

nodrošinātu ienākuma nodokli gan darbam, gan
kapitālam 20 procentu apjomā, - esam devuši iespēju uzņēmumiem uzkrāt līdzekļus, jo ieguldījumam uzņēmumos, iekārtās, darba apstākļu uzlabošanai ir 0 procentu ienākuma nodoklis. LBAS kongresa lēmums neaplikt ar nodokli uzņēmuma ieguldījumu savā attīstībā ir devis mūsu uzņēmumiem
daudz lielāku spēku.
Pateicoties arī arodbiedrību nostājai, šobrīd esam
spēcīgāki nekā 2008.gada krīzē, - nav tādas nelīdzsvarotības ekonomikā, nav nekustamā ipašuma un
kredītu burbuļa, nav milzu inflācijas un ir augsts
Latvijas kredīta reitings. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies pandēmiju apturēt,
un neviena darbinieku grupa, īpaši tās, kas ir
arodbiedrībā, nebūs zaudētāju rindās. Taču pie tā
visiem arodbiedrību biedriem ir kopīgi jāstrādā Protams, zaudētāji esam mēs visi saistībā ar darba aktivitātes samazinājumu.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Bet arī šī situācija mums ir jāizmanto, kā to ir teikuši senie ķīnieši – krīze ir, pirmkārt, apdraudējums jeb briesmas un vienlaikus arī iespējas. Šī
situācija mums liek daudzas lietas darīt daudz
efektīvāk, kaut vai – sanāksmes noturēt online vidē
un vairāk strādāt attālināti, taupot savu laiku un
citus resursus.
Esam atrisinājuši virkni jautājumu, kas mūsu
biedriem šajās dienās ir radušies. Piemēram, atsevišķos gadījumos netika ievērotas koplīgumu tiesības. Mums ir izdevies tās turēt ļoti augstu – piemēram, Ūdenstransporta darbinieku federatīvās arodbiedrības biedriem Ventspils ostā banka aizturēja
biedru naudas iemaksas ASV sankciju dēļ. Šonedēļ
izdevās panākt to pārskaitījumu par iepriekšējiem
trim mēnešiem.
Tāpat par bezdarbnieku pabalstu – to noteikti izcīnīsim tajā apjomā, kāds tas bija līdz samazināšanai
iepriekšējā gadā (LBAS vēstuli Saeimai un MK skatiet šeit). Ja šī situācija ieilgs, tad vajadzēs vēl papildus prasīt un nodrošināt bezdarbnieku pabalstu
ilgākam laika periodam. Jo darbiniekiem ir vajadzīgs darbs, bet tiem, kam šīs pandēmijas apstākļos to nevar nodrošināt, ir nepieciešami reāli iztikas
līdzekļi. Nedrīkst aizmirst nevienu darbinieku, nevienu ģimeni nedrīkst atstāt bez iztikas līdzekļiem,
tādēļ LBAS risinās situāciju ar atbalstu tieši bērniem, - esam politiķus uzrunājuši, papildu atbalsts
sekos, – vai tas būs ģimenes valsts pabalsta pieaugums, vai kā citādi – par to vēl jādiskutē.
LBAS atbalstīja dīkstāves pabalstus un aicināja tos
attiecināt uz plašākām darbinieku grupām. Mēs
ejam soli pa solim, meklējam tās “šaurās” vietas,
kas vēl nav uzietas, bet prioritāte ir tiem darbiniekiem un arodbiedrības biedriem, kas nav ēnu ekonomikā, kas ar nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksām ir nodrošinājuši valsts pamata, sociālo un pašvaldību budžetu.
Piemēram, slēgtajā valdības sēdē bija darba devēju
puses piedāvājums – ja nu nevar nodrošināt darba
samaksu pilnā apjomā, tad, ignorējot Darba likuma
normas, varētu maksāt arī 75% no darba samaksas. LBAS uzreiz norādīja, ka tas nav nepieciešams,
un to var risināt darba likumdošanas ietvaros, kaut
vai
vienojoties par saīsinātu darba laiku nevis
vienkārši darbiniekam atņemot darba samaksas
daļu. Un šo darba devēju ierosinājumu valdība noraidīja.
Protams, ja darbs nevar tikt veikts, kā tas, piemēram, ir starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā,
vai tiek veikts epizodiski, ir grūti runāt par pilnu
darba samaksu. Noteikti ar izmaiņām attiecīgajā
likumā ir jāatbalsta nacionālās aviokompānijas
"airBaltic" darbinieki, kas pēc pamatota valdības
lēmuma par starptautisko pasažieru pārvadājumu
apturēšanu, ir palikuši ārpus krīzes pabalsta
rāmja.
Pēc Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) ierosinājuma tiek meklēts arī risinājums jūrnieku situācijai, kuri ir “iesprostoti” Latvijā
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un netiek uz saviem kuģiem. Šobrīd LTFJA savu
iespēju robežās jau sniedz atbalstu šiem jūrniekiem
un viņu ģimenēm. Vienlaikus esam vienojušies ar
Finanšu ministriju, ka atradīsim iespēju maksāt
dīkstāves pabalstus arī šiem jūrniekiem, it īpaši, ja
krīze ieilgs.
Ir vajadzīgas nozaru un uzņēmumu arodbiedrību
iniciatīvas, lai apzinātu, kur mūsu biedriem ir kāda problēma, kas vēl nav risināta. Mums kopīgiem
spēkiem un ar arodbiedrības starpniecību ir šī dienas kārtība jāveido. Un jāpiedāvā problēmu risinājumi, un tie noteikti tiks pieņemti. Jo stipŗākas ir
arodbiedrības, jo veiksmīgāki risinājumi darbiniekiem, tāpēc aicinu stāties arodbiedrībās tos darbiniekus, kuri vēl nav mūsu biedri. Atbalstot arodbiedrības, mēs atbalstām sevi un savas ģimenes,
atbalstām taisnīgākus risinājumus Latvijā.
Ir ārkārtīgi liela nozīme nozaru arodbiedrībām un
arodorganizācijām uzņēmumos, kas tad arī strādā
un skaidro situāciju darbiniekiem un pārstāv darbinieku intereses sarunās ar darba devējiem. Arī
man personiski smagās diskusijās Ministru kabineta sēdēs nācās argumentēt par to, ka šī informēšana, konsultēšanās un sociālais dialogs ar arodbiedrību, pieņemot lēmumus, ir obligāts un nepieciešams, jo tieši tādā veidā mēs varam atrast pašus
labākos risinājumus. Mūs atbalstīja arī Tieslietu
ministrija un Labklājības ministrija. Un mēs uzsvērām, ka šī informēšana un konsultācijas ir jāietver
tieši likumprojekta “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību” anotācijā. Tas noteikti ir
arodbiedrību panākums, ka saglabājas Darba likuma 106.pantā minētais pienākums laikus uzsākt
informēšanu un konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem.
LBAS eksperti jau kādu laiku strādā pie jautājuma,
kā risināt situāciju ar uzņēmumu “Latvijas Finieris”
– apgrozījuma kritums šobrīd tur ir 14-15%. Ne
darba devējs, ne arodbiedrība negrib samazināt
darbinieku skaitu, un uz dīkstāves pabalstiem uzņēmums nekvalificējas, jo apgrozījuma kritums nav
pietiekami liels. Šis uzņēmums, kas ir ar dominējošo ietekmi nozarē, tieši ar sociālo dialogu uzņēmuma koplīgumā varētu risināt šo jautājumu, ārkārtas situācijā meklējot netradicionālus risinājumus.
To LBAS stingri atbalsta.
Pēc katras tumšas nakts nāk saulains rīts, un mēs
esam pārliecināti, ka Latvijā gan darbinieku, gan
darba devēju vidū ir pietiekami daudz veselā saprāta un prasmes, lai mēs tos jautājumus, kas šobrīd
ļoti atbildīgi jārisina, secīgi vienu pēc otra arī atrisinātu. Visās Ministru kabineta sēdēs neviens arodbiedrību ierosinātais jautājums nav ticis noraidīts,
par to ir diskutēts un meklēts labākais risinājums.
Tāpēc, godājamie darbinieki un arodbiedrību biedri,
šobrīd ir laiks stāties arodbiedrībās, šobrīd ir laiks
aktivizēt arodbiedrību darbību, vērtēt situāciju un
veiksmīgi pārstāvēt darbiniekus visas Latvijas interesēs.
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Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības paziņojums par
atbalstu valdības rīcībai, lai ierobežotu Covid-19
izplatību un samazinātu krīzes ietekmi uz
Latvijas uzņēmumiem un strādājošajiem
miem, kas vajadzīgi, lai ierobežotu turpmāku CO-

VID19 izplatīšanu. Sabiedrības veselība ir pirmā
prioritāte un tā prasa papildus finansējumu pakalpojumu nodrošināšanai. Mēs pateicamies veselības ap-

Rīgā, 2020.gada 17.martā

Valdības sociālie partneri - Latvijas Darba devēju
konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) - ņemot
vērā

Ministru

prezidenta

K.Kariņa

2020.gada

14.marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ar mērķi ierobežot Covid- 19 izplatību,

izsaka pārliecību par uzņēmēju un visu Latvijas iedzīvotāju izpratni un spēju uzņemties atbildību, lai
sniegtu atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem
saslimšanas izplatības mazināšanai.
LDDK un LBAS turpinās sniegt atbalstu saviem
biedriem un strādās ciešā sadarbībā ar valdību, lai
pārstāvētu darba devēju un darba ņēmēju intereses.
Sociālo partneru organizācijas pilnībā atbalsta līdz
šim veiktos valdības pasākumus un aicina Saeimu,

valdību un Latvijas banku un citas institūcijas darīt
visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk uzņēmumu pārdzīvo šo krīzi, saglabājot darba
vietas un nodarbinot Latvijas iedzīvotājus, maksājot
nodokļus un sociālās iemaksas, tādejādi nodrošinot
Latvijas valsts budžetu, lai pēc krīzes pēc iespējas
ātrāk varētu palīdzēt atjaunot Latvijas ekonomiku un
nostiprināt sociālās drošības sistēmu pēc tam, kad
būs pārvarēta COVID19 izraisītā krīze.

Sociālo partneru organizācijas pauž atbalstu pasākuPage 4

rūpes nozarē strādājošajiem, kas, pildot savu pienākumu, izrāda drosmi un izturību, gan lai ārstētu slimos, gan lai uzturētu vitāli svarīgās preces un pakalpojumus, no kuriem mēs visi esam atkarīgi.
Globālās pandēmijas izraisītā krīze ir ne tikai liels
izaicinājums sabiedrības veselībai, bet tai būs arī
būtiska negatīva ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi 2020. gadā.
Daudzās nozarēs darba ņēmēji un uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, jau izjūt ieviesto ierobežojošo pasākumu sekas.
Sociālie partneri uzsver, ka ir nepieciešama
•

valdības, uzņēmumu, darba ņēmēju un iedzī-

votāju kopīga līdzatbildība, lai nodrošinātu, ka
viss, ko mēs darām, palīdz risināt šo krīzi;
•

izlēmīga valdības rīcība, lai saglabātu mūsu

uzņēmumu darbību tuvākajā nākotnē, saglabātu
darba vietas un novērstu jauna emigrācijas viļņa
attīstību;
atbildīgs politiķu lēmums, nekavējoties nodrošinot darba nespējas lapu 100% apmaksu no valsts
budžeta.
Lūdzam visus izturēties atbildīgi un ar izpratni un
strādāt kopā, lai pēc iespējas samazinātu Covid19 izraisītās krīzes ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību.
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Valdības sociālie un sadarbības partneri:
Steidzami jāpilnveido krīzes vadības modelis
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju
konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) vienojušies aicināt Saeimu un Ministru kabinetu steidami pilnveidot krīzes vadības modeli.
Valdības partneru ieskatā, krīze ir tikai savā sākuma stadijā. Latvijas
priekšrocība šobrīd ir tā, ka var labi
prognozēt, redzot citu valstu labo un
slikto pieredzi. Tāpat var mācīties no
mūsu labās un sliktās pieredzes iepriekšējā krīzē, taču jārīkojas vēl
straujāk un tālredzīgāk.
LTRK prezidents Aigars Rostovskis:
“Šobrīd jārīkojas ātri, drosmīgi un izlēmīgi. Krīze ir jāvada profesionāli, nevis
jāreaģē uz tās izraisītajām sekām.”
LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs:
“Mēs apzināmies, ka ir steidzami vajadzīga valdības un partneru līdzatbildība, aktīva rīcība un mūsu visu solidaritāte, lai aizsargātu uzņēmumus, Latvijas iedzīvotājus un mūsu tautsaimniecību. Mūsu sabiedrības aizsardzība
prasīs ārkārtēju atbildību, rīcību un
solidaritāti no visām pusēm. Mums ir
jāsaglabā uzņēmumi un strādājošie,
lai jau tuvākajā nākotnē nodrošinātu,
ka pēc vīrusa uzveikšanas mēs esam
saglabājuši uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas ir vitāli svarīga, lai Latvija
pilnībā atjaunotos un mums visiem
būtu paļāvība nākotnei. “
Latvijas Pašvaldību savienība, Gatis
Kaminiskis : “Šajā situācijā, kad katra
stunda un diena ir būtiska, svarīgi
rīkoties stratēģiski, reaģējot maksimāli un operatīvi, un koncentrējoties tikai uz krīzes risināšanu. Ārkārtas situācijas laikā visām pusēm ir jārīkojas vienoti, saskaņoti, līdzsvaroti, atbildīgi, ņemot vērā sabiedrības intereses, drošību un vajadzības. Jau šobrīd pašvaldības ir tās, kas aktīvi un ar vislielāko atbildību iesaistījušās situācijas risināšanā, rīkojas operatīvi un sniedz visu nepieciešamo atbalstu gan
saviem iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk pārvarētu krīzi. Pašvaldības ir
vistuvāk iedzīvotājam, tām ir sava būtiska loma arī šajā sarežģītajā laikā. Tāpēc esam nozīmīgs sadarbības partneris valdībai un iesaistītajām institūcijām, lai kopīgiem spēkiem veiksmīgi atrisinātu krīzi un
sekmīgi īstenotu visus nepieciešamos pasākumus.”
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Egils Baldzēns: "COVID 19 krīze mums māca būt solidāriem un
līdzsvarot sabiedrības pamatgrupu intereses, lai nodrošinātu nepārprotamu sabiedrības atbalstu krīzes
risinājumiem. Sociālais dialogs un efektīva diskusija ir izšķiroši svarīga ne tikai uzņēmuma, iestādes,
nozares līmenī, bet šobrīd vēl būtiskāks ir dialogs visas sabiedrības un valsts mērogā. Tas ir pamats
veiksmīgai stratēģijai krīzes pārvarējumam. "
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Ieteikumi arodbiedrībām koplīgumu pārrunām COVID19
risku izplatīšanās laikā
Ārkārtas situācijas laikā lielu lomu spēlē valsts institūciju savlaicīga darbība, lai aizstāvētu pilsoņu veselību, drošību, kā arī pēc iespējas mazinātu krīzes izraisītas ekonomiskās sekas. Taču šajā laikā ir liela nepieciešamība arī
pēc sociālo partneru rīcības un savlaicīgiem kopīgiem
lēmumiem, jo īpaši divos aspektos – nodrošinot darbinieku un darba vietu drošumu veselībai un palīdzot uzņēmumam vai nozarei iziet cauri ekonomiskās krīzes izraisītiem izaicinājumiem.
Šajā rakstā apkopošu dažus ieteikumus arodbiedrībām
attiecībā uz to, kā izmantot arodbiedrības rīcībā esošus
instrumentus, lai veicinātu darba vietu drošumu un darbinieku veselības aizsardzību.
Uzreiz jāatzīmē, ka visi arodbiedrību instrumenti, proti,
tiesības, ir paredzētas Arodbiedrību likuma 12.pantā.
Būtiskākās no tām ir informēšana un konsultēšanās,
koplīgumu pārrunas, kā arī darbinieku pārstāvēšana individuālu un kolektīvu darba strīdu risināšanā. Katrā no
turpmāk minētiem darbību virzieniem ir būtiskas visas
šīs trīs tiesības un to īstenošana.
Kopīga risku analīze
Viens no pirmajiem darbības virzieniem ir kopīga risku
un iespēju analīze. Nozares vai uzņēmuma darba devēji
un arodbiedrības var identificēt riskus darbinieku veselībai un uzņēmuma darbībai saistībā ar COVID 19 izplatīšanos un ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Īpaši tas attiecas
uz valsts sektora, sabiedrisko pakalpojumu, tirdzniecības
un ražošanas nozarēm un to uzņēmumiem, kuri nevar
strādāt attālināti. Dažus no uzņēmumiem jau tieši ir skarusi ekonomiska krīze, savukārt citi uzņēmumi izjutīs to
nedaudz vēlāk.
Lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi piedalītos risku analīzē, arodbiedrības var izmantot savas tiesības pieprasīt informāciju par uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Tas palīdzēs
arodbiedrībām “turēt roku uz pulsa”, apzināties notiekošos procesus, kā arī dot pamatojošu informāciju nākamo
darbības virzienu izpildei.
Veselības aizsardzības pasākumi
Nākamais darbības virziens ir vienošanās par veselības
aizsardzības pasākumiem. Šeit būtiska ir arodbiedrību,
kā galvenā darba aizsardzības uzrauga iniciatīva. Arodbiedrības var ierosināt pārrunas ar darba devēju vai to
organizācijām, ja nepieciešams, grozot spēkā esošo koplīgumu vai slēdzot atsevišķu vienošanos par dažādiem veselības aizsardzības pasākumiem, piemēram: regulāru
telpu un iekārtu dezinfekciju; dezinfekcijas līdzekļu pieejamību; individuālu aizsarglīdzekļu nodrošināšanu; veselības aizsardzības instruktāžu darbiniekiem (piemēram,
attāluma ievērošanu, ziņošanu par saslimšanas simptomiem); veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanu,
ja tādu nav.
Šie jautājumi ir īpaši būtiski uzņēmumos, kuros darba
specifikas dēļ nav iespējams noteikt attālinātu darbu.
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Darba procesu un darba kārtības pielāgošana
Ja uzņēmumam ir iespējams darbiniekiem noteikt attālinātu darbu, arodbiedrībai ir ieteicams vienoties ar darba
devēju par elastīgu darba laiku darbiniekiem, lai, piemēram, nodrošinātu iespējas pieskatīt bērnus, kā arī par
attālināta darba regulējumu, paredzot: darba infrastruktūras pieejamību darbiniekam (piemēram, dators, printeris); piekļuvi uzņēmuma datubāzēm; vajadzīgu programmu pieejamību un instalēšanu darbinieku datoros; IT
specialista attālinātu tehnisko atbalstu; pēc iespējas interneta, telefona rēķinu un mobilā interneta izmaksu segšanu.
Ekonomiskās krīzes ietekmes uz uzņēmuma darbību
novēršana
Nākamais virziens ir būtisks uzņēmumu darba vietu saglabāšanai. Lai kopīgi ar darba devējiem novērstu ekonomiskās krīzes ietekmi uz uzņēmumu vai nozari, arodbiedrības var izmantot tiesības pieprasīt informāciju par uzņēmuma ekonomisko darbību, lai būtu gatavas vest pārrunas par pasākumiem darbinieku kolektīvās atlaišanas
gadījumā, kā tas ir minēts pie pirmā virziena par risku
analīzi.
Arodbiedrības var ierosināt speciālās “līdzdarbošanās”
klauzulas iekļaušanu esošajā koplīgumā. Koplīgumā var
paredzēt darba devēja pienākumu nekavējoties informēt
un konsultēties ar arodbiedrību tiklīdz parādās indikācijas par uzņēmuma ekonomiskajām grūtībām, lai kopīgi
pieņemtu lēmumus par uzņēmējdarbības izaicinājumu
novēršanu un darba vietu saglabāšanu. No arodbiedrībām šāda situācija prasītu ātru reakciju, priekšlikumus
un gatavību vienoties par kompromisiem.
Vislabāk uz krīzes laiku izveidot speciālu darba grupu,
lai savlaicīgi un ātri apspriestu uzņēmuma ekonomikas
problēmas un kopīgi rastu risinājumus, lai novērstu darba vietu likvidēšanu. Darba grupu ieteicams veidot uz
paritātes principiem no darba devēja un arodbiedrības
pārstāvjiem. Darba grupa varētu ātri pieņemt lēmumus
par to, lai: uzņēmums piesakās uz valsts garantētiem
atbalsta pasākumiem; pārorientē darbiniekus, kuriem
nav darba, citu darbu veikšanai; nosaka darbiniekiem
saīsinātu darba laiku, un tml.
Koplīgumā var, piemēram, vienoties ar darba devēju, cik
darba devējs papildus piemaksā darbiniekiem, kuri saņem 75% (bet ne vairāk kā 700 eur) kā dīkstāves pabalstu no valsts, lai novērstu ienākumu zudumu darbiniekiem, kuru ienākumi pārsniedz 700 eur.
Uzņēmuma atteikšanās pildīt koplīguma normas
Var gadīties situācijas, kad darba devējs, aizbildinoties ar
valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un nepārvaramās varas apstākļiem paziņo, ka nepildīs spēkā esošā koplīguma normas. Darba likuma 17.panta otrā daļa, paredz, ka
bez īpašas norunas darba koplīguma puses darba koplīguma spēkā esamības laikā atturas no pasākumiem, kas
vērsti uz vienpusēju tā noteikumu grozīšanu, ja normatīvajos aktos vai darba koplīgumā nav noteikts citādi, kā
arī gādā, lai darba koplīguma noteikumus ievērotu un
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pildītu gan darba devējs, gan darbinieki. Savukārt Darba
likuma 19.panta otrā daļa paredz, ka darba koplīgumu
pirms termiņa var izbeigt, pamatojoties uz pušu vienošanos vai vienas puses uzteikumu, ja šādas tiesības jau ir
nolīgtas darba koplīgumā.

iespējams pildīt pilnīgi visas koplīgumā noteiktās saistības pret saviem darbiniekiem vispār.4 Uzņēmums var
paredzēt, ka saistībā ar ārkārtas situāciju tuvākajā nākotnē var samazināties tā iespējas pildīt koplīguma normas.

Šajā sakarā jāatgādina darba devējam Starptautiskās
darba organizācijas atzīto, ka koplīgumu pārrunas nozīmē gan došanas, gan ņemšanas procesu un pamatotu
paļāvību, ka pārrunu saistības tiks ievērotas vismaz koplīguma darbības laikā, ja šāds koplīgums ir panākts abu
pušu kompromisu par noteiktiem jautājumiem rezultātā,
jo īpaši apzinoties to, ka arodbiedrības piekrita samazināt vienas prasības, lai nodrošinātu citas tiesības, kurām
piešķīra lielāku prioritāti. Ja šīs tiesības var atcelt vienpusēji, tad nevar būt nedz pamatotu
cerību par industriālo attiecību stabilitāti, nedz pietiekamas paļaušanas uz
pārrunu ceļā noslēgtajiem koplīgumiem. Koplīgumos paredzēto saistību
savstarpēja ievērošana ir svarīgs koplīguma pārrunu elements, un tās būtu
jāsaglabā, lai nodibinātu darba attiecības uz stabila un stingra pamata.1

Ko arodbiedrības var darīt, lai novērstu uzņēmuma
paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no koplīguma?

Kā liecina Eiropas sociālo partneru
labā prakse, šajos apstākļos sociālie
partneri nozaru un uzņēmuma līmenī
nekavējoties var sēsties pie sarunu
galda, fiziski vai tiešsaistē, un vienoties par nepieciešamajiem kompromisiem, proti, mazināt darba devēja saistības vienos aspektos un palielināt
saistības citos aspektos, kas krīzes
apstākļos ir īpaši svarīgi, piemēram,
attiecībā uz darbinieku veselības aizsardzību, attālinātā darba izmaksu
finansēšanu, dīkstāves apmaksas izdevumu papildus
finansēšanu, kā arī bezdarbnieku pabalstu finansēšanu.
Piemēram, Somijas sociālie partneri vienojās par darba
devēja iemaksu pensiju fondos apturēšanu uz laiku, lai
nepieciešamo finansējumu novirzītu bezdarbnieku un
dīkstāves pabalstam.2
Papildus jāatzīmē, ka koplīguma normu nepildīšanu esošajos apstākļos nevar pamatot ar nepārvaramās varas
apstākļu iestāšanos. No Augstākās Tiesas Civillietu tiesu
palātas 2013. gada 26. novembra sprieduma lietā Nr.
C04346910 izriet, ka saskaņā ar judikatūrā un juridiskajā literatūrā noteikto nepārvarama vara ir iepriekš neparedzams šķērslis, notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nevar pārvarēt, un kas nav noticis
puses vai tās kontrolē esošas rīcības dēļ.3
Tas, ka uzņēmums nevar veikt konkrētu saimniecisko
darbību, piemēram, saistībā ar valsts noteikto aizliegumu
sniegt pakalpojumus, nenozīmē, ka uzņēmumam nav
1

Pirmkārt, ārkārtas situācijas laikā ir būtiski izvērtēt, vai
koplīgumā jau ir ietverta nepārvaramās varas klauzula.
Iespējams, sociālie partneri jau iepriekš vienojās, kā rīkosies situācijās, kad iestājas nepārvaramā vara. Ja šādas
klauzulas koplīgumā nav, arodbiedrības var izmantot
savas tiesības iniciēt pārrunas labā ticībā par koplīguma
normu pildīšanu ārkārtas situācijas
laikā. Atbilstoši Darba likuma 21.panta
pirmajai daļai darba devējs nevar atteikties piedalīties koplīguma pārrunās.
Otrkārt, ir būtiski kopā ar darba devēju izvērtēt, kādas saistības darba devējam kļuvušas vai kļūs apgrūtinošas vai
neiespējamas. Ir maz ticamas situācijas, kad darba devējs nevar pildīt visas
koplīgumā noteiktās saistības. Iespējams, kādiem noteiktiem pienākumiem
darba devējam var būt ierobežotas finanses, piemēram izmaksāt lojalitātes
prēmijas, dzimšanas dienas dāvanas.
Tas nozīmē, ka arodbiedrības koplīguma grozījumos var piekrist kompromisam, ka darba devējs uz noteiktu ierobežotu periodu nepilda šos pienākumus, vienlaikus nosakot darba devēja
saistības, pildot citus pienākumus, piemēram, piešķirt
uzlabotas veselības apdrošināšanas polises. Protams,
šādas pārrunas prasa no arodbiedrībām zināmu gatavību
piekrist kompromisam. Jebkurā gadījumā, nav pieļaujamas situācijas, ka darba devējs atkāpjas no visa koplīguma, kā arī darba to bez vienošanās ar arodbiedrību.
Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka šis ir lielisks laiks, lai veidotu ciešākas attiecības un uzticību ar darba devējiem. Īstie
partneri sevi parāda tieši grūtību laikā.
Pēc iedvesmas un citu valstu piemēriem aicinu sekot
LBAS mājas lapai, kur ir publicēti citu valstu arodbiedrību piemēri, kā arī ETUC mājas lapas sadaļā “Trade unions and coronavirus” (https://www.etuc.org/en/tradeunions-and-coronavirus ).
Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību un
politikas dokumentu eksperte

Freedom of Association. International Labour Office Geneva. Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association Sixth
edition (2018), [1336]-[1338].
2
Skat.ETUC apkopojumu “Trade unions and coronavirus”: https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus. Papildus skat. “Somijas
sociālo partneru iniciatīvas un vienošanās, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas ietekmi,” LBAS 2020: https://arodbiedribas.lv/news/somijassocialo-partneru-iniciativas-un-vienosanas-lai-mazinatu-covid-19-pandemijas-ietekmi/.
3
AT Civillietu tiesas palātas 2013. gada 26. novembra spriedums lietā Nr. PAC-0365/2013 (C04346910).
4
Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš, “COVID-19 un nepārvarama vara.” 2020. lpp.3.-4.; Darba likuma komentāri, LBAS, Zvērinātu
advokātu birojs „BDO Law, 2020, FES, lpp.136.
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Darbinieku un darba devēju attiecības – jautājumi
un atbildes
Latvijā ir līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtēja situācija, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Izsludinātā
ārkārtas situācija ietekmē vai var ietekmēt arī darbiniekus un darba devējus, tāpēc ir būtiski visiem iesaistītajiem kopīgi sadarbojoties rast iespējami veiksmīgākus dažādu problēmu situāciju risinājumus.

ir pienākums nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu savu darbu izpildīt.
Arī šajā ārkārtas situācijā ir iespējami risinājumi. Piemēram, tie var būt gan darba laika pielāgojumi, gan arī kā
darba izpildes vietas pielāgojumi. Proti – ir iespējams
vienoties, piemēram, par nepilna darba laika noteikšanu,
par darba veikšanu attālināti, vai citiem darba organizēNormatīvajos aktos ne vienmēr ir ietverts precīzs un šanas veidiem.
skaidrs risinājums katrai situācijai, tomēr, izmantojot
tiesību normu iztulkošanas metodes, var rast taisnīgāko Darbinieks un darba devējs nepieciešamības gadījumā
var vienoties arī par tādiem risinājumiem, kas saistīti ar
un pragmātiskāko risinājumu šajā ārkārtas situācijā.
dažāda veida atvaļinājumu izmantošanu.
Protams, būtiska loma šajā situācijā ir arī arodbiedrībām
un darba devēju organizācijām, kuras sociālā dialoga Piemēram, drīkst vienoties par ikgadējā apmaksātā atvaietvaros var rast konkrētam uzņēmumam vai nozarei at- ļinājuma izmantošanu šajā laikā.
bilstošāko risinājumu, tādējādi iespējami efektīvāk nodrošinot gan darbinieku, gan arī darba devēju interešu Darba devējam nav tiesību piespiest darbinieku doties
atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas. Taču
aizsardzību.
darbinieks var pieprasīt šāda atvaļinājuma piešķiršanu
Jau saņemti pirmie signāli par to, ka darba devēji vēlas vai arī puses, ņemot vērā ārkārtas situāciju, var vienoties
darbiniekus sūtīt bezalgas atvaļinājumā, – darba devējam par šādu atvaļinājumu. Būtiskais ir atcerēties, ka par
nav tiesību piespiest darbinieku doties atvaļinājumā bez šādu atvaļinājumu netiek maksāts.
darba samaksas saglabāšanas. Taču darbinieks var pieprasīt šāda atvaļinājuma piešķiršanu vai arī puses, ņe- Darba likums regulē arī situācijās, kad darbiniekam ir
mot vērā ārkārtas situāciju, var vienoties par šādu atvaļi- nodrošināma atlīdzības izmaksa arī gadījumā, ja darbinājumu. Būtiskais ir atcerēties, ka par šādu atvaļināju- nieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ. Likumā gan
nav sniegts izsmeļošs uzskaitījums, tomēr atsevišķi COmu netiek maksāts.
VID-19 saistītie pasākumi var būt uzskatāmi par attaisJāatceras, ka darba devējs un darbinieks var vienoties nojošu gadījumu, kad darba devējam ir pienākums izpar grozījumiem darba līgumā, taču tiem jābūt terminē- maksāt atlīdzību darbiniekam, kurš neveic darbu.
tiem, lai pēc šīs krīzes situācijas, piemēram, darba saKo Darba likums saka par dīkstāvi, kas var rasties
maksa atgrieztos iepriekšējā līmenī.
šajā situācijā?
Vēl šajā laikā skumji “populāra” kļūst dīkstāve, kas ir
situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai Dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku nenonepieņem darbinieka darbu. Darba likumā paredzēts, ka darbina vai nepieņem darbinieka darbu. Darba likumā
paredzēts, ka atlīdzība ir izmaksājama arī tad, ja notiek
atlīdzība ir izmaksājama arī tad, ja notiek dīkstāve.
dīkstāve. Likums gan nenosaka dīkstāves noteikšanas
Par šiem un citiem jautājumiem vairāk lasiet turpināju- iemeslus, tādējādi par dīkstāvi ir uzskatāmas visas situācijas, kad darba devējs objektīvu apstākļu dēļ nevar nomā!
darbināt darbinieku vai arī nepieņem darbinieka darbu.
Ko Darba likums paredz, ko darbinieks un darba de- Taču – ja dīkstāve radusies darbinieka vainas dēļ, darba
vējs var darīt šādā situācijā?
devējam atlīdzība nav jāizmaksā.
Darba likums nosaka, ka darba devējs un darbinieks
savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba
līgumu. Taču likumā ir teikts, ka darbinieks un darba
devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties.
Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā var vienoties
par darba līguma grozījumiem, tādējādi atrisinot vienu
vai otru situāciju, kas radusies saistībā ar COVID – 19
izplatību. Šādiem darba līguma grozījumiem, ja tādi tiek
veikti, ir jābūt kā brīvas gribas izpausmei.
Notiekošais vienlīdz skar gan darbinieku, gan darba devējus. Tāpēc situācijā, kad darba veikšana ikdienas režīmā tiek būtiski ietekmēta, primāri būtu ieteicams izvērtēt
tādus risinājumus, kas ir iespējami saudzīgāki attiecībā
pret darbiniekiem.
Atbilstoši likumam, darbiniekam ir pienākums veikt tos
darbus, kurus viņš ir uzņēmies. Savukārt darba devējam
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Būtiski, lai šajā ārkārtējā situācijā darba devējs ar darbinieku sazinātos, un abas puses vienotos par to, vai darbiniekam fiziski ir jāatrodas darba vietā dīkstāves laikā,
jo īpaši ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos piesardzības pasākumus.
Likumā arī teikts, ka situācijās, kad darba devējs nevar
nodarbināt darbinieku darba līgumā nolīgtā darba izpildei (lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma
vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas), viņam ir tiesības norīkot darbinieku arī darba līgumā neparedzētu
darbu veikšanai. Taču – ne ilgāk par vienu mēnesi gada
laikā, bet dīkstāves gadījumā - ne ilgāk kā uz diviem
mēnešiem viena gada laikā. Par darba līgumā neparedzētu darbu veikšanu darba devējam ir pienākums izmaksāt
atbilstošu darba samaksu, kuras apmērs nedrīkst būt
mazāks par darbinieka iepriekšējo vidējo izpeļņu.
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Ko darīt, ja darbinieks ārkārtas situācijas dēļ nevar dājuši ilgāku laiku, 2) kuri pie attiecīgā darba devēja cieveikt savus pienākumus?
tuši nelaimes gadījumā darbā vai saslimuši ar arodslimību; 3) kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērĪslaicīga prombūtne nav pamats uzteikt darba līgu- nu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem;
mu. Darba likumā ir regulēta arī rīcība situācijā, kad 4) kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie; 5) kuru ģimedarbiniekam nav iespējams veikt darbu nepārvaramas nes locekļiem nav pastāvīga ienākuma; 6) kuri
varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. ir personas ar invaliditāti vai slimo ar staru slimību; 7)
Likumā ir skaidri noteiktas darbinieka tiesības uz īslaicī- kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
gu prombūtni. Par šādu īslaicīgu prombūtni darbiniekam seku likvidācijā; 8) kuriem līdz pensijas vecuma sasniegsavlaicīgi ir jāpaziņo darba devējam. Vienkāršāk sakot, šanai atlicis mazāk par pieciem gadiem; 9) kuri, nepārdarbiniekam pēc iespējas ātrāk ir jāinformē darba devējs traucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju
par to, ka ir iestājušies objektīvi iemesli, kādēļ darbinieks (amatu, arodu); 10) kuriem piešķirts politiski represētās
nevar ierasties darbā. Piemēram, valstu noteikto ceļoša- personas statuss.
nas ierobežojumu dēļ persona nevar savlaicīgi atgriezties 2.Uzteikuma termiņš ir viens mēnesis – mēnesis jādod
Latvijā.
iespēja vēl strādāt;
3. jāizmaksā atlaišanas pabalsts atkarībā no darba stāža;
Ko darīt, ja darbiniekam nepieciešama pašizolācija?
4. Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiJa darbiniekam nav izsniegta darbnespējas lapa, bet viņš niekam — arodbiedrības biedram — bez attiecīgās
nevar veikt savus darba pienākumus saistībā ar ieviesta- arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks
jiem drošības pasākumiem, situācijas var būt atšķirīgas ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus. Ja
un tādējādi ir rūpīgi vērtējamas. Piemēram, ja darbinieks arodbiedrība nepiekrīt, tad darba devējs var atbrīvot tikai
ar darba devēja rīkojumu ir bijis komandējumā vai darba ceļot prasību tiesā.
braucienā, vai bijis nosūtīts veikt darbu citā ES vai EEZ 5. Atlaišanas dienā jāizmaksā visa kompensācija pa neizvalstī un viņam pēc atgriešanās no vīrusa skartās valsts mantoto atvaļinājumu.
vai teritorijas ir jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā, tad šāda Darba līgumu nevar uzteikt sūtot sms, whatsapp,
situācija būtu uzskatāma par attaisnotu prombūtni un skype vai vienkārši telefoniski.
darba devējam būtu pienākums izmaksāt noteikto atlīdzī- Darba līguma uzteikums tiek paziņots darbiniekam atbilstoši Darba likuma 112.1panta noteikumiem rakstveidā:
bu.
1. Uzteikumu otrai pusei var izsniegt:
Savukārt, ja šāda situācija ir radusies tāpēc, ka darbi- * uz vietas personīgi vai piegādājot ar ziņneša, tai skaitā
nieks pats ir devies uz COVID -19 skartajām valstīm vai zvērināta tiesu izpildītāja, starpniecību,
teritorijām, tad, kad valsts pārvaldes iestādes ir aicināju- * kā arī izmantojot pasta komersanta pakalpojumus.
šas atturēties no šāda veida braucieniem, darba devējs * Uzteikumu otrai pusei var nosūtīt arī pa elektronisko
pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ja tas
varētu izvērtēt atlīdzības izmaksu par šo laikposmu
noteikts darba līgumā vai darba koplīgumā.
Ja darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa, tad slimī- 2. Ja uzteikumu uz otras puses darba līgumā norādīto
bas naudas un slimības pabalsta izmaksa tiek veikta at- adresi nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, uzteikums uzbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Darbnespējas lapu skatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas
izsniegšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi pastā. Uzteikums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā
“Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja otra puse uzteikumu
savukārt slimības naudas un slimības pabalstu izmaksu faktiski saņēmusi agrāk.
regulē likums “Par maternitātes un slimības apdrošinā- Prezumpciju, ka uzteikums ir saņemts septītajā dienā
šanu”.
pēc tā nodošanas pastā, saņēmējs var atspēkot, norādot
uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta
Darba līguma uzteikums
gribas bijuši par šķērsli uzteikuma saņemšanai norādītajā adresē. Ja rodas domstarpības, pusei, kas sūtījusi uzDarba līguma uzteikums ir kā galējais līdzeklis, ja ne- teikumu ierakstītā pasta sūtījumā, ir pienākums pierādīt,
var ar darbinieku vai arodbiedrību vienoties par ci- ka uzteikums ir nosūtīts.
tiem saudzējošākiem pasākumiem.
3. Ja uzteikumu uz otras puses darba līgumā norādīto
Darbiniekiem nav pašiem jāraksta atlūgumi (pēc paša elektroniskā pasta adresi nosūta pa elektronisko pastu,
vēlēšanās).
izmantojot drošu elektronisko parakstu, uzteikums uzDarbiniekus nedrīkst piespiest parakstīt vienošanās par skatāms par saņemtu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšadarba līguma izbeigšanu (ja vien tajā nav paredzēti tādi nas.
nosacījumi un pabalsti, kas darbinieku apmierina).
Prezumpciju, ka uzteikums ir saņemts otrajā darba dienā
Ja darba attiecības tiek izbeigtas, tad darba devēja uztei- pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu, saņēmējs var
kuma pamatam ir jābūt darbinieku skaita samazināšana atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatka(Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punkts).
rīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli uzteikuma saUzsakot darba līgumu šādā situācijā, darba devējam ņemšanai norādītajā adresē. Ja rodas domstarpības, pujāņem vērā:
sei, kas sūtījusi uzteikumu pa elektronisko pastu, ir pie1. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšro- nākums pierādīt, ka elektroniskais dokuments ir nosūcības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, ku- tīts.
riem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija.
Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, VAIRĀK
LASIET:
https://arodbiedribas.lv/news/
likumā ir noteiktas priekšrocības, kuriem darbiniekiem darbinieku-un-darba-deveju-attiecibas-jautajumi-unjāsaglabā darbs (1) kuri pie attiecīgā darba devēja nostrā- atbildes/
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Somijas sociālo partneru iniciatīvas un vienošanās,
lai mazinātu COVID-19 pandēmijas ietekmi
LBAS speciālisti aicina iepazīties ar Somijas sociālo partneru piemēru. Sociālie partneri Somijā
noslēdza vienošanos, ar mērķi saglabāt darbavietas un uzņēmumus.
Tā ietver darba devēju veikto pensiju iemaksu pagaidu samazināšanu darbiniekiem un maksājumu
atlikšanu, darba tiesību elastīguma palielināšanu
uz laiku, paātrinot pārrunas par pagaidu atlaišanu
un uzlabojot bezdarba drošību. Somijas sociālie
partneri ieviesa nevis dīkstāves regulējumu, kā tas
notiek Latvijā, bet vēlējās atvieglot darbinieku atlaišanu uz laiku. Darba devējs, kurš saskaras ar grūtībām, var uz laiku atlaist darbinieku no darba, lai
darbinieks varētu pieteikties uz bezdarbnieka pabalsta. Uzteikuma termiņu darba devējam šajā gadījumā samazina, kā arī mazina pienākumu par
atlaišanu kopīgi vienoties ar arodbiedrību. Darba
devējam paliek pienākums atkal nodarbināt darbinieku 9 mēnešu laikā. Savukārt darbinieks pēc atlaišanas saņem atlaišanas pabalstu, kā arī var pieteikties uz bezdarbniekiem sniegtajiem pakalpojumiem un apmācībām. Svarīgi, ka darbinieks saņem
bezdarbnieka pabalstu tādu periodu, kuru darba
devējs norādīja valsts iestādēm kā pagaidu atlaišanas periods.

dus eiro Finnvera garantijas, ko bankām būs paredzēts sadalīt. Valdība arī paziņoja, ka tā uzraudzīs
pašvaldību ekonomisko situāciju un šajā laikā mudināja pašvaldības atturēties no pagaidu atlaišanas.
Pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu cilvēku iztikas
līdzekļus un uzņēmumu likviditāti. Sākotnējās darbības ir tieši vērstas uz cilvēkiem un uzņēmumiem
un ir ierobežotas līdz 3 mēnešiem. Ierosinātie pagaidu darba tiesību akti attiecas uz visu darba tirgu. Koplīgumi un tiesību akti tiks izmantoti kā instrumenti.
Valdība arī paziņoja, ka pašnodarbinātie un ārštata
darbinieki krīzes laikā varēs saņemt bezdarbnieka
pabalstu.

16. martā
Somijas valdība izsludināja ārkārtas stāvokli, kas
ierobežo cilvēku pārvietošanos un skolu slēgšanu.
Valdība iesniedza pirmo ārkārtas pasākumu kopumu ekonomikas atbalstam, jo daudzos uzņēmumos
radās likviditātes problēma, jo īpaši pakalpojumu
nozarē. Vakarā valdība aicināja sociālos partnerus
apspriest turpmākus ārkārtas pasākumus.
18. martā
Sociālie partneri, tostarp visas trīs arodbiedrību
konfederācijas STTK, SAK un AKAVA, kā arī abas
darba devēju apvienības EK un KT, iesniedza kopīgu iniciatīvu kopumu, lai saglabātu darbavietas un
uzņēmumus. Kopējās iniciatīvas ietvēra pagaidu
pensiju iemaksu samazināšanu darba devējiem un
maksājumu atlikšanu, uz laiku palielinot elastīgumu darba tiesību aktos, paātrinot pārrunas par
pagaidu atlaišanu un uzlabojot bezdarba drošību
un palielinot piekļuvi tai.
20. martā
Valdība iesniedza lielāku paketi, tostarp, papildu
budžetu 400 miljonu apmērā, kas ietvēra pasākumus darbavietu saglabāšanai, pamatojoties uz paketi, par kuru vienojās sociālie partneri, kā arī paketi uzņēmumu nodrošināšanai. Paketes kopsumma sasniedz 15 miljardus eiro, ieskaitot 12 miljarPage 10

Sociālie partneri ir vienojušies par iniciatīvu, kuras
mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kā arī darba ņēmējus krīzes laikā.

Somijas sociālo partneru vienošanās
Arodbiedrības un darba devēji vienojās par priekšlikumiem, kuru mērķis ir atvieglot situāciju uzņēmumiem, kurus skārusi COVID-19 krīze. Organizācijas kopīgi ierosina Somijas valdībai veikt pasākumus, lai grozītu darba tiesības un samazinātu uzņēmumu slogu.
Sociālo partneru iniciatīva reaģēt uz koronavīrusa
pandēmiju tika iesniegta 18. martā. Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kā arī darba ņēmējus
krīzes laikā. Priekšlikums sastāv no trim lielām vienībām: pagaidu atvieglojums darba devēja pensiju
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iemaksām, īslaicīgas atlaišanas procedūras paātri- 2. TyEL apdrošināšanas iemaksu atlikšana uz trim
nāšana un iztikas līdzekļu aizsardzība.
mēnešiem
Sociālo partneru iniciatīvas mērķis ir stiprināt uzņēmumu finansiālo stabilitāti krīzē, ko izraisījis
koronavīruss. Citiem vārdiem sakot, tas nav konkurētspējas uzlabošanas jautājums, norāda STTK
priekšsēdētājs Antti Palola.

Mudināt privātā sektora darba devējus un pensiju
apdrošināšanas sabiedrības (kā arī uzņēmumu un
nozaru pensiju fondus) vienoties par pensiju iemaksu atlikšanu par trim mēnešiem.

3. “TyEL” pārkreditēšanas veicināšana
Sociālo partneru priekšlikums Somijas valdībai aizsargāt uzņēmumus, nodarbinātību un iztikas lī- Atvieglot pensiju apdrošināšanas iemaksu veikšanu
dzekļus koronavīrusa izraisītajā ekonomiskajā krīzē ar TyEL pārkreditēšanas starpniecību, liekot
Finnvera sniegt sabiedrībām nodrošinājumu, ko tās
Koronavīrusa dēļ Somijas ekonomika ir nonākusi pieprasa pārfinansēšanai.
situācijā, kas apdraud uzņēmējdarbību, nodarbinātību un cilvēku iztiku. Šajā nolūkā centrālās darba 4. Ieturamās uzņēmuma darba pensiju klientu prētirgus organizācijas ir kopīgi iesniegušas Somijas mijas
valdībai priekšlikumu par nepieciešamajiem pasā- Pensiju uzņēmumiem jāatturas maksāt klientu prēkumiem, lai samazinātu nodarbinātības izmaksas, mijas par laikposmu, kurā tiek atviegloti to maksātuzlabotu darba likumdošanas elastību un uzlabotu spējas noteikumi un samazinātas darba devēju iesociālo drošību darba ņēmējiem, kas kļuvuši par maksas pensiju jomā.
bezdarbniekiem vai atlaisti no darba.
Līdz 2020. gada 31. decembrim uz laiku palielināt darba tiesību elastību privātajā sektorā
Sociālās organizācijas apgalvo, ka uzteikums un
kolektīvā atlaišana ir galējais līdzeklis. Pirmā prioritāte ir piedāvāt darbiniekam citu darbu vai mācības. Taču ne vienmēr tas ir iespējams Korona vīrusa radīto finansiālo problēmu dēļ, tādēļ ierosinām
šādas pagaidu izmaiņas Darba likumā.
5. Minimālā pārrunu laika samazināšana Likumā
par sadarbību uzņēmumos
Darba devēju pensiju iemaksu pagaidu samazi- Atlaišanas gadījumā samazināt minimālos pārrunu
nāšana par 910 miljoniem eiro
laikus, kas noteikti Likumā par sadarbību uzņēmumos, no pašreizējām 14 dienām un 6 nedēļām,
1. Privātā sektora darba devēju pensiju iemaksas
abos gadījumos līdz 5 dienām.
Uz laiku samazināt darba devēja ieguldījumu par
2,6 procentpunktiem. Tas nozīmē pagaidu atkāpša- 6. Darba attiecību pārtraukšanas regulējuma attienos no noteikuma Nr. 50/50 attiecībā uz iemaksu cināšana uz darba līgumiem uz noteiktu laiku
izmaiņām. Pagaidu atlaide tiks īstenota pēc iespē- Paplašināt darba attiecību uzteikuma regulējumu
jas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. jūni- uz darba līgumiem uz noteiktu laiku.
jam, un tā būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.
Darba ņēmējiem, kuriem uzsaka darba līgumu, jābūt tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu un tiesībām
Privātā sektora darba devējiem tas nozīmē samazi- izbeigt darba līgumus uz noteiktu laiku.
nājumu par EUR 910 miljoniem, ja tas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūnijā. Ar ienākumiem saistītās 7. Saīsināt uzteikuma termiņu
pensiju shēmas emu rezerve, kas pašlaik ir aptuveni 7 miljardi eiro, tiktu izmantota, lai samazinātu Samazināt 14 dienu uzteikuma termiņu, kas noiemaksas. Rezerves tiks papildinātas, uz laiku pa- teikts Likumā par darba līgumiem, līdz 5 dienām.
lielinot darba devēja iemaksas laikposmā no 2022.
8. Precizēt iespēju atlaist darbiniekus pirms darba
līdz 2025. gadam, lai pilnībā kompensētu pagaidu
devēja un arodbiedrības pārrunu beigām
samazinājuma ietekmi.
Sociālie partneri piekrīt, ka pēkšņa un nopietna
Ar ienākumiem saistīto apdrošināšanas iemaksu
korona vīrusa radītā pieprasījuma pēc uzņēmuma
veikšanas atlikšana
produktiem vai pakalpojumiem samazināšanās,
kas rada vajadzību atlaist ievērojamu daļu darbiPage 11

LBAS VĒSTIS

nieku, ir ārkārtas situācija atbilstoši Likuma par
sadarbību uzņēmumos 60.pantam. Katrs gadījums
tiks izskatīts un analizēts atsevišķi. Kad vairs nav
pamata atkāpties no kopīgu lēmumu pieņemšanas
pienākumiem, darba devējam nekavējoties jāatsāk l
kopīgu lēmumu (līdznoteikšanas) pārrunas.
9. Valstij jāuzņemas pienākums ārkārtas apstākļos
maksāt atlīdzību
Ja darba apturēšana (dīkstāve) ir saistīta ar valsts
iestāžu lēmumu pārtraukt darbības, dīkstāves laikā
nav pienākuma maksāt atalgojumu. Tas nozīmē, ka
darbinieku ienākumu zaudējumu dīkstāves laikā
pilnībā kompensē valsts, taču ne ilgāk par 14 dienām.
Gadījumos, kad citas iestādes lēmuma dēļ tiek aizliegts darbs vai tiek slēgta skola vai bērnudārzs
bērnam, kas ir jaunāks par 12 gadiem, lai novērstu
infekcijas slimības izplatīšanos, darbinieka ienākumu zaudējumu aizlieguma laikā pilnībā kompensē
no valsts līdzekļiem.

tas pēc 2020. gada 1. janvāra un beidzas vēlākais
2020. gada 31. decembrī.
14. Darba devēja pienākums paziņot par atlaistajiem darbiniekiem
Ja atlaiž 10 vai vairāk personas, darba devējam ir
jānosūta paziņojums par atlaišanu TE birojam
(Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības pakalpojumu birojs) un bezdarbnieka pabalstu maksātājam. Paziņojumā darba devējs iekļauj informāciju
par atlaistiem darbiniekiem un datumu, kad sākas
un beidzas atlaišana. Paziņojumā minētos darbiniekus uzskata par reģistrētiem bezdarbniekiem – darba meklētājiem. Bezdarbnieks pieprasa bezdarbnieka pabalstu no pabalsta maksātāja un pabalstu
izmaksā, ja pieprasījums atbilst darba devēja deklarētajām atlaišanas dienām. Atlaistās personas, ja
vēlas, var reģistrēties atsevišķi TE pakalpojumiem
un izmantot tiesības saņemt pakalpojumus.

10. Paplašināt uzteikuma tiesības pārbaudes laika
Atļaut darba līguma uzteikumu pārbaudes laikā
finansiālu un ar ražošanu saistītu iemeslu dēļ.
Tajā pašā laikā jānosaka, ka, atceļot pārbaudes
laiku, nebūs ne bezdarbnieka pabalsta gaidīšanas
perioda, ne atskaitāmo dienu.
11. Atkārtotas nodarbinātības pienākuma pagarināšana
15. Nodrošināt atlaišanas pabalsta finansējumu
Pagarināt pienākuma atkārtoti nodarbināt darbinieku periodu uz 9 mēnešiem, ja darbinieks ir atlaists no darba sakarā ar šajā līgumā uz noteiktu
laiku ietvertajām izmaiņām darba tiesībās.

Valsts sniegs ieguldījumu atlaišanas pabalstu finansēšanā ierobežotā laikposmā līdz 2020. gada
beigām, finansējot daļu no pamat ienākumu pabalsta.

Līdz 2020. gada 31. decembrim uzlabot dīkstāvē 16. Visās situācijās ir garantēta bezdarbnieku fonesošo vai bezdarbnieku ienākumu nodrošinājumu
du darbības spēja un tūlītēja pabalstu izmaksāšana.
12. Uzlabot aizsardzību pret bezdarbu
Atcelt atskaitāmo bezdarba nodrošinājuma periodu. Valsts 2020. gadā gatavojas atbalstīt bezdarbnieku
Atlaišanas periodus neieskaita bezdarba nodrošinā- fonda darbības veiktspēju ar 20 miljoniem eiro, pamatojoties uz atsevišķi saskaņotiem principiem.
juma maksimālajā periodā.
Izmaiņas bezdarba nodrošinājumā stājas spēkā ar Vienošanās parakstītāji:
atpakaļejošu spēku no 2020. gada 16. marta.

Jyri Häkämies
Jarko Eloranta
Precizēt tiesību aktus par bezdarba nodrošinājumu, Sture Fjäder
lai piešķirtu darbiniekiem tiesības uz ikdienas bez- Antti Palola
darbnieka pabalstu pat tad, ja ir panākta vienoša- Markku Jalonens
nās par atlaišanu.
13. Saīsināt obligātās nodarbinātības noteikumu
Ja nav noteikts citādi, obligātais nodarbinātības Informāciju apkopoja un tulkoja Ariadna Ābeltiņa
periods ir 13 nedēļas darba attiecībām, kas ir sāk- un Nataļja Preisa
Page 12
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Eiropas dalībvalstu sociālo partneru reakcija uz
COVID19
Austrija
Darba laiks 38,5 h/nedēļā; 2 bērni, vienīgais darba ņēmējs, darAustrija, vienojoties ar sociālajiem partneriem, pieņēma ba laiks saīsināts par 50% gadījumā, ja darbs ir īstermiņa:
Īstermiņa darba pakotni.
Pirmais gadījums: bruto ienākumi 1,700 €, Neto aizstāšanas
Īstermiņa darba pakotne saglabā nodarbinātību. Sociālie par- likme tātad 90%.
tneri vienojas par 400 miljoniem eiro īstermiņa darbam. Austrijas Arodbiedrību federācija (ÖGB), tās arodbiedrības un Austrijas Darba palāta (Labour Chamber) ir aicinājušas izveidot atbalsta pakotni darba ņēmējiem. Šo pakotni tagad kopīgi veido
sociālie partneri un federālā valdība. Īstermiņadarbam, kas
palīdzēs daudziem uzņēmumiem saistībā ar Corona krīzi, ir
pieejami 400 miljoni eiro tūlītējam atbalstam. Krīzes fonda
“drošai uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” kopējais apjoms
Otrais gadījums: bruto ienākumi 2 000 €, Neto aizstāšanas likbūs 4 miljardi eiro.
me 85%.
Sociālā diferenciācija
Ja darba laiks ir jāsamazina, tās var būt pat nulle darba stundas
pretstatā 2008. gada īstermiņa darba modelim. Neto nomaiņas
likme ir bijusi sociāli lētāka: tas nozīmē, ka darbiniekiem tiek
izmaksāti 80 līdz 90 % no algas, kamēr viņi strādā neilgu laiku.
“Šādi mēs nodrošinām, ka cilvēki var samaksāt īri un segt citas
dzīvošanas izmaksas pat šajā ārkārtas situācijā”, norāda ÖGB
Itālija
prezidents Wolfgang Katzian.
2020.gada 14.martā Itālijas arodbiedrības, darba devēji un valĀtra un nebirokrātiska virzība
dība parakstīja Kopīgu protokolu pasākumu regulēšanai, kas
paredzēti Covid-19 izplatības apkarošanai un ierobežošanai darMērķis ir ātri un nebirokrātiski īstenot īstermiņa darbu ciešā
ba vietās.
sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Pēc politiskās vienošanās
ÖGB, arodbiedrības un AK nenogurstoši strādā, lai precizētu Ir panākta vienošanās, ka darba devēji īsteno šo protokolu savās savos uzņēmumos, kā arī īsteno turpmāk uzskaitehniskās detaļas.
ÖGB vēlas pārliecināties, ka darbiniekiem ir “drošības lietussargs,”sacīja ÖGB prezidents: “Šis ir pirmais nozīmīgais solis
šajā krīzē, tas parāda, cik svarīga ir spēcīga valsts un labklājības
valsts. Es aicinu uzņēmumus atgriezties pie šīs neilgās darba
programmas un paturēt darbiniekus darbā - tas nodrošinās
darbavietas un tādējādi arī pirktspēju".
Neto aizstāšanas likmju skala:
80% neto aizstāšanas likme, ja bruto samaksa pirms saīsinātā
laika ir lielāka par 2,685 euro, 85% par mēneša bruto samaksu
no 1 700 euro līdz 2 685 euro, 90% bruto atalgojumam līdz
1,700 eiro.
Neto aizstāšanas likme ir summa, ko darbinieki saņem, kad
viņiem ir jāstrādā īstermiņā. Tā ietver algu vai samaksu, kas
attiecīgi samazināta saskaņā ar darba laiku, un atbalsta/
palīdzības maksājumu. To finansē Valsts nodarbinātības dienests. Corona ārkārtas palīdzības elastīgā īstermiņa darba pieņēmuma piemēri:
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tītos papildu piesardzības pasākumus, kas jāpapildina ar

citiem līdzvērtīgiem vai precīzākiem pasākumiem atbilstoši to
organizācijas specifikai pēc apspriešanās ar arodbiedrību pārstāvjiem darba vietā, lai aizsargātu cilvēku veselību uzņēmumā
un nodrošinātu veselīgu darba vidi.
1. INFORMĀCIJA
• Piemērojot vispiemērotākos un efektīvākos veidus, uzņēmums informē visus darba ņēmējus un personas, kas
ienāk uzņēmuma telpās, par uzņēmuma vadlīnijām un
noteikumiem, nododot un/vai izliekot īpašas informācijas
bukletus pie ieejas un visredzamākajās uzņēmuma telpās.
• Jo īpaši šādu informāciju:
pienākums uzturēties mājās drudža (virs 37,5 °) vai
citu gripas simptomu gadījumā un izsaukt ārstu un
veselības aprūpes brigādi;
tā fakta apzināšanās un akcepts, ka jūs nevarat iekļūt
un uzturēties uzņēmuma telpās, kā arī savlaicīgi, arī
pēc iebraukšanas, informēt par to,ka pastāv briesmas
(gripas simptomi, drudzis, fakts, ka esat nācis no riska
zonām vai pēdējo 14 dienu laikā esat bijis kontaktējies
ar cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs vīruss, utt.), kad vien
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iestāžu veiktie pasākumi prasa jūs informēt ārstu un 4. UZŅĒMUMU TĪRĪŠANA UN SANITĀRIJA
veselības aprūpes iestādes un palikt mājās;
•
Uzņēmums nodrošina telpu, vides, darbstaciju un kopīgu
pienākums ievērot visus noteikumus un pasākumus,
atpūtas zonu ikdienas tīrīšanu un regulāru dezinfekciju;
ko uzņēmums un darba devējs veic, ieejot uzņēmumā
ja uzņēmuma telpās atrodas COVID19 pozitīvas perso(jo īpaši, saglabājot drošības attālumu, ievērojot
nas, telpas apstrādā saskaņā ar Veselības ministrijas
higiēnas noteikumus par roku mazgāšanu un drošu
2020. gada 22. februāra apkārtraksta vēstules Nr.
rīcību);
5443 noteikumiem, kā arī vēdina telpas;
•
pienākums nekavējoties un atbildīgi informēt darba
- ar atbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem gan birojos, gan
devēju par jebkādiem gripas simptomiem darba
ražojošajās vienībās nodrošina iekārtu, skārienekrānu
veikšanas laikā, kā arī nodrošināt pietiekamu attāluutt. tīrīšanu un regulāru dezinfekciju;
mu uzņēmuma telpās esošo cilvēku drošībai.
•
saskaņā ar Veselības ministrijas pamatnostādnēm
un tādā veidā, kā tas tiek uzskatīts par vispiemēro2. PIEKĻUVE UZŅĒMUMA TELPĀM
tāko, uzņēmums var organizēt īpašas/regulāras
•
Pirms ieiešanas darba vietā jāpārbauda personāla ķermetīrīšanas darbības, izmantojot sociālās drošības tīkņa temperatūr. Ja tā ir augstāka par 37,5°, piekļuve darba
lus.
vietām nav atļauta. Cilvēkus šādos apstākļos uz laiku izolē
un aprīko ar maskām; viņi nedodas uz neatliekamās palī- 5. PERSONĪGĀS HIGIĒNAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
dzības vienībām un/vai uz uzņēmuma slimnīcu, bet pēc •
Cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumā, obligāti jāievēro visi
iespējas ātrāk sazinās ar saviem ārstiem un ievēro viņu
higiēnas pasākumi, jo īpaši attiecībā uz rokām;
norādījumus;
•
uzņēmums nodrošina piemērotus rokas mazgāšanas lī•
darba devējs jau iepriekš informē darbiniekus un persodzekļus;
nas, kas plāno iekļūt uzņēmuma telpās, par piekļuves aiz- •
ieteicams regulāri tīrīt rokas ar ziepēm un ūdeni.
liegumu ikvienam, kam pēdējo 14 dienu laikā ir bijuši kontakti ar cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs COVID-19 testa rezul- 6. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI
tāts, vai kuri nāk no COVID19 riska teritorijām;
•
šajā protokolā minēto higi•
attiecībā uz šiem gadījumiem ir atsauce uz Itālijas
ēnas pasākumu un individuālo
2020.gada 23. februāra Dekrētu Nr. 6 1. panta h) un i)
aizsarglīdzekļu nodrošināšana
apakšpunktu.
ir būtiska un, ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju, ir
3. IESPĒJAS ĀRĒJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM PIEKĻŪT UZŅĒMUMA
nepārprotami saistīta ar to
TELPĀM
pieejamību tirgū. Šo iemeslu
•
Ieejas, tranzīta un izejas procedūras attiecībā uz ārējo
dēļ:
piegādātāju piekļuvi nosaka, izmantojot iepriekš noteiktus
a) maskas izmanto saskaņā
veidus, ceļus un laiku, lai samazinātu kontaktus ar persoar Pasaules Veselības organizācijas noteikumiem un
nālu, kas darbojas iesaistītajās nodaļās/birojos;
vadlīnijām;
•
Ja iespējams, vadītāji paliek savu transportlīdzekļu telpā:
b) ņemot vērā ārkārtas situāciju, piegādes grūtību gadījubez iemesla ir atļauta piekļuve birojiem. Lai sagatavotu
mā un tikai tādēļ, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, var
iekraušanas un izkraušanas darbības, pārvadātājam stingri
izmantot tāda paša tipa maskas, kādas ieteikušas vejāievēro viena metra attālums;
selības aizsardzības iestādes;
•
piegādātājiem/pārvadātājiem un/vai citiem ārštata darbic) uzņēmuma sagatavošana mazgāšanas līdzekļiem atkaniekiem paredzētās tualetes un sanitārās telpas jāidentifirībā no tā, kurām pamatnostādnēm PVO dod priekšrocē/jāierīko; jāaizliedz izmantot darbinieku tualetes un
ku
(https://www.who.int/gpsc/5may/
sanitārās telpas, kā arī jānodrošina atbilstoša ikdienas
Guide_to_Local_Production.pdf);
tīrīšana;
•
tomēr, ja darbībai nepieciešams strādāt starppersonu
•
pēc iespējas samazina apmeklētāju piekļuvi; ja ir nepiecieattālumā, kas ir mazāks par vienu metru, un nav iespējašama ārējo apmeklētāju (uzkopšanas uzņēmuma, apmi citi organizatoriski risinājumi, izmanto maskas un
kopes u. c.) piekļuve, tie atbilst visiem uzņēmuma noteicitus aizsarglīdzekļus un ierīces (cimdus, aizsargbrilles,
kumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz piekļuvi uzņēmuma
kombinezonus utt.) saskaņā ar zinātnisko un veselības
telpām saskaņā ar iepriekš minēto 2. punktu;
aizsardzības iestāžu noteikumiem.
•
ja uzņēmums organizē transporta pakalpojumus, darba
ņēmēju drošību nodrošina katrā transporta posmā;
7. KOPĪGO TELPU UZTURĒŠANA (ĒDNĪCU, SKAPJU, SMĒĶĒŠANAS
•
šā protokola noteikumi attiecas uz apakšuzņēmējiem, ZONU, DZĒRIENU UN / VAI UZKODU APARĀTU VIRSMU IZSMIkas var organizēt pastāvīgus un pagaidu objektus un DZINĀTĀJI U. C.)
novietnes teritorijās un ražošanas zonās.
•
Piekļuve kopējām zonām, tostarp uzņēmumu ēdnīcām,
smēķēšanas zonām un ģērbtuvēm ir ierobežota, tādējādi
paredzot to nepārtrauktu ventilāciju, īslaicīgu uzturēšanos
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•

•

šajās zonās un 1 metra droša attāluma nodrošināšana •
starp cilvēkiem, kas tajās atrodas.
zonas ir sakārtotas un skapja telpas ir apstrādātas ar sani- •
tārajiem līdzekļiem tā, lai darba ņēmēji varētu saglabāt
darba apģērbu un nodrošināt viņiem piemērotus sanitāros apstākļus.
nodrošina regulāru sanitizāciju un ikdienas tīrīšanu ēdnī- •
cas telpās, kā arī dzērienu un uzkodu iegādes aparātu
taustiņu apsmidzināšanu ar atbilstošiem mazgāšanas
līdzekļiem.

8. UZŅĒMUMU ORGANIZĀCIJA (PĀRMAIŅAS, PĀRCELŠANA UN
LIETPRATĪGS/VIEDS DARBS, KĀ ARĪ RAŽOŠANAS LĪMEŅU REMODULĀCIJA UN PĀRKĀRTOŠANA)
Uzņēmumi var:
uzdot slēgt visas struktūrvienības, kas nav ražotnes,
vai jebkurā gadījumā tās, kuras var darboties, izmantojot viedo darbu vai attālinātu darbu;
atkārtoti modulēt un pārkārtot ražošanas līmeņus;
nodrošināt darba ņēmēju pārejas plānu, kas paredzēts
ražošanai, lai pēc iespējas samazinātu kontaktus un
izveidotu autonomas, atsevišķas un atpazīstamas grupas;
izmantot viedu darbu visām darbībām, ko var veikt
mājās vai attālināti; ja izmanto sociālās drošības tīklus,
vienmēr izvērtē iespēju nodrošināt, ka tajos tiek
ņemts vērā viss uzņēmuma personāls, ja tas ir nepieciešams, arī ar atbilstošām rotācijām;
prioritārā kārtā izmantot sociālās drošības tīklus, kas
pieejami saskaņā ar līgumiestādēm un noteikumiem,
kuru mērķis parasti ir ļaut atturēt no darba, nezaudējot darba samaksu;
ja c) apakšpunktā minēto iestāžu un pasākumu izmantošana nav pietiekama, izmanto atlikušos neizmantotos brīvdienu laikposmus;
•
visus valsts un starptautiskos ceļojumus / komandējumus aptur un atceļ, pat ja par tiem jau ir panākta
vienošanās.

tiek pārtraukti un atcelti visi iekšējie pasākumi un visi mācību pasākumi;
klasē, ieskaitot obligātos pasākumus, pat ja tie jau ir organizēti; tomēr, ja uzņēmuma organizācija to atļauj, mācības var veikt attālināti, arī darbiniekiem, kas veic viedo
darbu;
ja notiekošās ārkārtas situācijas un līdz ar to nepārvaramas varas dēļ netiek pabeigta profesionālās un/vai citas
apmācības atjaunināšana, ievērojot termiņus, kas paredzēti visiem uzņēmuma uzdevumu/funkciju veikšanai
veselības aizsardzības un drošības jomā darbavietā, tas
nenozīmē, ka nav iespējams turpināt pildīt konkrēto
funkciju (piemēram, avārijas dienesta darbinieki gan
ugunsdzēsības, gan pirmās palīdzības jomā var turpināt
iejaukties un darboties gadījumā, ja rodas vajadzība pēc
kravas automašīnas vadītāja).

11. ASIMPTOMĀTISKU CILVĒKU VADĪBA UZŅĒMUMĀ
•
Ja cilvēkiem uzņēmumā ir drudzis un elpceļu infekcijas
simptomi, piemēram, klepus, viņi par to nekavējoties ziņo
personāla nodaļai. Tos izolē saskaņā ar veselības aprūpes
iestāžu noteikumiem, un tas pats attiecas uz citiem cilvēkiem telpās. Uzņēmums nekavējoties paziņo par to attiecīgajām veselības aprūpes iestādēm un izsauc palīdzību,
zvanot uz reģiona vai Veselības ministrijas nodrošinātiem
ārkārtas palīdzības tālruņa numuriem (RIGD-19);
•
Uzņēmums sadarbojas ar veselības aizsardzības iestādēm, lai noteiktu “ciešus kontaktus” tiem uzņēmuma
cilvēkiem, kuri ir atzīti par COVID-19 inficētiem. Tas
vajadzīgs, lai iestādes varētu īstenot vajadzīgus un piemērotus karantīnas pasākumus. Uzraudzības laikā uzņēmums var lūgt jebkuru tuvu kontaktu, lai saskaņā ar
veselības aprūpes iestāžu vadlīnijām, kā piesardzības
pasākumu, atstātu telpas.

12. MEDICĪNISKĀ UZRAUDZĪBA/KOMPETENTS ĀRSTS/DARBA
ŅĒMĒJU DARBA DROŠĪBAS PĀRSTĀVIS
•
Veselības uzraudzība turpinās, ievērojot Veselības ministrijas pamatnostādnēs (tā sauktajā “dekalogo”) ietvertos
9. DARBINIEKU IERAŠANĀS UN AIZIEŠANAS ORGANIZĀCIJA
higiēnas pasākumus;
•
tiek veicināti secīgi iebraukšanas/izbraukšanas laiki, lai pēc •
šajā periodā priekšroka dodama profilaktiskajām medicīiespējas izvairītos no kontaktiem kopīgajās zonās (ieejām,
niskajām pārbaudēm, kā arī izmeklējumiem pēc piepragarderobēm, ēdnīcām);
sījuma un izmeklējumiem, kad cilvēki atgriežas darbā
• ja iespējams, ierīko ieejas un izejas durvis no šīm telpām
pēc slimošanas;
un nodrošina tādu mazgāšanas līdzekļu klātbūtni, kas ap- •
• regulāro veselības uzraudzību nedrīkst pārtraukt, jo tā
zīmēti ar atbilstošām zīmēm.
ir vispārēja rakstura papildu profilakses pasākums, jo tā
10. IEKŠĒJĀS PĀRVIETOŠANĀS, SANĀKSMES, IEKŠĒJIE PASĀKUMI
var atklāt iespējamos saslimšanas gadījumus un aizdoUN MĀCĪBAS
mīgus infekcijas simptomus gan informācijas, gan apmā•
pārvietošanos uzņēmuma telpās samazina līdz minimucības nolūkā, ko kompetentais ārsts var sniegt darbiniemam, ievērojot uzņēmuma norādījumus un vadlīnijas;
kiem, lai novērstu infekcijas izplatīšanos;
• sanāksmes nav atļautas. Ja tās ir nepieciešami un steidza- • kompetentais ārsts sadarbojas ar darba devēju un darba
mas, un nevar tikt organizētas attālināti, cilvēku klātbūtni
drošības pārstāvi, papildinot un ierosinot visus reglamensamazina līdz minimumam un jebkurā gadījumā nodrošitējošos pasākumus, kas saistīti ar COVID-19;
na starppersonisku attālumu un pienācīgu telpu tīrīšanu/ •
kompetentais ārsts ziņo par uzņēmuma situācijām, kas
ventilāciju;
ir īpaši nestabilas un ir vai ir bijušas darba ņēmēju slimības, un nodrošina to aizsardzību. Saskaņā ar privātuma
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Dānija

aizsardzības noteikumiem kompetentais ārsts piemēro mēneša algu DKK 34000 apmērā. Saistībā ar kompensācijas
veselības aprūpes iestāžu vadlīnijas.
periodu darbiniekam ir jāņem 5 brīvdienas. Kompensācijas periods nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

Pieteikums un samaksa
Dānijas sociālie partneri parakstīja Dānijas Trīspusējo līgumu par
Uzņēmumiem ir jāpiesakās uz kompensāciju, izmantojot Dānipagaidu algu kompensāciju privātā sektora darbiniekiem.
jas Uzņēmējdarbības iestādes korporatīvo portālu virk.dk. DāniKoronavīrusa uzbrukums nostāda Dānijas darbiniekus un uzņē- jas uzņēmējdarbības iestāde cer saņemt pirmos pieteikumus uz
mumus sarežģītā situācijā. Kad viesnīcu telpas ir brīvas vai ražo- 13.nedēļu, un nākamajā nedēļā tā sāks izmaksāt pirmās algu
šanas uzņēmumi nevar iegūt detaļas koronavīrusa dēļ, uzņē- kompensācijas.
mumi saskaras ar ieņēmumu trūkumu laikā, kad viņiem vēl ir
Darba laika sadale kļūs elastīgāka
jāmaksā rēķini.
Tāpēc valdība ir noslēgusi trīspusēju vienošanos par darbinieku
paketi, kuras mērķis ir aizsargāt Dānijas darba vietas un nodrošināt, ka darbiniekiem tiek maksāts kā parasti. Saskaņā ar šo
shēmu uzņēmumiem, kuriem ir jāpaziņo par darbinieku atlaišanu vismaz 30% noto darbiniekiem vai vairāk nekā 50 darbiniekiem, ir tiesības uz algu kompensāciju.

Darba laika sadales shēma ļaus uz laiku samazināt darba laiku
saskaņā ar koplīgumu uz laiku un tādējādi izvairīties no darbinieku atlaišanas, piemēram, pasūtījumu samazināšanas laikā.
Saskaņā ar darba laika sadales shēmu būs iespējams saņemt
papildu bezdarbnieka pabalstu periodos, kad darbinieki nestrādā samazinātu darba stundu dēļ.

Valsts algas kompensācija veido 75% no attiecīgo darbinieku
algas, tomēr nepārsniedzot DKK 23,000, ja darba devējs izvēlas
uz laiku atbrīvot savus darbiniekus, nevis atlaist tos. Darba ņēmējiem, kuriem piemēro stundas tarifa likmes, algas kompensācija var sasniegt 90%, tomēr nepārsniedzot DKK 26 000 mēnesī uz pilnas slodzes darbinieku, uz kuru attiecas shēma. Uzņēmums var saņemt lielāko algas kompensāciju trīs mēnešu laikā, sākot no 9. marta un līdz 2020. gada 9. jūnijam.

Valdība ir nolēmusi padarīt shēmu elastīgāku, lai uzņēmumi
varētu ātrāk pielāgoties pašreizējai situācijai. Tā ir paredzēta,
lai palīdzētu uzņēmumiem izmantot šo shēmu, lai izvairītos no
darba vietu samazināšanas (darbinieku atlaišanas), kas izriet no
COVID-19.

Tāpēc noteikumi tiek mainīti, lai varētu uzsākt jaunu darba laika
sadali, tiklīdz par to ir paziņots darba centram. Tas uz laiku
atceļ pašreizējo prasību par darba laika sadales maiņu paziņot
Individuālajam darba ņēmējam, kuram uzņēmums vēlas sa- darba centram ne vēlāk kā nedēļu pirms tās stāšanās spēkā.
ņemt algu kompensāciju, ir vajadzīgas brīvdienas un/vai laiks,
Vienlaikus uzņēmumiem būs iespēja mainīt darba laika sadalīkas ir kopā piecas dienas saistībā ar kompensācijas periodu. Ja
jumu pēc tam, kad būs beidzies darba laika sadales cikls. Tādēdarbiniekam nav brīvdienu, piecu dienu laikā ir jāņem bezalgas
jādi shēma kļūst elastīgāka, ļaujot ātrāk pielāgoties ražošanai.
atvaļinājums vai brīvdienas no nākamā atvaļinājumu gada.
Vispārīga informācija
1. piemērs: Restorāns
Bezdarba apdrošināšanas fonda dalībnieks, uz kuru attiecas
Restorāns ar 19 darbiniekiem cer paziņot par darbinieku atlaipaziņota darba laika sadales shēma, ar dažādiem nosacījumiem
šanu un uz laiku atlaist 10 darbiniekus kā koronavīrusa sekas.
var saņemt papildu bezdarbnieka pabalstu par dienām, kad
Darbiniekiem mēneša alga ir DKK 25,000.
attiecīgais darbinieks nestrādā.
Šajā gadījumā restorāns saņem algu kompensāciju DKK 18,750
Darba laika sadale jānosaka saskaņā ar koplīgumu vai vietējo
apmērā no sākuma uz vienu darbinieku, ko tas uz laiku attur.
līgumu.
Tas atbilst aptuveni75% no darbinieka algas. Darbinieks saglabā
darbu un turpina saņemt mēnešalgu DKK 25 000 apmērā. Sais- Darba laiks jāsamazina vismaz par 2 pilnām dienām nedēļā vai
tībā ar kompensācijas periodu darbiniekam ir jāņem 5 brīvdie- par vienu pilnas slodzes darba nedēļu, kam seko viena bezdarnas. Kompensācijas termiņš nevar būt ilgāks par trim mēne- ba nedēļa. Taču sadalījums var būt arī divas darba nedēļas, kam
šiem.
seko vienu nedēļu ilgs bezdarbs vai divas nedēļas pilna laika
darbs, kam seko divas nedēļas ilgs bezdarbs.
2. piemērs. Rūpnīca
Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti darba laika sadalē, vairāk inforRūpnīca, kurā strādā 500 darbinieku, plāno paziņot par darbimācijas var atrast šeit: https://star.dk/til-virksomheder/
nieku skaita samazināšanu un uz laiku atlaist 60 darbiniekus
arbejdsfordeling-som-MRiv-til-afskedigelse /
korona vīrusa seku rezultātā. Darbiniekiem mēneša alga ir DKK
34000.
Dānijas Trīspusējais līgums par pagaidu algu kompensāciju privātā sektora darbiniekiem
Šajā gadījumā darba devējs no sākuma saņem DKK 23,000 algu
kompensācijā uz vienu darbinieku. Tas atbilst maksimālajai algu Valdība un sociālie partneri ir noslēguši trīspusēju vienošanos
kompensācijai. Darbinieks saglabā darbu un turpina saņemt par pagaidu algu kompensācijas shēmu darbiniekiem, kuriem
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draud atlaišana. Šis līgums ir nozīmīgs ieguldījums, lai nodrošinātu COVID-19 vismazāko iespējamo ietekmi uz dāņu darbu un
iztikas līdzekļiem.
COVID19 rada lielu nenoteiktību Dānijas darbinieku un uzņēmumu vidū. Tai jau ir bijušas būtiskas ekonomiskas sekas,
tostarp ievērojams apgrozījuma kritums un liels atlaišanas gadījumu skaits vairākos privātā sektora uzņēmumos.
Valdība un sociālie partneri ir vienoti, lai pēc iespējas labāk
reaģētu uz šo ārkārtas situāciju darba tirgū.
Tādēļ puses vienojas ieviest pagaidu kompensācijas shēmu
uzņēmumiem, kuros ir darbinieki, kam draud atlaišana. Saskaņā ar vienošanos tūkstošiem darbinieku, kuri citādi tiktu atlaisti, var saglabāt savas darbavietas un atalgojumu, kamēr šī ārkārtas situācija darba tirgū nav mainījusies.
Šis nolīgums attiecas uz darbiniekiem, kas strādā privātos uzņēmumos, kuri ir īpaši ekonomiski ietekmēti no COVID19, un kuriem tādēļ ir jābrīdina par atlaišanu vismaz 30% no viņu darbiniekiem vai vairāk nekā 50 darbiniekus.

nesī uz pilnas slodzes darbinieku, uz kuru attiecas shēma. Šos
uzņēmumus var iekļaut shēmā ne ilgāk kā trīs mēnešus.
Algu kompensācijas tiks izmaksātas, pamatojoties uz informāciju, ko uzņēmumi ir norādījuši par darbinieku skaitu, kuri citādi
būtu atlaisti no darba, ņemot vērā situāciju ar COVID19. Pieteikumā un turpmākai revīzijai darbiniekiem jābūt reģistrētiem ar
viņu civilreģistrācijas numuru. Turklāt uzņēmumiem ir jānorāda, kuros periodos tie sagaida ienākumu trūkumu un kāpēc,
tomēr, nepārsniedzot trīs mēnešus, sākot no 2020.gada 9. marta un vēlākais līdz 2020. gada 9. jūnijam.
la.lv

Pagaidu kompensācijas shēma būs spēkā no 9. marta līdz 2020.
gada 9.jūnijam.
Puses uzņemas kopīgu atbildību par krīzes pārvarēšanu.
Valdība uzņēmumiem nodrošina algu kompensāciju darbiniekiem, kurus uzņēmums plāno uz laiku atbrīvot (atstādināt),
nevis atlaist no darba saistībā ar COVID–19.
Uzņēmumi var izmantot jauno algu kompensācijas shēmu, ja Pēc tam uzņēmumiem ar auditora palīdzību ir jādokumentē, ka
tie atsakās no esošajām iespējām uz laiku atlaist darbiniekus attiecīgajā laika posmā tie ir uz laiku atlaisti darbinieki. Attiecīgajiem darbiniekiem jābūt pieņemtiem darbā līdz 2020. gada 9.
bez atalgojuma.
martam. Dokumentācijā cita starpā jāiekļauj sertifikāti, kas apPrivātā sektora uzņēmumi kompensācijas periodā turpina no- liecina, ka attiecīgie darbinieki ir informēti par arodbiedrības
drošināt pilnu atalgojumu saviem darbiniekiem, lai gan tie var pārstāvja pagaidu darba vietu. Ja šādu pārstāvju nav, tad attiebūt smagi ekonomiski ietekmēti no COVID-19.
cīgās arodbiedrību organizācijas var protestēt.
Darba ņēmēji, kuriem draud atlaišana, nevar strādāt, bet vi- Shēma ir novērtēta kā valsts atbalsts saskaņā ar ES noteikuņiem uz laiku izmaksā pilnu atalgojuma kompensāciju šajā peri- miem par valsts atbalstu, un tādēļ tā tiks paziņota Eiropas Koodā.
misijai un apstiprināta Eiropas Komisijā. Uzņēmumi nevarēs
atgūt vienas un tās pašas izmaksas no vairākām atbalsta shēTajā pašā laikā algas kompensācijas priekšnoteikums ir tas, ka mām, kas ieviestas saistībā ar COVID19, piemēram, kompensāalgu kompensācijas perioda laikā uzņēmums atturas no darbi- ciju pasākumu rīkotājiem, kuros piedalās vairāk nekā 1000 danieka atlaišanas ekonomisku iemeslu dēļ.
lībnieku.
Individuālajam darbiniekam, par kuru uzņēmums vēlas saņemt
algu kompensāciju, ir vajadzīgas brīvdienas vai laiks, kas kopā ir
piecas dienas saistībā ar kompensācijas periodu. Ja darbiniekam nav brīvdienu, laika pavadīšanas vietā utt., kas ilgst piecas
dienas, viņam ir jāņem bezalgas atvaļinājums vai brīvdienas no
nākamā atvaļinājuma gada. Uzņēmumi nevar saņemt algu kompensāciju par šīm dienām.

Shēmu pārvalda Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde.
Puses vienojas piemērot shēmu pēc iespējas lielākā apjomā un
tādējādi saglabāt darbiniekus savā darbā.
***

Nākamās nedēļas laikā valdība lūgs Dānijas parlamenta atbalstu
Valsts atalgojuma kompensācija darbiniekiem, kuriem draud pagaidu algu kompensācijas shēmai darbiniekiem, kuriem
atlaišana, veido 3/4 no algas izdevumiem par to darbinieku draud atlaišana.
mēnešalgām, uz kuriem attiecas šī shēma, tomēr nepārsnie- * * *
dzot DKK 23,000 mēnesī pilnas slodzes darbiniekam, uz kuru
attiecas shēma. Nealgotiem darbiniekiem valsts algas kompen- Turklāt puses būs labvēlīgi noskaņotas pret uzņēmumiem, kas
sācija var sasniegt 90%, tomēr nepārsniedzot DKK 26 000 mē- slēdz brīvprātīgus līgumus, lai “izīrētu” darbiniekus citiem darba devējiem (norīkotu strādāt pie citiem darba devējiem), un
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otrādi, lai saglabātu darbiniekus. Par to ir jāvienojas vietējā mu, ir jāapņemas atlaist darbiniekus ekonomisku iemeslu dēļ.
līmenī.
Darba devēji, kuri sagaida ienākumu samazinājumu vismaz
par 20%, 3 mēnešus var pieprasīt pabalstu, kas nepārsniedz
Zviedrija
90% no kopējās algas summas. Darbinieku apdrošināšanas
Kopā ar sociālajiem partneriem valdība ierosināja krīzes pasāku- aģentūra (UWV) iepriekš iemaksās depozītu, un pēc tam tiks
mu kopumu Zviedrijas uzņēmumiem un darbavietām, kas aptver noteikts, vai firma ir saņēmusi pārāk daudz vai pārāk mazu at300 miljardus SEK. Jau iepriekšējie pasākumi ir spēkā balstu. Nīderlandes valdība nākamajā periodā strādās pie priekšlikuma detaļām un nosūtīs pieprasījumu Eiropas Komisijai par
(piemēram, no 1.dienas apmaksātas slimības lapas).
valsts atbalsta noteikumiem. Izmaksas būs ļoti atkarīgas no
Daudzas LO dalīborganizācijas saskaras ar paziņojumiem par pieteikumu skaita. Ja 25% no visiem darba devējiem piesakās
tūkstošiem darbinieku samazināšanu, un tāpēc ir ļoti svarīgs vidēji 45% no viņu algas, izdevumi pirmajos 3 mēnešos būs
pasākums ir iespēja darbinieku īstermiņa dīkstāvei. To piemēro aptuveni 10 miljardi eiro. Šīs izmaksas palielināsies, palielinojau tagad (spēkā no 7. aprīļa, bet piemēro ar atpakaļejošu datu- ties pieteikumu skaitam.
mu). Šis priekšlikums nozīmē, ka darba devēju algu izmaksas 4. Uzņēmumi var pieprasīt īpašu ienākuma nodokļa, uzņēmuvar samazināt uz pusi, jo centrālā valdība segs lielāko izmaksu mu ienākuma nodokļa, apgrozījuma nodokļa, enerģijas nodokļa
daļu. Šis modelis ir līdzīgs īslaicīgam darbam, taču subsīdiju un algas nodokļa iemaksu veikšanas atlikšanu. Pagaidām soda
līmenis no valsts puses ir būtiski paaugstināts. Darbinieks sa- naudas par nodokļu iemaksu neveikšanu (laikā) netiks uzliktas.
ņem vairāk nekā 90 % no savas algas, bet strādā tikai 40%. Uzņēmumi, kas jau prognozē zemāku peļņu epidēmijas dēļ, var
Mērķis ir saglabāt darbavietas.
pieprasīt samazināt provizorisko nodokļu aprēķinu un varēs
maksāt mazāk sākotnējo nodokli, lai izvairītos no likviditātes
Pēc lēmuma pieņemšanas Zviedrijas viesnīcu un restorānu dar- problēmām. Lai izvairītos no tūlītējām likviditātes problēmām,
binieku savienība (HRF) kopā ar darba devēju organizāciju Visi- prasība par “trešo ekspertu” nebūs jāiekļauj pieprasījumā tūlīt
ta parakstīja koplīgumu, pamatojoties uz jaunajiem noteiku- (bet pēc divām nedēļām). Turklāt nodokļu iestādes uz laiku
miem par īstermiņa atlaišanu, lai glābtu HORECA-sektoru. samazinās piedziņas procentu likmi no 4% līdz 0,01%.
(paziņojums presei zviedru valodā: https://www.hrf.net/ 5. Tiks paplašināta tā saucamā GO regula, ar kuras palīdzību
nyheter/2020/03/16/nytt-avtal-avseendeMVU var nodrošināt valdības 50% garantiju saviem banku aizkorttidspermittering/).
devumiem un banku garantijām. Maksimālais garantētais maksimālais apjoms tiks palielināts no EUR 400 miljoniem kopsumNīderlande
mā līdz 1,5 miljardiem EUR, un maksimālais GO mehānisms
Lai novērstu COVID-19 ekonomiskās sekas, Nīderlandes arod- vienai firmai tiks palielināts no EUR 50 miljoniem līdz EUR 150
biedrības izstrādāja jautājumu un atbilžu sadaļu (https:// miljoniem. Tas ļaus gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem gūt
www.fnv.nl/corona), savukārt Nīderlandes valdība pēc sociālo labumu no šīs politikas.
partneru ierosinājuma ir ieviesusi vairākus pasākumus, kas no 6. Lai atbalstītu mazas firmas un jaunuzņēmumus ar nelielām
finanšu rezervēm, paplašina programmu Qredits. Izmantojot šo
17. marta ietver šādas aktivitātes:
1. Garantiju mehānisms MVU aizdevumiem (BMKB) jau ir izvei- programmu paredzēts atbalstīt apmēram 3000 līdz 6000 firdots un darbojas - EUR 665 miljoni no pieejamā budžeta EUR mas, maksājuma atlikšanu uz laiku ne ilgāku par sešiem mēne765 miljoni, kas ir 0,08% no IKP. Ekonomikas un klimata politi- šiem un piešķirot šīm firmām atlaidi no īres maksājumiem tajā
kas ministrija ir paplašinājusi garantijas ar augstāku garantijas pašā laika posmā.
procentu, līdz 90% no banku kredītriska MVU, kas vēlas ņemt 7. Lauksaimniecības un dārzkopības MVU tiks atbalstīti, uz laiku
aizdevumu ne vairāk kā 1,5 miljonu EUR apmērā, bet kuriem samazinot garantijas apgrozāmajam kapitālam, kas ir daļa no
nav vajadzīgā nodrošinājuma. Šis pasākums nesen tika paplaši- spēkā esošā dekrēta Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
nāts attiecībā uz MVU, kas tiek galā ar riskiem, kas saistīti ar Dekrēts atvieglos akūtas likviditātes problēmas lauksaimniecīlēmumu par slāpekli (pieņemts), un tiek vēl paplašināts, lai to bas un dārzkopības uzņēmumiem, kuriem šīs problēmas rodas
COVID situācijas dēļ. Kredīts ir maksimāli 2 gadi.
piemērotu MVU, kurus skar COVID-19.
2. Tiks paplašināts sociālās palīdzības dekrēts, kas paredzēts 8. Centrālā valdība pārrunās ar pašvaldībām, kā tās var atbalstīt
pašnodarbinātām personām (Bbz, Besluit bijstandverlening vietējos uzņēmējus pašreizējā tiesiskā regulējuma ietvaros. Lai
zelfstandigen 2004), kas nozīmē, ka pašnodarbinātie un uzņē- atbalstītu vietējo firmu likviditāti, centrālā valdība diskutēs par
mēji varēs saņemt sociālo palīdzību, ja viņi atbildīs noteiktiem to, vai ir iespējams atlikt vietējo nodokļu, ieskaitot tūristu nostandartiem, kas būs atviegloti. Šajā sociālajā palīdzībā būs ie- dokļus, iekasēšanu.
tverti papildu pabalsti iztikas minimumu izpildei un/ vai aizde- 9. Lai atbalstītu uzņēmumus, kurus ietekmē mūsu valdības
veiktie veselības pasākumi - piemēram, restorānu slēgšana -,
vums apgrozāmajam kapitālam.
3. Tiks ieviests jauns pagaidu pasākums, lai palīdzētu uzņēmē- tiks izveidots ārkārtas dienests, ar kura palīdzību šie uzņēmumi
jiem maksāt algas, lai novērstu bezdarbu. Šis pasākums aizstāj var saņemt vienreizēju pabalstu EUR 4000 apmērā.
pašreizējo darba laika samazināšanas shēmu, kas nebija pareApkopoja Ariadna Abeltiņa, Nataļja Preisa
dzēta pandēmijas risināšanai. Jaunajā shēmā darba devēji tiks
atbalstīti ātrāk nekā iepriekš. Darba devējiem, kas izmanto shēPage 18
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Parādās cerība, ka beidzot sāks risināt LIZDA
aktualizētos akadēmiskā personāla slodžu un
karjeras attīstības jautājumus
Pateicoties arī Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pēdējo divu
gadu aktualizētajiem problēmjautājumiem par
akadēmiskā personāla slodžu veidošanu un docētāju amatu drošību un pēctecību, pašreizējās
augstākās izglītības reformu kontekstā šie jautājumi ir sadzirdēti.

Līdzīga situācija ir arī ar akadēmisko amatu drošību un pēctecību. Pasaules Bankas (PB) eksperti
norādījuši, ka Latvijā ir problēmas ar akadēmiskā
personāla amatu pēctecības (tenure track) nodrošināšanu (PB pētījums par augstāko izglītību Latvijā,
2016-2018). Terminētie līgumi, izmaiņas katras
augstskolas personāla politikā rada nedrošību jebkurai akadēmiskajai pozīcijai – sākot no asistenta,
Nevienlīdzība docētāju nodarbinātībā un atalgo- un beidzot ar profesoru.
jumā
Atbalsts akadēmiskajam personālam ir būtisks
LIZDA vairākkārt aicināja Izglītības un zinātnes ceļā uz augstākās izglītības izcilību
ministriju
(IZM)
izveidot
ieinteresēto pušu
(ministrijas, augstākās izglītības iestādes, LIZDA Pašreizējā IZM konceptuālā ziņojuma “Par augstu.c.) darba grupu par augstskolu docētāju darba skolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” ietvaros
slodžu veidošanu, esošā normatīvā regulējuma paredzēts nozīmīgs atbalsts augstskolu docētajiem,
pilnveidei un labākās prakses un rekomendāciju kas finansiāli tiks risināts ar projekta finansējuma
apkopošanai. Jautājuma svarīgumu akcentēja arī piesaisti. Noteikts, ka augstākās izglītības sektoaugstskolas Latvijā - LIZDA aicinājumam ar interesi atsaucās deviņas augstskolas (LU, RTU, RSU,
LLU, LiepU, DU, BA, LJA, JVLMA). Problēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka praksē nākas sastapties ar augstskolu atšķirīgu interpretāciju par docētāju darba slodžu aprēķināšanu. Izstrādājot iekšējos akadēmiskā darba samaksas noteikumus, un
nosakot docētāju profesionālās darbības pienākumus, augstskolas vadās no dažādiem ārējiem un
iekšējiem normatīviem aktiem, kas rada ļoti diferencētus slodžu un darba samaksas aprēķināšanas
precedentus. Tādejādi, augstskolās veidojas nevienlīdzība docētāju nodarbinātības un atalgojuma ziņā. Šāda situācija pasliktina augstākās izglītības
un augstskolas docētāju amata vērtējumu un prestižu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
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ram ir jāvienojas par labo praksi akadēmiskā personāla atbalsta politikai - iekļauts akadēmiskā personāla karjeras attīstības un karjeras izaugsmes
modelis, doktorantūrai jānodrošina pamatkompetences akadēmiskās karjeras uzsākšanai un jāparedz stratēģija akadēmiskā personāla atjaunotnei. Tas nozīmē, ka jebkuram akadēmiskajam amatam jāparedz tālākā izaugsme, piemēram, augstskolas doktorantam perspektīvā jābūt iespējai strādāt akadēmiskā amata kā docentam, un pēc laika
– kā asociētam profesoram un profesoram.

·

nu. Aktuāls jautājums – no kādiem resursiem padomes locekļiem tiks maksāts atalgojums? Pastāv risks, ka padomes lēmumu
pieņemšanā vadīsies no politiskām vai kādām lobētām uzņēmējdarbības interesēm.
Reformu procesam nav paredzēts pietiekošs
finansējums. Reformām būs nepieciešams
valsts finansējums. Finanšu resursu novirzīšana reformām var apdraudēt jau tā nepietiekamo darba samaksu akadēmiskajam
personālam un zinātniekiem.

LIZDA uzskata, ka tieši atbalsts akadēmiskajam
LIZDA neatbalsta pašlaik formulēto augstskolu personālam ir būtisks ceļā uz augstākās izglītības
tipoloģijas maiņu, padomju ieviešanu un nepie- izcilību un kvalitāti, kā to paredz pašreizējās refortiekošo finansējumu
mas. Cilvēkresurss ir galvenais augstākās izglītības
elements. Docētāju apmierinātība ar darbu, motivāTai pašā laikā LIZDA kā sociālais partneris nosoda, cija un atdeve darbam ar studējošajiem ir cieši
ka augstākās izglītības politikas veidotāju darbs pie saistīta ar cienīga darba apstākļiem – adekvātu saaugstskolu reformām 2019. gada beigās un 2020. maksu par veikto darba slodzi un iespējām karjeras
gada sākumā nenodrošināja pietiekošu caurspīdī- attīstībā.
gumu, kas, savukārt, nav atbilstoši labas pārvaldības prakses pamatprincipiem. Tas radīja augstāka- Dita Štefenhagena, Dr. sc. admin, LIZDA eksperte
jā izglītībā un zinātnē strādājošo satraukumu un augstākās izglītības un zinātnes jautājumos
neizpratni. Galvenie reformu aspekti, kurus LIZDA
komunikācijā ar IZM uzsvērusi kā problemātiskus: FOTO no LIZDA un Saeimas kopīgi rīkotās konferences “Par cienīgu darbu augstākās izglītības
·
Augstskolu iedalījumam – vai attiecīgā
augstākās izglītības iestāde būs universitāte iestāžu mācībspēkiem Latvijā”.
vai augstskola, jābalstās uz kvalitatīviem,
nevis kvantitatīviem kritērijiem.
·
Jaunā augstskolu tipoloģijas ieviešana apdraud reģionālo augstskolu pastāvēšanu un
reģionu attīstību, jo reģionālās augstskolas
skatītas tikai kā vietējā darba tirgus nodrošinātājas, sašaurinot augstskolu studiju un
zinātnisko darbību.
·
Augstskolās ieviešot padomes, kuru sastāvā
vairākumā ir ārējo ieinteresēto pušu pārstāvji, pastāv daudzi riski. Piemēram, pašlaik formulētās padomes funkcijas ir pārspīlētas – tās iekļauj gan finanšu vadību, gan
visa veida stratēģisko vadību, rektoriem atstājot tikai ikdienas operatīvā darba vadīšaPage 20
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Cienījamie arodbiedrību līderi, biedri un kolēģi!
Šis ir laiks, kad Arodbiedrība ir īpaši svarīga strādājošiem un viņu ģimenēm. Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses arī ārkārtas situācijās un laikos, kad nav
ieteicamas klātienes tikšanās. Šeit arodbiedrība iegūst savu jauno lomu, pārstāvot tūkstošiem Latvijas darbinieku intereses ar darba devējiem un valsts varas
pārstāvjiem. Tāpēc ir svarīgi sūtīt priekšlikumus savai nozares arodbiedrībai un
izmantot kolektīvo spēku un prātu grūtos brīžos! Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir apkopojusi Eiropas un pasaules arodbiedrību labākos ieteikumus kā pasargāt darbiniekus COVID19 laikā.
Visu cieņu ārstiem un medmāsām, iekšlietu nozares darbiniekiem, izglītības nozares, tirdzniecības nozares un pasta nozares darbiniekiem, zinātniekiem un citiem
strādājošiem, kuri turpina darbu ārkārtas apstākļos. Ir jāievēro maksimālās darba
aizsardzības prasības COVID19 aizsardzībai.
Šobrīd saprotam, cik svarīga ir veselības nozare un ka uz veselības rēķina nav iespējams ietaupīt. It īpaši pandēmijas laikā.
Darbinieki, kuri var, strādā attālināti, tādējādi paātrinātā tempā ieejam digitālajā Eiropā un Latvijā. Apgūstam ko jaunu un kļūstam labāki.
Mēs izturēsim un būsim vēl stiprāki! Vēsu prātu un siltu sirdi.
Sargāsim sevi un tuviniekus!
Veselību, optimismu un pavasara enerģiju vēlot,
Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LBAS priekšsēdētāja vietniece

LSAB konference “Vienoti un stipri”
ņas, nākotnes iniciatīvas, LSAB darbības paplašināšanu un jaunu biedru iesaisti privātā sektorā
utml.). Visi lēmumi konferencē tika pieņemti vienbalsīgi, dalībniekiem bija daudz jautājumu un
priekšlikumu ikdienas darba uzlabošanai.
Nodokļu izmaiņas 2020. gadā
LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis iepazīstināja ar gaidāmajām nodokļu izmaiņām
2020.gadā.1
Maksimālais gada neapliekamais minimums paaugstināts līdz 300 eiro mēnesī un apliekamie ienākumi, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 500 eiro mēnesī.

7. martā Arodbiedrību namā notika Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu
sektorā “Vienoti un stipri”!
2020.gadā, – 14 400 eiro jeb vidēji—1200 eiro mēLSAB konferencē pārrunājām ģenerālvienošanās nesī.
virzību pasta nozarē, darbinieku atalgojuma uzlabošanas iespējas, kā arī citus darbiniekiem svarī- Neapliekamā minimuma izmaiņu ietekme uz
gus jautājumus (darba aizsardzību, nodokļu izmai- darba algu 2020. gadā
Atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu perso1

Sakarā ar COVID19 krīzi jau ir veiktas daudzas izmaiņas nodokļu izmaiņas negatīvo seku uz uzņēmumiem, darbiniekiem mazināšanai, kā arī papildus līdzekļu piešķiršana veselības nozarei. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdība 19.03.2020. lēma par 3 vērienīgiem atbalsta pasākumiem #COVID19
seku ierobežošanai:
* + 10 miljoni € medicīnisko aizsarglīdzekļu iegādei,
* atjaunotas ALTUM programmas uzņēmējdarbības atbalstam,
* darba ņēmēju aizsardzībai pieņemts dīkstāves regulējums, ko rīt skatīs Saeima.” https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-apstiprina-vienotu-likumuvisiem-pasakumiem-covid-19-izplatibas-ierobezosanai?fbclid=IwAR2Rt6JXGYyGH0re4ulFW9e_FRY5NGoD2HAxv6DPoHskms0Zvu5f7mtmPvo
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nu 2020.gadā ir 3000 eiro (mēnesī – 250 eiro).
Personām, kurām ir piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums 2020. gadā ir 3600 eiro (mēnesī – 300 eiro).
Precizētas dienas naudas un viesnīcu kompensācijas apmēri komandējumiem un darba braucieniem
gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, balstoties uz inflācijas rādītājiem.
Dienas naudas norma Latvijā paaugstināta līdz 8
eiro, viesnīcas izdevumu norma – 120 eiro, citās
apdzīvotās vietās – 60 eiro par diennakti.
Braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, varēs
atlīdzināt pilnā apmērā. Līdz šim bija ierobežojums
30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas.
Akcīzes nodoklis
No 2020.gada 1.janvāra akcīzes nodokļa likmes tiek
palielinātas:
* benzīnam, dīzeļdegvielai, t.sk. lauksaimnieku dī-
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zeļdegvielai, degvieleļļai un
naftas gāzēm;
* visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes.
No 2020.gada 1.marta akcīzes nodokļa likmes tiek palielinātas visiem alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot
raudzētos dzērienus ar stiprumu līdz 6%).
Sirsnīgs paldies visiem
LSAB biedriem par aktīvo
dalību!
*** Jāpiebilst, ka sakarā ar COVID19 krīzi jau ir
veiktas daudzas izmaiņas nodokļu izmaiņas negatīvo seku uz uzņēmumiem, darbiniekiem mazināšanai, kā arī papildus līdzekļu piešķiršana veselības
nozarei.
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Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības TET
grupas pilnvaroto konference
klausīšanās vienam otrā, sabalansēta nodokļu politika un atalgojuma uzlabojumi – tās ir šī brīža prioritātes.
Jo vairāk biedru ir arodbiedrībā, jo labāka iesaiste
darba problēmu risināšanā, labāka prasmju fondu
izveidošana un to apguve. Arodbiedrība ir darbinieku vienotā balss, kolektīvais spēks, tiesiskā aizsardzība. Apvienojoties arodbiedrībā darbinieki kļūst
par līdzvērtīgu sarunu partneri gan darba devējam,
gan valstij.
14. februārī notika Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrības TET grupas pilnvaroto konference
par koplīgumu TET grupā uzņēmuma ilgtspējai.
LSAB konferencē bija trīs prezentācijas - LSAB prezidentes I. Liepiņas, TET valdes locekles I. Rones,
kā arī LBAS tautsaimniecības eksperta M. Svirska.
LSAB prezidente I. Liepiņa aicināja sociālos partnerus – arodbiedrību un darba devēju - sekot Eiropas
Sociālo tiesību pīlāra modeļa pamatnostādnēm un
ieviest tās ikdienas lēmumu pieņemšanā. Eiropas
Sociālo tiesību pīlārs paredz sociālo partneru iesaisti darbiniekiem svarīgu jautājumu risināšanai,
lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus, kas ietver:
·

drošus un pielāgojamus darba apstākļus;

·

taisnīgu atalgojumu;

·

informāciju par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzību atlaišanas gadījumā;

·

sociālo dialogu un darbinieku dalību lēmumu pieņemšanā;

Eiropā vidējais koplīgumu pārklājums ir 70%, bet
Latvijā tikai 20%. Lai veicinātu koplīgumu un ģenerālvienošanās noslēgšanu, valsts var sniegt darba
devējiem motivāciju, nodrošinot privilēģijas kā sociāli atbildīgam partnerim:
·

publiskajos iepirkumos;

·

grantu saņemšanā;

·

ES līdzekļu piesaistīšanā prasmju fondiem
u.c.

Gadu gaitā LSAB ir izveidojusies laba, produktīva
sadarbība ar darba devēju - TET grupu. Ir izveidots
·
darba un privātās dzīves līdzsvaru;
Sociālais fonds, kuru kopīgu pārvalda gan darba
·
veselīgu, drošu un labi pielāgotu darba vidi devēja, gan arodbiedrības pārstāvji.
un datu aizsardzību u.c.
2020.gada februārī Tet intranetā tika nopublicēta
ES Sociālo tiesību modelis uzsver sadarbības nozī- LSAB un Tet grupas koplīguma jaunā versija.
mi starp darbiniekiem un darba devēju un aicina LSAB pārstāvji izvirzīja biedru priekšlikumus koplīsabalansēt pušu intereses, lai nodrošinātu labu guma uzlabošanai, aicināja saglabāt sociālās gadarba vidi, kāpinātu uzņēmumu produktivitāti un rantijas un uzlabot darba vidi.
nodrošinātu ilgtspēju.
Nākamais solis sadarbībā ar TET grupu un pārēIKT nozarē pašlaik trūkst darbinieki. Tikai sadarbo- jiem Izklaides un IKT nozares uzņēmumiem ir nozajoties sociālie partneri - arodbiedrības, darba devēji res koplīguma jeb ģenerālvienošanās noslēgšana.
un valsts var atrisināt šo problēmu, piemēram, Nozaru koplīgums ir plaši izplatīts Eiropas Savienīizveidojot IT profesionāļu centru Latvijā, piesaistīt bā un īpaši Skandināvijā, un tam ir pozitīva ietekES līdzekļus nepieciešamo prasmju apgūšanai. Ie- me gan uz valsts labklājību, gan ekonomikas ilgtPage 23
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Koplīgumā ietilpst paredzētais Labumu grozs, Sociālais fonds, sporta un kultūras pasākumi darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. I. Rone ilustrēja
arī elastīgo darba vidi, kad darbinieks var izvēlēties
darba laiku un/vai vietu (izņēmums – pārdevēji):
·
iespēja strādāt no mājām;
·

darba sākuma un beigu pabīdīšana;

·

plaši pieejama iespēja strādāt no citas vietas
kā darba birojs (darbs attālināti);

·

darbiniekiem no reģioniem jābūt gataviem
vismaz vienu reizi nedēļā braukt uz Rīgu uz
darba grupas sapulcēm;

·

attālinātā darba nodrošināšanai izmanto
Microsoft Team un video konferences.

spēju, gan arī uz darba ņēmēju sociālo aizsargātību
un apmierinātību. Nozares koplīgums ir kvalitātes Tas ir ļoti svarīgi darbiniekiem, jo tādējādi viņi izjūt
zīme nozarei. Ja ar nozares koplīgumu paaugstinātu minimālo darba samaksu nozarē, darbinieku
sociālās garantijas un uzlabotu darba apstākļus,
darba ņēmējiem tas būtu nozīmīgs faktors, lai strādātu attiecīgajā nozarē ilgtermiņā.
Darba devējiem tas nozīmē negodīgas konkurences
mazināšanu savā starpā un sadarbības attīstīšanu
ar darba ņēmējiem. Nozarei, kas ieviesusi nozares
koplīgumu, tas nozīmētu prestiža paaugstināšanos
sabiedrībā
un
darbaspēka
pieplūdumu.
Savukārt pašvaldībām un valstij tas nozīmē ilgtspējīgu attīstību un nomaksātus nodokļus, kā arī ēnu
ekonomikas mazināšanu, pret kuru cīnoties valsts
patlaban patērē daudz spēka un enerģijas.
Nozares koplīguma noslēgšana Izklaides un IKT nozarē, kā arī bezvadu telekomunikāciju nozarē būtu
solis uz izaugsmi visai Tet grupai un veicinātu Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti uzņēmuma
prasmju fondiem, lai uzlabotu un pilnveidotu darbinieku prasmes digitālajā laikmetā.
Darba aizsardzības un darba vides uzlabojumus arī
var sekmīgi un operatīvi risināt, noslēdzot ģenerālvienošanos. Prasmju fondi, par kuru izlietojumu
pieņem lēmumu arodbiedrība un darba devējs kopā, nodrošina elastīgu lēmumu pieņemšanu par
darbinieku apmācību atbilstoši nozares vajadzībām. Tas ļauj uzlabot produktivitāti un palielina
uzņēmuma konkurētspēju.
Digitalizācijas un robotizācijas apstākļos ir jānodrošina taisnīga pāreja uz jaunajām tehnoloģijām un
jāveic investīcijas darbiniekos, lai tiktu līdzi digitālā
laikmeta prasībām.
SIA “TET” valdes locekle Ingrīda Rone uzstājās
ar prezentāciju „Uzņēmuma rūpes par darbinieku pieredzi 2020“, kā arī atbildēja uz darbinieku
daudzajiem jautājumiem.
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vadītāju uzticību, strādājot elastīgi. Aptaujas norāda, ka 99% darbinieku novērtē elastīgo darba vidi
un laiku, un 70% darbinieku elastīgs darba laiks ir
ļoti svarīgs, lai sabalansētu darba un ģimenes nosacījumus.
No sirds lepojamies ar Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrības biedriem par iesaisti darba vides uzlabošanā Latvijā sakaru nozarē un savā uzņēmumā. Paldies darba devējiem, kuri veicina Eiropeisku
sociālo dialogu Latvijā!
Irēna Liepiņa,
LSAB prezidente
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Tikšanās Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
Apkopojot statistikas informāciju dalīborganizācijās, radās neskaidrība par arodbiedrības biedru
skaitu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB), tādēļ
Latvijas
Kultūras
darbinieku
arodbiedrības
(LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs vērsās pie
RCB direktores Rutas Susejas ar jautājumu, kad
visērtāk būtu sarīkot tikšanos ar bibliotēkas darbiniekiem, lai parunātu par arodbiedrības jautājumiem.

Iemesls vizītei bibliotēkā bija arī LKDAF Biedra kartes pasniegšana jaunākajai arodbiedrības biedrei
Annai Romanovskai. Prieks par Annu, jo viņa uzņēmās sakārtot bibliotēkas arodbiedrības lietas. Turklāt jau pirmajā tikšanās reizē Annai bija jautājumi
par darba koplīguma noslēgšanas procedūru, par
darba un ģimenes dzīves savienojamības iespējām
bibliotēkā, jo īpaši akcentējot jautājumu par īslaicīgu bērnu atrašanos darba vietā, ja vecākiem nav
iespējas tūlīt atrast bērna pieskatītāju.
Sarunas laikā LKDAF priekšsēdētājs secināja, ka
Rēzeknes bibliotēkas darbinieku darba samaksa
būtiski atpaliek no valsts finansēto bibliotekārā
darba speciālistu algas, tādēļ apsolīja vērsties pie
Rēzeknes pilsētas pašvaldības un aicināt izskatīt
iespēju paaugstināt bibliotekāru algu.
Atgriežoties Rīgā un gatavojot vēstuli atbildīgajām
amatpersonām, jautājums par darba samaksas apjomu tika uzdots arī Latgales Kultūrvēstures muzeja direktorei Anastasijai Strautai un pašvaldības
struktūrvienības “Nacionālo biedrību kultūras
nams” un teātra “Joriks” vadībai. No atbildēm varēja secināt, ka muzeja speciālista zemākā alga Rēzeknē ir 589 eiro, kad valsts finansētajos muzejos
2020.gadā speciālistu vidējais atalgojums ir sasniedzis 930 eiro līmeni. Līdzīga aina paveras arī profesionālajā teātrī “Joriks” – šeit aktieru alga ir apmēram 600 eiro, bet valsts finansētajos teātros atlīdzība par darbu aktieriem ir 1100 eiro.
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Pēc informācijas apkopošanas LKDAF nosūtīja vēstuli Rēzeknes pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām - Aleksandram Bartaševičam, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam, un Kristīnei Kokorevičai, Pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs” direktores p. i.
Par Rēzeknes pilsētas kultūras institūciju darbinieku darba samaksu
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF),
pārrunājot darba samaksas jautājumus ar Rēzeknes pilsētas kultūras iestāžu darbiniekiem un domājot par Rēzeknes domes 2020.gada budžetu,
vēlas akcentēt dažus momentus, kuri būtu jāņem
vērā finansējuma piešķiršanas procesā.
Informējam, ka LKDAF, sociālā dialoga ietvaros sadarbojoties ar Kultūras ministriju (KM), ir panākusi
kultūras darbinieku atlīdzības par darbu palielinājumu 2020.gadā par 16% - vidējā alga no EUR 780
ir pieaugusi līdz EUR 910. Tas nozīmē, ka KM iestādēs (bibliotēkās un muzejos) speciālistu alga ir
vismaz EUR 930, bet KM kapitālsabiedrībās, piemēram, koncertorganizācijās, orķestros, teātros
(aktieriem) darba samaksa sasniedz vidēji EUR
1100 līmeni, bet tehnisko darbinieku (speciālistu)
darba samaksa pieaugusi līdz EUR 930. Pārējam
nekvalificētajam personālam jeb nespeciālistiem
darba algas pieaugums KM iestādēs un kapitālsabiedrībās 2020.gadā ir no EUR 52 līdz EUR 65.
Tādēļ vēršamies pie Jums ar aicinājumu izvērtēt
finansējuma palielināšanas iespējas gan Rēzeknes
Centrālās bibliotēkas (RCB) un Rēzeknes Latgales
Kultūrvēstures muzeja darbiniekiem, gan arī Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama
teātra “Joriks” māksliniekiem, kuri, salīdzinājumā
ar valsts finansētajām institūcijām, strādā par
daudz zemāku atalgojumu.
Daži piemēri: mēs zinām, ka Liepājas pilsētas dome
ir palielinājusi atlīdzību par darbu par apmēram
10% - Liepājas bibliotēkā zemākā darba alga tagad
ir EUR 720,00, kamēr RCB bibliotekārā speciālista
zemākā alga pēc apmēram 10% palielinājuma
2018.gadā ir tikai EUR 558,00. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) darba samaksa 2020.gadā ir palielināta vidēji līdz 930,00 eiro.
Iespējams, ka šeit ir lieki runāt par pašvaldības uzdevumu – nodrošināt kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem. Taču RCB pilda
arī kultūras un sabiedriskās dzīves centra funkcijas, pēdējos gados bibliotēkas darbības jomas ir
būtiski palielinājušās – bibliotēka vairs nav tikai
grāmatu un avīžu vai žurnālu izsniegšanas vai lasīšanas vieta, te cilvēki ierodas arī izmantot interneta
pakalpojumus saziņai ar valsts un pašvaldību institūcijām un ar saviem radiniekiem Latvijā un ārze-
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mēs. Un ne tikai. Bibliotēka ir arī vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.
Bibliotēka pilda arī vietējā kultūras centra funkcijas, rīkojot dažādas tematiskās izstādes, daudzveidīgus pasākumus, kā arī tikšanās ar ievērojamiem
kultūras (un ne tikai) darbiniekiem, tā veicinot sabiedrības izaugsmi un reizē arī piedaloties mūžizglītības procesā.
Vēlos atgādināt, ka pirms vairāk nekā 10 gadiem
Latvija saņēma Bila un Melindas Geitsu fonda finansējumu, lai paplašinātu pieeju jaunajām tehnoloģijām bibliotēkās. Publisko bibliotēku attīstības
projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros fonda dāvātie
līdzekļi tika izlietoti, lai visas 874 Latvijas publiskās
bibliotēkas saņemtu jaunu datortehniku un programmatūru, lai tajās tiktu ierīkots platjoslas interneta pieslēgums un bezvadu pieeja internetam, kā
arī lai apmācītu bibliotekārus strādāt ar jaunajām
tehnoloģijām. Bibliotēku un bibliotekāru prestižs
un loma sabiedrības acīs ir būtiski pieaugusi. Ne-

nodrošinot līdzvērtīgu darba samaksu, Rēzekne un
tās iedzīvotāji var zaudēt augsti kvalificētus kadrus,
kuri spēj piedāvāt kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus Rēzeknes iedzīvotājiem.
Latgales Kultūrvēstures muzejā, savukārt, ar visu
10% algas pielikumu 2018.gadā zemākā alga ir
EUR 589,00, bet muzeju nozarē 2020.gadā speciālistu vidējais atalgojums valstī sasniedz jau 930,00
eiro mēnesī.
Runājot
par
pašvaldības
struktūrvienības
“Nacionālo biedrību kultūras nams” teātri “Joriks”,
arī nākas secināt, ka, salīdzinot ar valsts finansēto
teātru 2020.gadā sasniegto vidējo aktiera algu vismaz 1100,00 eiro apmērā mēnesī, atlīdzība par darbu (apmēram EUR 600,00) būtiski atpaliek un ir
apdraudējums teātra trupas pastāvēšanai nākotnē.
LKDAF aicina Jūs rast iespēju konkurētspējīgas
darba samaksas nodrošināšanai Rēzeknes pilsētas
kultūras institūcijās.

Pirmās sarunas par poligrāfijas nozares ģenerālvienošanos
25.februārī, atsaucoties AS “Van Genechten Kvadra Pak”
Valdes locekļa Roberta Vasiļevska uzaicinājumam,
uzņēmumā
Vienības gatvē 11,
Rīgā, ieradās Latvijas
Poligrāfijas
nozares
arodbiedrības (LPNA)
priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Sarunas tēma bija viedokļu apmaiņa par iespējām tuvākajā nākotnē noslēgt nozares ģenerālvienošanos, kā to nesen izdarīja būvniecības nozares sociālā
dialoga partneri – darba devēju un darba ņēmēju organizācijas.
Rīkot šo pirmo tikšanos ar arodbiedrības vadību Robertu Vasiļevski bija pilnvarojusi Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA). R.Vasiļevskis bija sagatavojis prezentāciju par priekšlikumu noslēgt nozares vienošanos, kura draudzīgā un lietišķa
atmosfērā arī tika izskatīta.

Gan arodbiedrība, gan darba devēji uzskata, ka šīs Ģenerālvienošanās mērķis var būt nozares konkurētspējas un ilgtspējas
sekmēšana, sabalansējot darbinieku un darba devēju intereses, tā varētu motivēt darbiniekus un veicināt lojalitāti savam
uzņēmumam, tā varētu mazināt ēnu ekonomikas apjomu un
veicināt godīgu konkurenci nozares ietvaros.
Gan darba devēji, gan arī arodbiedrības vadība izteica viedokli
par iespējamiem ieguvumiem un sekām, ar ko būs jārēķinās
pēc Ģenerālvienošanās noslēgšanas.
Šī bija pirmā tikšanās, kuras laika tika izteikti priekšlikumi padomāt par darba samaksas lielumu, par piemaksu apjomu, par
nodarbinātības nosacījumiem. Protams, arī darba devējiem
jānoskaidro LPUA biedru un nozares vadošo uzņēmumu viedoklis tāpat kā arodbiedrībai jāapzina savu biedru nostāja,
pirms gatavojamies parakstīt jebkādu vienošanos.
Tādēļ aicinu poligrāfijas uzņēmumu darbiniekus negaidīt, bet
stāties arodbiedrībā, lai varat paši piedalīties nozares ģenerālvienošanās izstrādē. Kad šī vienošanās tiks parakstīta, tā būs
saistoša visiem poligrāfijas nozares uzņēmumiem, un tad kritizēt un rosināt labojumus jau būs par vēlu.

Lai pārrunātu darba devēju ierosinājumu slēgt nozares ģenerālvienošanos, 5.martā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs viesojās Jēkabpils poligrāfijas uzņēmumā “Erante” un tikās gan ar darbiniekiem, gan uzņēmuma vadītāju Jāni Eriņu.
LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pastāstīja par pirmo tikšanos ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) pārstāvi Robertu Vasiļevski, kuras laikā gan arodbiedrība, gan darba devēji izteica viedokli, ka šīs Ģenerālvienošanās mērķis varētu būt nozares konkurētspējas un
ilgtspējas sekmēšana, sabalansējot darbinieku un darba devēju intereses, motivēt darbiniekus un veicināt lojalitāti savam uzņēmumam, tā
varētu mazināt ēnu ekonomikas apjomu un veicināt godīgu konkurenci nozares ietvaros.
SIA “Erante” vadītājs J.Eriņš izteica savas bažas par nelielu uzņēmumu dzīvotspēju, ja Ģenerālvienošanās iekļautu pārāk lielu minimālās darba
algas apjomu, kuru reģionālie uzņēmēji varētu arī “nepavilkt”. Tieši tādēļ procesu nedrīkst sasteigt un ir jāpanāk visiem pieņemams risinājums.
Savukārt Aldis Misēvičs aicināja SIA “Erante” darbiniekus pievienoties arodbiedrībai, lai tā varētu paust un aizstāvēt arī viņu viedokli turpmākajās sarunās.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo
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arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/
I/002
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Rosinātie grozījumi Atlīdzības likumā neatbilst
dienējošo interesēm
„Likumprojekta 2. pantā ir definēts likuma mērķis
- šā likuma mērķis ir panākt, ka valsts un pašvaldību institūcijās amatpersonu (darbinieku) atlīdzības
noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, nodrošinot konkurētspējīgu atlīdzību, kas veicina stabilu,
efektīvu un atklātu valsts un pašvaldību institūciju
darbību. LIDA ieskatā ar šo likumprojektu tas netiek sasniegts.” atzinumu komentē LIDA Valdes
priekšsēdētājs A.Augustāns. „Neievērojot pašu virzīto līdzvērtības nosacījumu, turpmāk netiks ievērots
mērķis nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību, lai
veicinātu stabilu, efektīvu un atklātu valsts un pašvaldību institūciju darbību.”.
Turpinot A.Augustāns norāda: „LIDA jau pērnā gada nogalē, pirms šī likumprojekta izsludināšanas
Valsts sekretāru sanāksmē, mēs iesniedzām virkni
ieteikumus attiecībā uz plānoto grozījumu saturu,
jo nesaskatījām tajos neko, kas virzītos mērķus attiecinātu arī uz mūsu biedriem – policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Tomēr tagad, iepazīstoties ar izsludināto
redakciju, redzam, ka neviens no ieteikumiem nav
ņemts vērā.”

2020.gada 30.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē
tika izsludināts likumprojekts par grozījumiem
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā. Pēc minētā likumprojekta izsludināšanas Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) saņēma uzaicinājumu
sniegt atzinumu par to. LIDA, pēc iepazīšanās ar LIDA, kā prioritāri veicamos minētā mērķa – vienlīgrozījumu saturu, neatbalsta to tālāko virzību.
dzības – sasniegšanai savā atzinumā min četrus
Grozījumu autori norāda, ka likumprojekta mērķis pasākumus.
ir veicināt amatpersonu un darbinieku darba snieguma efektivitāti un kvalitāti valsts un pašvaldību
institūcijās un uzlabot atlīdzības konkurētspēju,
pārskatot līdzšinējo atlīdzības politiku un uz iekšējās ekonomijas rēķina ceļot mēnešalgu līmeni valsts
pārvaldē līdz 80 % (vidēji) no privātajā sektorā maksātā darba samaksas līmeņa, kā arī mainīt proporciju starp darba samaksas pastāvīgo un mainīgo
daļu un ieviest mūsdienīgus darba samaksas risinājumus. Atlīdzības sistēma valsts un pašvaldību
institūcijās pārskatīta un pilnveidota, lai tā spētu
nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību valsts pārvaldē, kas veicinātu stabilu, efektīvu un atklātu valsts
un pašvaldību institūciju darbu. Likumprojekts paredz darba samaksas sistēmu valstī padarīt vienkāršāku.
LIDA savā atzinumā min vairākus argumentus tam,
kāpēc ir pamats uzskatīt, ka minētie grozījumi, vismaz šādā redakcijā, nesasniegs norādītos mērķus.
Vismaz ne saistībā ar iekšlietu sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu un darbinieku atalgojumu, kas arī tiek noteikts atbilstoši
šī likuma regulējumam.
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Pirmkārt, jāpiemēro vienādi nosacījumi visiem, uz
kuriem šis likums attiecināms, kā piemēram, nosakot, ka iekšlietu sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes amatpersonu minimālā bāzes mēnešalga ir tāda, kā definēts likumprojekta 1.pantā,
papildinot likumprojektu ar piebildi, ka ne retā kā
vienu reizi gadā darba devējam ir pienākums, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes
principu, ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes
kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas,
inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus,
palielināt amatpersonu atlīdzību, piemērojot inflācijas koeficientu, saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes sniegto atzinumu.
Otrkārt, LIDA uzskata, ka 31.panta otrā daļā noteiktā piemaksa par nakts darbu 75 % apmērā ir
attiecināma arī uz iekšlietu sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, jo šīs amatpersonas
viennozīmīgi pilda operatīvo darbu, piemēram, Satiksmes uzraudzības amatpersonas, kuras vada
operatīvo transportlīdzekli vai VUGD ugunsdzēsējs
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– autovadītājs. LIDA uzskata, ka nav pieļaujama
nevienlīdzīga attieksme pie vienādiem noteikumiem.
Treškārt, vērtējot likumprojekta 32.pantu attiecībā
uz amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, LIDA uzskata, ka esošā situācija dienestos ir
dramatiska un necaurskatāma, jo piemaksas par
virsstundu darbu, atpūtas laiku un svētku dienām
ir nekonsekventa un izplūdusi, tādējādi esošā likumprojekta redakcija ir maināma būtiski. Darba
likumā ir precīzi noteikts kā tiek veiktas piemaksas
par virsstundu darbu un darbu svētku dienās. LIDA uzskata, ka visi darba ņēmēji ir vienādi un arī
nosacījumi par darbu svētku dienās ir vienādi. Jābeidz diskriminācija pret amatpersonām ar speciālo
dienesta pakāpēm, liedzot saņemt samaksu par
darbu svētku dienās.
Un ceturtkārt, likumprojektā iekļautais regulējums
attiecībā uz virsstundu darba kompensēšanu ir jāpielīdzina Darba likuma regulējumam - amatpersona, kas veic virsstundu darbu, saņem piemaksu ne
mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās
stundas vai dienas algas likmes; darba koplīgumā
vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par
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virsstundu darbu; virsstundu darbs ir pieļaujams,
ja amatpersona un darba devējs par to vienojušies
rakstveidā, izņemot gadījumus, kad runa ir par sabiedrības visneatliekamākajām vajadzībām vai nepārvaramas varas novēršanu, nejauša notikuma vai
citu ārkārtēju apstākļu izraisītām sekām, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu; amatpersonai tiek paredzētas tiesības izvēlēties,
vai par veikto virsstundu darbu saņemt piemaksu
vai arī aizstāt piemaksu ar atbilstošu apmaksātu
atpūtas laiku.
“Šie ir tikai četri no daudzajiem LIDA izteiktajiem
argumentiem. Bet šie četri būtu uzskatāmi par prioritāriem, lai mēs varētu sākt runāt par vienlīdzību
saistībā ar atalgojumu, tā noteikšanu un apmēru.
Pie kam jānorāda, ka runa ir ne tikai par atšķirībām starp privāto un publisko sektoru, kurā ietilpst arī mūsu biedri, bet arī par nevienlīdzīgu attieksmi viena likuma ietvaros,” noslēgumā uzsver
A.Augustāns.
Juris Kabanovs,
LIDA Padomes loceklis
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No
27.janvāra
līdz
31.janvārim Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) juriste un LBAS
Jauniešu padomes pārstāve
Alise Rozīte piedalījās Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Jauniešu padomes rīkotajās apmācībās
par stratēģijas izveidi gados
jaunu
biedru
piesaistei
arodbiedrībās, kas norisinājās Sesimbrā, Portugālē.
Visus ar dalību saistītos izdevumus sedza Eiropas
Savienības institūcijas.
ETUC Jauniešu komiteja sastāv no gados jauniem
arodbiedrību aktīvistiem no visām ETUC dalīborganizācijām. Reizi divos gados komiteja no sava vidus
ievēlē prezidentu, divus viceprezidentus un piecus
biroja locekļus, kas plašāk pārstāvēs komitejas intereses. Komitejas mērķis ir uzklausīt dalīborganizāciju viedokli par dažādiem aktuāliem jautājumiem nodarbinātības jomā, analizēt saņemto informāciju arodbiedrību kontekstā, kā arī izplatīt nodarbināto sabiedrisko domu plašāk, sadarbojoties
ar Eiropas Savienības institūcijām, dalībvalstu valdībām, darba devēju organizācijām un NVO.
Apmācību laikā tika analizēts Jauniešu padomes
jaunās prezidentes un biroja (mandāts no 2019.
gada decembra līdz 2021. gada decembrim) izstrādātais stratēģijas dokuments (Jauniešu iesaistes
spēcināšana arodbiedrībās), pielietojot instrumentus darba (projekta) ražīguma un efektivitātes noteikšanai, analizējot projektu ar SWOT metodi, daloties ar pieredzi par konkrētām projekta implementēšanas iespējām dalībvalstīs, veicot projekta
risku analīzi, un, izstrādājot kāda no projekta sadaļām “ceļa karti” jeb pilnu, secīgu darbību sarakstu projekta veikšanai. Tādejādi var secināt, ka apmācību laikā tika gūts daļējs ieskats projektu vadībā un īstenošanā, kas noteikti noderēs arī arodbiedrību darbā nacionālā un reģionālā līmenī.
Par paša izstrādātā projekta saturu var norādīt, ka
tas ir visai ambiciozs, jo divu gadu laikā (viena
mandāta ilgums) jaunā prezidente apņēmusies
veikt vairākus svarīgus pasākumus, piemēram, apkopot aptauju par Jauniešu padomēm nacionālā
līmenī, rezultātus (tika norādīts, ka konfederācijas
ļoti lēni (ne)sniedz atbildes uz aptaujām), rīkot tikšanās konkrētos Eiropas reģionos (Latvija pieder
pie Austrumu/centrālā Eiropas reģiona) ar jauniešiem – arodbiedrību pārstāvjiem, lai apmainītos ar
praktisku informāciju, sagatavot dokumentu ar rekomendācijām visām ETUC dalīborganizācijām, kā
arī praktisko ceļvedi gados jaunu biedru piesaistei.
Tāpat paredzēta online kampaņa visā Eiropā par
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arodbiedrību nozīmi.
Jāatzīst, ka veicot darbu grupās (piedalījos grupā
kopā ar pārstāvjiem no Vācijas, Bulgārijas, Itālijas,
Francijas, Rumānijas un Turcijas), konstatējām
gana daudz riska faktoru, kā arī sapratām, ka projekta faktiskā ieviešana varētu izrādīties ļoti sarežģīta. Tomēr, mēs, protams, ceram uz vislabāko rezultātu un novēlām, lai mūsu identificētie riski nepiepildītos.
Par ļoti nozīmīgu atzīstama arī pasākuma neformālā daļa, kuras laikā bija iespēja aprunāties ar kolēģiem no ārvalstīm. Secinājām, ka nepieciešams veicināt dažādību ETUC jauniešu padomē, jo daudzi
kolēģi tikai formāli skaitās padomes sastāvā, taču
uz apmācībām u.c. pasākumiem nebrauc, lai gan
visas saistītās izmaksas tiek segtas no ES līdzekļiem. Tā, piemēram, es biju vienīgā pārstāve no Baltijas valstīm. Tomēr dažādība ir ļoti svarīga, lai gūtu pēc iespējas vairāk praktisku pieredzi, kā arī veicināt sadarbību ar tuvākajiem kaimiņiem. Apmācību laikā, neformālajā daļā, izdevās lieliska diskusija ar kolēģēm – sievietēm – no Zviedrijas, Francijas
un Slovākijas par dažādiem bērna kopšanas atvaļinājuma sociāliem aspektiem, un, ko arodbiedrības
var palīdzēt. Tāpat turpinājām jau iepriekš raisīto
diskusiju par Eiropas minimālās algas ieviešanu,
kas raisīja interesantas atziņas, un kolēģi, kuri ar
šādiem globāliem jautājumiem strādā ikdienā, pat
jau ir pamanījušies analizēt šo tēmu kontekstā ar
globālo sasilšanu.

Noslēgumā vēlos akcentēt kādu no apmācību laikā
dzirdētajām frāzēm – “Mēs cenšamies ietekmēt Eiropas Savienību, taču nespējam ietekmēt viens
otru”. Manā skatījumā minēto frāzi var attiecināt
arī uz ikvienu kolektīvu reģionālā un nacionālā līmenī. Līdz ar to, primāri būtu jācenšas saprast organizācijas mērķi un stratēģija mērķu sasniegšanai, kopīgi pildot izvirzītos uzdevumus. Pieredze
seminārā pavisam noteikti palīdzētu mums izstrādāt projektus un tos analizēt, ja vien būs tāda nepieciešamība.
Sagatavoja: Alise Rozīte
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Tiek bremzēta ilgtspējīga Meža nozares attīstība
zemāki. Taču tas šajās valstīs nav pasliktinājis vides kvalitāti un meža nozares ilgtspējību.
Ar normatīvo aktu grozījumiem valsts vēlas veicināt
daudzpusīgāku mežu apsaimniekošanu un iedrošināt mežu īpašniekus rūpēties par saviem
mežu īpašumiem aktīvāk, nekā tas tiek šobrīd darīts. Rezultātā palielināsies meža atjaunošanas apjomi ar kvalitatīvu un selekcionētu Latvijas meža
koku sugu stādāmo materiālu (galvenokārt priede,
egle, bērzs). Tādā veidā no platības vienības iegūs
vairāk koksnes īsākā laika periodā. Tas daļēji kompensēs kokrūpniecībai pieejamās koksnes un
oglekļa uzkrājuma ilgtermiņa samazināšanos aizsargātos mežos, kurus uztur bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Rezultātā palielināsies arī
mežaudžu noturība pret klimata izmaiņu izraisītiem vides riskiem (vētrām, slimībām, kukaiņiem,
plūdiem). Mūsdienu kokapstrādei piemērota un
kvalitatīva koksnes izejmateriāla apjoma pieaugums. (materiāls no zm.gov.lv.)
Jaunie noteikumi paredz arī stingrākus noteikumus meža atjaunošanā un stādīšanā, tādejādi paredzot būtisku ilgtermiņa meža kvalitātes un vērtības palielināšanos.
Lai gan šobrīd šo grozījumu pieņemšanas apturēšana nekādi neietekmē vienu no lielākajiem Latvijas
kokapstrādes uzņēmumiem koncernu “Latvijas Finieris”, tomēr redzot ka diskusijās par meža nozaIlgi un rūpīgi gatavotie grozījumi MK noteiku- res attīstību priekšplānā nonāk citi jautājumi, romos, kurus izstrādājuši Zemkopības ministrijas das bažas par nozares attīstību ilgtermiņā.
eksperti sadarbībā ar meža zinātniekiem, šobrīd
pēc visa spriežot nolikti malā uz nenoteiktu lai- Tādēļ reaģējot uz radušos situāciju nozares pārku jo spriežot pēc šī gada 3. martā Latvijas televī- stāvji secina, ka – “Lēmums nedrīkst būt lēmuma
zijas raidījumā “1:1” premjerministra Krišjāņa Kari- nepieņemšana” nosūtot premjeram Krišjānim Kaņa izteikumiem kas notiek ar strīdīgajiem grozīju- riņam atklātu vēstuli, kuru parakstījusi arī Latmiem par koku ciršanu mežā, viņš norādīja – ka- vijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāmēr nebūs abu pušu vienots viedoklis, tikmēr šis ja Inguna Siņica, atbalstot noteikumu grozījujautājums netiks iekļauts valdības darba kārtībā. mus, ilgtermiņā atbalstot kvalitatīvas darba
Taču šāda vienošanās starp vides aktīvistiem un vietas un labklājību nozarē nodarbinātajiem.
mežiniekiem ir faktiski neiespējama, no vides aktī- „Mēs, atklātās vēstules parakstītāji, esam sarūgtivistu puses ir jūtama nepatika pret mežistrādi ko- nāti par valdības nespēju pieņemt sistēmiskus atpumā, jo arī līdz šim visās organizētajās Zemkopī- tīstības lēmumus. Tas rada apdraudējumu valsts
bas ministrijas tikšanās par noteikumu grozīju- attīstībai ilgtermiņā. Premjerministra teiktajā šī
miem kompromiss netika panākts.
gada 3. marta LTV raidījumā "1:1" bija skaidri reKādēļ nepieciešami MK noteikumu grozījumi?
Salīdzinot ar citām Eiropas mežu lielvalstīm, Latvija
ir vienīgā, kas nav modernizējusi mežu apsaimniekošanas normatīvos aktus, tādējādi zaudējot konkurētspēju. Mežu struktūras ziņā Latvijai līdzīgās
valstīs prasības ir krietni samērīgākas un gudrākas. Piemēram, Somijā un Zviedrijā diametra ierobežojumi nav noteikti, savukārt Igaunijā ir krietni
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dzama vēlme neuzņemties atbildību novadīt līdz
galam procesu jautājumā par mežsaimniecības attīstību. Un tas nav vienīgais piemērs.
Latvijas politisko neizlēmību ļoti labi raksturo gadiem neatrisinātais OIK jautājums, ieilgušās diskusijas ap mikrouzņēmuma nodokli, izglītības un veselības nozaru reforma, reģionālā reforma un zemes
izmantošanas (ieskaitot arī jau pieminēto mežsaimniecību) jautājums.

LBAS VĒSTIS
Mūsuprāt, prasīt visu sabiedrības grupu vienprātību reformu jautājumos, par kuriem ir jāpieņem politiski lēmumi, ir iespējams, bet to panākt gan ir
neiespējami.
Mūsuprāt, šāda Jūsu pozīcija rada starp cilvēkiem
tā saukto iesaldēto konfliktu. Viņi nevis dara savu
darbu un caur to visu enerģiju iegulda Latvijas attīstībā, bet savu laiku un resursus ir spiesti izšķērdēt, savstarpēji cīnoties par iespēju maksimāli skaļi
aizstāvēt savus uzskatus un apkarot otra pārliecību.
Mūsuprāt, valdībai nerīkojoties izlēmīgi un reformām neesot mērķtiecīgām, mēs vienmēr atpaliksim
attīstībā un turpināsim zaudēt savus cilvēkus, kuri
izvēlēsies pamest Latviju un pēcnācējus neradīt
šeit.
Ir tikai normāli, ka demokrātiskā sabiedrībā ir dažādi viedokļi un intereses, kas pirms lēmumu pieņemšanas tiek gan uzklausītas, gan izdiskutētas.
Bet, lai valsts attīstītos, ir jāpieņem argumentēti
lēmumi, kas veicina Latvijas iedzīvotāju labklājības
izaugsmi.
Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada 1. oktobrī
uzrunā Ministru kabinetā teica: "Reformas vienmēr
notiks, no tām mēs nevaram izvairīties, jo tad dažu
gadu laikā valsts sastings, sadrups un sabirzīs. Reformas ir nepieciešamas, jo tās ir mūsdienu dzīves
prasības, un ar to ir jārēķinās gan valdībai, gan
valsts pārvaldei, gan valsts pārvaldes ierēdņiem.
[…] Ministru kabinets ir tas, kas iniciē un īsteno
reformas, jo reforma vienmēr ir politisks jautājums.
Tas nozīmē, ka ir jāizšķir, vai un kāda reforma ir
vajadzīga, un jādiskutē par šīs reformas saturu,
kas ir politisks jautājums."
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Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Madars Kalniņš Rūjienas meža īpašnieku biedrība
Jānis Folkmanis Meža īpašnieku apvienība “Bārbele”
Sigita Vaivade Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants"
Aigars Grīnbergs, Kurzemes meža īpašnieku apvienība
Grigorijs Rozentāls Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs
Jurģis Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”
direktors
Kristaps Klauss, Latvijas kokrūpniecības federācija
Jānis Apsītis, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija
Andis Araks, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
Agris Koris, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija
Tālis Gaitnieks, akadēmiķis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Juris Biķis, tautsaimnieks
Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
Edgars Treibergs, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Normunds Stivriņš, Ezeru un purvu izpētes centrs
Pauls Rēvelis, Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Māris Liopa, Latvijas mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs
Ilze Ozola, Dabas resursu uzraudzības grupa
Linards Sisenis, LLU Meža fakultātes dekāns
Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Inguna Siņica, Latvijas Meža nozares arodbiedrība
Ingrīda Krīgere, Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas valdes locekle
Valērijs Kozlovs, Latvijas Nacionālās kūdras biedrības valdes
priekšsēdētāja vietnieks
Raimo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības valdes priekšsēdētājs
Liene Sauka, Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija
Jānis Knipšis, Mazo meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
Uldis Biķis, A/s Latvijas finieris padomes priekšsēdētājs

Publikāciju sagatavoja LMNA darba koordinētāja
Anete Kice
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Austrijas pensiju sistēma pret Nīderlandes pensiju sistēmu.
Valsts garantijas un pensiju fondi
Patreiz Austrijā valsts nav noteikusi minimālās
algas apmēru, taču Austrijas arodbiedrību konfederācija OGB vēlas, lai minimālā alga tiktu noteikta arī ar likumu.

griesti jeb maksimums, atbilstoši veiktajām sociālās
apdrošināšanas iemaksām līdz darba algai 5 370
euro mēnesī. Tam ir noteikts pamats, jo arodbiedrības uzskata, ka pensija no 5 370 euro darba samaksas ir pietiekoša, lai nodrošinātu pensionāriem
cienīgas vecumdienas. Turklāt sociālā budžeta izdevumi ir lielāki nekā ieņēmumi. Piemaksas pie pensijām tiek izmaksātas 2 reizes gadā – aprīlī un oktobrī. Atbilstoši veiktajām iemaksām, pensijas būtiski atšķiras dzimumu griezumā – vīrieši saņem
gandrīz par 60% vairāk nekā sievietes. Godīgāks
pensiju un citu pabalstu sadalījums ir tiem, kuri
strādājuši sabiedriskajā sektorā. Austrijas arodbiedrības nosauc vēl vienu izaicinājumu – starppaaudžu vienlīdzība.

Pensijas ir piesaistītas dzīvošanas izmaksu indeksam, kas nozīmē, ka palielinoties noteiktam izmaksu līmenim, attiecīgi tiek indeksētas arī pensijas.
Taču indeksāciju ietekmē un nosaka arī pārrunu
rezultāts starp valdību un pensionāru organizācijām. Indeksācijā tiek ņemts vērā arī ikgadējais darMinimālo algu nosaka nozares koplīgumi katrā no ba samaksas pieaugums, var tikt ņemts vērā arī
nozarēm. Ņemot vērā, ka darba koplīgumu pārklā- IKP pieaugums.
jums Austrijā ir 98-99%, gandrīz uz visiem strādā- Austrijā nav noteikts minimālās pensijas līmenis,
jošajiem Austrijā attiecas attiecīgās nozares mini- taču, ja pensija nesasniedz noteiktu līmeni (bruto
mālā alga. Minimālās algas lielumu nozarē nosaka 966,65 euro vienam pensionāram, kurš dzīvo viens
ne tikai nozares vidējais atalgojums, bet arī arod- pats mājsaimniecībā), valsts piemaksā starpību. No
biedrību spēks katrā no nozarēm.
pensijas pensionāri Austrijā maksā arī nodokļus –
Starp 36 OECD valstīm Austrijā ir trešais augstākais pensiju aizvietojamības koeficients, t.i., pensijas lielums attiecība pret iepriekš gūtajiem ienākumiem. Vidēji austrieši pensijā saņem 76,5% no to
iepriekš gūtajiem ienākumiem (no pēdējiem nodarbinātības periodā/darba mūžā). Vēl augstāks pensiju aizvietojamības koeficients ir Itālijā (79,5%) un
Luksemburgā (78,8%).
Pensionēšanās vecums vīriešiem ir 65 gadi, savukārt sievietēm tie ir 60 gadi (slieksnis tiek paaugstināts laika posmā no 2024. līdz 2033.gadam līdz 65
gadiem). Priekšlaicīga pensionēšanās ir iespējama
no 60 gadu vecuma tiem, kuri strādājuši smagos
darba apstākļos vai kuriem ir liels darba stāžs. Minimālais slieksnis (apdrošināšanas periods par kuru ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas), lai
būtu tiesīgs saņemt pensiju ir 180 mēneši (15 gadi,
tāpat kā Latvijā).
Sociālajām iemaksām Austrijā ir noteikti griesti,
proti, sociālās apdrošināšanas iemaksas veic par
darba algu līdz 5 370 euro mēnesī (katru gadu
griesti palielinās atbilstoši darba samaksas pieaugumam). Tas nozīmē, ka arī pensijai ir noteikti
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veselības nodokli 5,1% apmērā un ienākuma nodokli.
Tāpat kā daudzviet Eiropā, arī Austrijā privātie
pensiju fondi 2009.-20210.gada finanšu krīzes dēļ
zaudēja vairāk nekā 20% no savas vērtības. Arodbiedrībām nav savi pensiju fondi kā tas ir, piemēram, Nīderlandē.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme Austrijā ir 22,8%, no kuriem 10,25% maksā strādājošie. Jānorāda, ka sociālā budžeta izdevumi Austrijā
ir lielāki nekā ieņēmumi, starpība tiek segta no
valsts pamatbudžeta līdzekļiem.
Darba koplīgumi un pensiju fondi Nīderlandē
Nīderlandes pensiju sistēmu veido trīs pīlāri jeb līmeņi. Pirmais ir valsts pensiju sistēma, kur iemaksas veic visi strādājošie vecumā no 16 līdz 66 gadiem un 4 mēnešiem (pensionēšanās vecums). Tātad maksimālais darba mūžs var sasniegt 50 gadus. Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir
17,9% un pensijas lielums ir atkarīgs no veiktajām
iemaksām. Būtiski, ka pensijas lielums pirmajā līmenī ir sasaistīts ar minimālo algu valstī. Indeksā-
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cija notiek divreiz gadā. Turklāt pensiju nevar sa- pārrunu ceļā). Kaut arī pensiju fondi tiek veidoti
ņemt, ja dzīvo ārpus Nīderlandes.
pārrunu ceļā pusēm vienojoties, fondu darbību nosaka likumdošana.
Otrais līmenis ir papildu (brīvprātīgās) fondētās
shēmas, aptverot 90% no visiem strādājošajiem. Kāda ir fondu atdeve? Sagaidāmā pensija no otrā
Tās ir papildu fondētās shēmas, kuras ir izveidojuši līmeņa jeb pensiju fondiem var veidot būtisku daļu
darba devēji, piemēram, uzņēmumā, un veic iemak- no pensionāra ienākumiem, tie var pārsniegt pat
sas par strādājošajiem. Šādas papildu fondētās 40% no kopējās pensijas. Pensiju fondi paredz arī
shēmas var tikt veidotas arī nozaru līmenī. Savu- tiesības nodot pensiju citām personām.
kārt trešais līmenis ir privātā apdrošināšana.
Pensiju fondu stabilitātes rādītājs ir nākotnes saisOtrā līmeņa – papildu (brīvprātīgās) fondētās shē- tības pret pieejamiem aktīviem, t.i., kādas ir paremas tiek veidotas uz darba koplīgumu pamata dzamās izmaksas pret uzkrājumiem, šim rādītajam
starp darba devējiem un arodbiedrībām nozares vai jābūt 105%. Kaut arī Nīderlandes pensiju sistēma
uzņēmumu līmenī. Kopumā Nīderlandē ir 240 pen- ir pietiekami stabila, to ietekmē gan darba tirgus
siju fondi, kurus uzrauga Nīderlandes Centrālā izmaiņas (liels skaits nepilnu darba laiku strādājobanka. Pensiju fondi ir izplatīti celtniecības nozarē, šo, pašnodarbinātie, kuri neveic iemaksas), gan
kā arī sabiedriskajā sektorā – valsts pārvaldē, kā ekonomiskā situācija un finanšu tirgus svārstības.
arī veselības nozarē. Iemaksas pensiju fondos 1/3
Linda Romele,
veic darba ņēmēji, savukārt darba devēji veic 2/3
no kopējās iemaksu summas, kas ir 15% no bruto
LBAS eksperte
darba samaksas (par iemaksas lielumu vienojas

Praktisks piemērs, kā arodbiedrības iesaistās
bezdarba mazināšanā Nīderlandē
Šodienas darba ņēmējs var būt rītdienas darba
meklētājs vai darbnespējīgs. Nonākot šādā situācijā, bezdarbnieki vēlas atgriezties darbā atpakaļ ar
pienācīgu darbu, cik drīz vien iespējams, ja veselība
to atļauj.1 Vairākās ES valstīs arodbiedrības aktīvi
iesaistās
bezdarba
risināšanā. Tā, piemēram, Beļģijā bezdarbnieka pabalstus
administrē un izmaksā arodbiedrības
– zināma kā Gentes
sistēma2, kur publiskā sektora pārstāvji
ir iesaistīti vadībā,
bet bezdarba apdrošināšanu administrē arodbiedrības. Tas nozīmē, ka arodbiedrības spēlē aktīvo
lomu darba vietu atrašanā bezdarbniekiem. Savukārt Itālijā jau 1980. gados tika izveidots C.I.D.
Bezdarbnieku Informācijas centrs, arodbiedrībām
sniedzot atbalstu bezdarbniekiem. Spānijas arodbiedrības uzskata, ka tikai arodbiedrības var iesaistīties bezdarba jautājumu risināšanā, jo nav neviena cita, kam risināt šos jautājumus pēc būtības.
Nīderlandes arodbiedrību konfederācijas (FNV) atbalsta vienība Uitkeringsgerechtigden ir viena no
FNV nozarēm, un šobrīd tajā ir apmēram 55 000
1

biedri, kuri ir vai nu darba meklētāji vai darbnespējīgi, vai arī abi kopā. FNV Uitkeringsgerechtigden ir
pilntiesīga FNV arodbiedrību nozare ar tiešu pārstāvību, pamatojoties uz biedru skaitu, iesaistīta
visās FNV struktūrās un politikas veidošanas procesā. FNV Uitkeringsgerechtigden ar savu pārstāvju
starpniecību piedalās diskusijās un lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbinieku sociālās apdrošināšanas shēmām un sociālā nodrošinājumu plašākā mērogā.
FNV Uitkeringsgerechtigden sektorā ir vairāk nekā
300
aktīvi
arodbiedrību
pārstāvji,
kuri
palīdz
biedriem,
kad
viņi kļūst par bezdarbniekiem vai darbnespējīgiem. A
ktīvos arodbiedrību pārstāvjus atbalsta astoņi arodbiedrību darbinieki (apmaksāts darbs).
Aktīvo arodbiedrību pārstāvju ikdienas aktivitātes
(katru gadu):
apmācīti aktīvie arodbiedrību pārstāvji pulcē apmēram 2500 biedrus, kuri ir zaudējuši darbu iepriekšējā mēnesī, lai sniegtu atbalstu un virzītu jaunos
darba meklētājus izvēlēties arodbiedrību sniegtos
pakalpojumus tieši darba meklētājiem;
apmēram 2000 dalībnieku apmeklē informācijas
dienas/ pasākumus, kuri tiek organizēti tiem, kuriem ir risks zaudēt darbu vai nesen ir zaudējuši
darbu;

No visiem Nīderlandes darba ņēmējiem risks kļūt par bezdarbniekiem vismaz vienreiz darba mūža laikā ir 10%. Savukārt risks kļūt darbnespējīgam jeb nespējai veikt savu darbu ir nedaudz mazāks par 10%.
2
Gentes sistēma sākotnēji tika ieviesta Beļģijā, darbojas arī Dānijā, Somijā, Zviedrijā un Islandē.
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darba nespējas gadījumā vairāk nekā 3000 biedriem tiek piedāvāts individuāls atbalsts, gan darba
vietā, gan piesakoties invaliditātes pabalstam darbaspēju zaudēšanas gadījumā;
apmēram 3500 biedru apmeklē informācijas dienas/ pasākumus darbiniekiem, kuri ir pakļauti vai
var tikt pakļauti riskam kļūt darbnespējīgam.
Sasniegumi, kas pēdējā laika posmā gūti, pateicoties kolektīvajai darbībai:
•
pateicoties arodbiedrību aktivitātēm, situāciju
pasliktinošie priekšlikumi attiecībā uz darbnespējīgiem pieaugušajiem, ko iesniedza
pašreizējā Nīderlandes valdība, ir atsaukti un
pašlaik notiek konsultācijas par uzlabojumiem likumdošanā;
•
ir apturēta iniciatīva par potenciālo pabalstu
krāpnieku identificēšanu un kriminālvajāšanu, izmantojot algoritmus. 2020. gada 6. februārī tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka Nīderlandes valdības iniciatīva
(algoritmos balstīta sistēma iespējamo
pabalstu krāpnieku identificēšanai)
pārkāpj ES cilvēktiesības un katra cilvēka tiesības uz privātumu. Tiesas procesā piedalījās arī FNV Uit-

keringsgerechtigden, lai iniciatīva būtu atbilstoša Risku Identifikācijas sistēmai (Systeem
Risico lndicotie), pamatojoties uz Nīderlandes
Likuma par darbu un ienākumiem 65. pantu;
•
Nīderlandes gados vecāku bezdarbnieku ienākumu shēmas akts ir pagarināts uz četriem
gadiem (īpašs atbalsts gados vecākiem bezdarbniekiem).
FNV Uitkeringsgerechtieden priekšlikumi nākamajiem pāris gadiem
•
2017. gadā FNV kongress pieņēma lēmumu
veikt padziļinātu izpēti – vai pamata ienākumu garantiju shēma veicina taisnīgāku darba, ienākumu un kapitāla sadali Nīderlandē.
Šim nolūkam ir izveidota projekta darba grupu, kas izstrādās priekšlikumus tālāk ar mērķi panākt lēmumu 2021. gada kongresa laikā.
•
FNV Uitkeringsgerechtigden ir uzņēmies iniciatīvu ieviest darbinieku apdrošināšanas shēmas bezdarba un profesionālās invaliditātes
regulēšanai, kuras administrētu un kontrolētu arodbiedrības (kā tas ir bijis jau iepriekš).
Linda Romele,
LBAS eksperte

ETUI darba aizsardzības forumā
19. – 20. februārī Rīgā, viesnīcā “Tallink”, notika
Eiropas arodbiedrību konfederācijas institūta
(ETUI) darba aizsardzības forums.
Piedalījās vairāk nekā 30 Viduseiropas un Baltijas
valstu arodbiedrību darba aizsardzības speciālistu,
t.sk. 10 pārstāvji no LBAS dalīborganizācijām.

Notika pieredzes apmaiņa aktuālos darba aizsardzības jautājumos. Foruma dalībnieku ziņojumos tika
diskutēts par darbības veidiem, ko arodbiedrības
izmanto, lai panāktu lielāku ietekmi darba drošības
un veselības aizsardzības jautājumos valsts līmenī,
nozarēs un arodorganizācijās.
Sakarā ar plašu jauno nodarbinātības veidu izplatību – attālināts darbs, pašnodarbinātie u.c., tika
akcentēta uzmanība uz arodorganizāciju darbības
aktivizāciju ne tikai uzņēmumu līmenī, bet arī teritoriālu organizāciju formā.
Tika atzīmēta negatīva tendence, ka noslēgtos koplīgumos netiek iekļauti darba drošības jautājumi.
Darba grupās tika apspriestas arodbiedrību darba
aizsardzības stratēģiskās plānošanas iespējas.

Foruma dalībnieki
apmeklēja
uzņēmumu
“Cēsu
alus”, kur iepazinās ar ražošanas
tehnoloģiju, darba
drošības sistēmu
un arodorganizāciForuma darbā piedalījās LBAS priekšsēdētāja viet- jas darbību.
niece Irēna Liepiņa, VDI direktors Renārs Lūsis,
Darba vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš, nacionālā informācijas kontaktpunkta vaZiedonis Antapsons,
dītāja Linda Matisāne.
LBAS darba aizsardzības eksperts
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Augstākās tiesas atziņas darba strīdos
Senāta 2019.gada 25.jūlija spriedums lietā Nr. Savukārt darba devēja iesniedza apelācijas sūdzību
par pirmās instances tiesas spriedumu daļā, ar kuC21030417, SKC–549/2019
ru noraidīta tās prasība.
Apelācijas instances tiesa nosprieda prasību noraidīt, bet piedzina no darbinieka darba devējas labā
ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta
palīdzības samaksai. Piedzenamās summas apmērs
tika pamatots ar to, ka pirmās instances tiesā darba devējai radušies ar lietas vešanu saistītie
izdevumi advokāta palīdzības samaksai 2450 EUR,
savukārt apelācijas instances tiesā - 1400 EUR,
kopā 3850 EUR, kas gan pamatojoties uz
Civilprocesa likuma 44.panta piektās daļas noteikumiem, tika samazināts līdz 1500 EUR. Savukārt,
tā kā no darbinieka darba devējas labā piedzenami
ar lietas vešanu saistītie izdevumi 1500 EUR, bet
no darbinieka darba devējas labā – 96,88 EUR,
lietderīgi ir piemērot ieskaitu, piedzenot no darbiLietas apstākļi
nieka darba devējas labā ar lietas vešanu saistītos
Darba devēja cēla tiesā prasību pret darbinieku par izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1403,12
darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pamatojoties ar EUR.
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1. un
2.punktu, 110.panta ceturto daļu, lūdzot piedzīt no Kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas
spriedumu iesniedza gan darba devēja, gan darbidarbinieka arī tiesāšanas izdevumus.
nieks.
Darbinieks pret darba devēju cēla pretprasību,
lūdzot piedzīt atlīdzību par morālo kaitējumu, 10 Ar Senāta senatoru kolēģijas rīcības sēdes lēmumu
000 EUR, noteikt darba devējai pienākumu pub- ierosināta kasācijas tiesvedība tikai sakarā ar darliski atvainoties par nepamatotas prasības celšanu binieka kasācijas sūdzību.
un morālā kaitējuma nodarīšanu, kā arī piedzīt
Senāts nolēma spriedumu atcelt, bet lietu nenodot
tiesāšanās izdevumus.
jaunai izskatīšanai. Senāts skarbi atzina, ka nav
identificējams neviens uz racionāliem apsvērumiem
Senāts skarbi atzina, ka nav identificējams balstīts iemesls, lai, atceļot spriedumu minētajā
neviens uz racionāliem apsvērumiem balstīts daļā, jautājumu nodotu jaunai izskatīšanai, jo
iemesls, lai, atceļot spriedumu minētajā daļā,
tiesāšanās izdevumi nevar tikt atlīdzināti nevienai
jautājumu nodotu jaunai izskatīšanai, jo tiesāšanās izdevumi nevar tikt atlīdzināti nevie- no pusēm.
nai no pusēm.

Senāts spriedumu pamatoja ar šādiem argumentiem.

Pirmās instances tiesa darba devējas prasību un
darbinieka pretprasību noraidīja, piedzenot no pu- Par Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas
sēm valsts ienākumos ar lietas izskatīšanu piemērošanu
saistītos izdevumus 10,63 EUR no katras.
·
No Civilprocesa likuma 44.panta otrajā daļā
Darbinieks spriedumu daļā, ar kuru noraidīta
ietvertās normas formulējuma skaidri un
pretprasība, nepārsūdzēja un spriedums šajā daļā
nepārprotami izriet, ka izdevumi, kas
stājās spēkā.
saistīti ar lietas vešanu, piedzenami no
Page 35

LBAS VĒSTIS

atbildētāja prasītāja labā divos gadījumos,
t.i., tad, ja: 1) prasījums apmierināts
pilnīgi vai daļēji; 2) prasītājs neuztur savus prasījumus sakarā ar to, ka atbildētājs tos pēc prasības celšanas labprātīgi
apmierinājis. Savukārt pamats šā panta
trešās daļas piemērošanai un izdevumu advokāta palīdzības samaksai piespriešanai no
prasītāja par labu atbildētājam pastāv tādā
situācijā, kad prasība noraidīta.

lvportals.lv

·

·

·

ma pēc analoģijas, Senāts noraidīja kā absolūti nepieņemamus, jo

o

1)
priekšnoteikums
tiesāšanās
izdevumu piespriešanai no atbildētāja ir apstāklis – prasītājs prāvu
vinnējis vismaz kādā tās daļā, kas
izskatāmajā lietā nav noticis.

o

2) ņemot vērā, ka pirmās instances
tiesas spriedums pretprasības noraidītajā daļā bija spēkā esošs, apgabaltiesa bez jebkāda pamata
pārskatījusi pirmajā instancē šajā
daļā galīgi izspriestu jautājumu par
izdevumu sakarā ar pierādījumu
savākšanu
atlīdzināšanu
darbiniekam (ieskaita veidā), tādējādi
pārkāpdama Civilprocesa likuma
203.panta trešajā un piektajā daļā
nostiprināto res judicata principu,
kas šādu rīcību aizliedz.

Senāta 2019.gada 25.jūlija spriedums lietā Nr.
C29267918, SKC–786/2019

Jautājuma par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu pareizs risinājums primāri ir Lietas apstākļi
atkarīgs no lietas iznākuma.
Darba devējs Dienesta pārbaudes atzinumā
Līdz ar to secināms, ka puse lietā, kura secināja, ka darbinieks noteiktā laika periodā ir
prāvu zaudējusi, nevar pretendēt uz ad- nokavējis atbildes uz 123 dokumentiem (iekšējie
vokāta palīdzības samaksai iztērēto dokumenti un iesniegumi) un 6 pieprasījumiem
izdevumu piedziņu no otras puses.
sniegšanas termiņus. Respektīvi, darbinieks neveic
organizatorisku un administratīvu darbu, turklāt
Lai gan apelācijas instances tiesā taisīts
nav objektīvu apstākļu, kas liecinātu, ka viņš turpdarba
devējai
nelabvēlīgs
spriedums
māk mainīs savu attieksmi pret darba pienākumi(prasība noraidīta), apgabaltiesa tomēr
em, tos pildot rūpīgi. Līdz ar to, tik izdots Rīkojums
piedzinusi no darbinieka darba devējas labā
par darbinieka atbrīvošanu no darba pamatojoties
daļu izdevumu, kas pēdējai radušies, apuz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.punktu,
maksājot advokāta sniegtos pakalpojumus
jo darbinieks ir pārkāpis Iesniegumu likuma
tiesvedības procesā, tādējādi nonākdama
5.pantu, Lietvedības noteikumu, darba līguma
acīmredzamā pretrunā ar Civilprocesa likunoteikumus un nav izpildījis amata aprakstā
ma 44.panta otrajā daļā definēto noteikumu
noteiktos pienākumus.
jēgu un mērķi.
Apelācijas instances tiesas spriedumā izteiktos apgalvojumus, ka pamatu ar lietas
vešanu saistīto izdevumu piedziņai no darbinieka, vienlaikus ieskaita ceļā, atlīdzinot
viņai ar pierādījumu savākšanu pirmajā instancē saistītos izdevumus, dod Civilprocesa
likuma 44.panta trešā daļa, kas piemēroja-
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Darbinieks cēla tiesā prasību, lūgdams atzīt par
prettiesisku atlaišanas rīkojumu, atjaunot viņu
darbā iepriekšējā amatā, piedzīt vidējo izpeļņu par
darba piespiedu kavējuma laiku, noteikt sprieduma
nekavējošu izpildi daļā par vidējās izpeļņas
piedziņu un atjaunošanu darbā.
Pirmās instances tiesa darbinieka prasību apmier-
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ināja, noraidot
pieteikumu
nekavējošu izpildi.

par

sprieduma

Apelācijas sūdzību iesniedza darba devēja, bet arī
apelācijas instances tiesa apmierināja darbinieka
prasību.
Apelācijas instances tiesa norādīja, ka no Dienesta
pārbaudes atzinuma satura nav iespējams
izsecināt, kā izpaudās darbinieka pārkāpumi, jo
tajā nav fiksēts, kad darbiniekam nodoti 123 dokumenti (iekšējie dokumenti un iesniegumi) un 6
pieprasījumi, kāds bijis termiņš atbildes sniegšanai
un kāds ir tā nokavējums. Savukārt pārējos
Dienesta pārbaudes atzinumos konstatētie darbinieka pārkāpumi, tiesas ieskatā uz apstrīdētā uzteikuma apstākļiem nav attiecināmi un par tiem
citastarpā ir piemēroti disciplinārsodi, kurus darbinieks nav apstrīdējis.
Līdz ar to apelācijas instances tiesa uzskatīja, ka ar
pierādījumiem lietā nav apstiprināti darba devējas
apgalvojumi, ka darbinieks, izpildot darba pienākumus, būtu rīkojies prettiesiski.

Motīvu norādīšana tiesas nolēmumā ir viens no
līdzekļiem, kas ļauj personai pārliecināties, ka
tā ir uzklausīta un tās sniegtie argumenti ir
izvērtēti.

tisko apstākļu noskaidrošanu, kas balstīta
uz pierādījumu objektīvu novērtējumu to
kopumā, un beidzot ar loģiskā secībā izdarīta gala slēdziena formulēšanu.
·

Svarīgi, lai nolēmuma motīvu daļā ietvertā informācija, arī argumentu un
pretargumentu vērtējums, viena vai otra
argumenta
noraidīšanas
iemesli
un
izvērtēšanas kritēriji, pēc iespējas pilnīgāk
un saprotamāk atspoguļotu tiesneša domu gaitu. Pilnīgs tiesneša domu gaitas
izklāsts ikvienam nodrošina iespēju saskatīt lēmuma iemeslus un novērtēt risinājuma objektivitāti un pareizību.

·

Motīvu norādīšana tiesas nolēmumā ir viens
no
līdzekļiem,
kas
ļauj
personai
pārliecināties, ka tā ir uzklausīta un tās
sniegtie argumenti ir izvērtēti.

·

Likuma prasībām atbilstoša juridiskā pamatojuma neesība sprieduma motīvos
bez šaubām jāvērtē kā procesa dalībnieka
tiesību zināt tiesvedības iznākuma iemeslus neattaisnojamu ierobežojumu. Tāpat
jāatzīmē, ka šāda situācija padara par
neiespējamu kasācijas instances tiesas pamatfunkcijas
–
pārbaudīt
spriedumu
tiesiskumu – izpildi.

Par minēto spriedumu kasācijas sūdzību iesniedza Par darba līguma uzteikuma pamatojumu
darba devēja. Senāts uzskatīja, ka apelācijas in·
Darba likuma 102.pants nosaka darba
stences tiesas spriedumā izdarīto gala slēdzienu
devēja pienākumu, uzteicot darba līgukatrā ziņā nevar uzskatīt par tādu, kas balstīts uz
mu, rakstveidā paziņot darbiniekam par
pierādīšanas priekšmetā ietilpstošo apstākļu vistiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzpusīgu pārbaudi un pierādījumu objektīvu
teikuma pamatā. Tas nozīmē, ka nav pieizvērtējumu, tāpēc nolēma spriedumu atcelt un lietiekami uzteikumā norādīt tikai uzteikuma
tu nodot jaunai izskatīšanai pamatojoties uz šāditiesisko pamatu, kas minēts kādā no šā
em argumentiem.
likuma 101.panta pirmās daļas punktiem,
bet ir jānorāda arī konkrēti faktiskie apPar sprieduma argumentēšanu
stākļi, kas veido uzteikuma tiesisko pamatu. Citiem vārdiem, darba līguma uzteiku·
Tiesai, kā tas izriet no Civilprocesa likuma
ma pamatā esošie apstākļi norādāmi tādā
8., 97.panta un 193.panta piektās daļas
apjomā, lai strīda gadījumā būtu iesnoteikumiem,
ir
pienākums
pamatot
pējams pārbaudīt uzteikuma tiesiskumu.
spriedumu, sniedzot izvērstu un nepārproTajā pašā laikā, uzteikuma pamatā esošie
tamu juridisko argumentāciju, kurā atspoapstākļi var nebūt tieši norādīti darba
guļots
konkrētā
strīda
atrisināšanai
līguma uzteikumā, bet ietverti citā dokupiemērojamo materiālo tiesību normu
mentā. Minētās tiesību normas prasības ir
izvēles process, sākot ar lietā būtisku fakPage 37
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pamats uzskatīt par izpildītām, ja no darba līguma uzteikuma vai dokumentiem,
uz kuriem tajā ir atsauce, skaidri izriet,
kādu pārkāpumu darbinieks izdarījis un
kā tas izpaudies.
·

Ja viens no darba līguma uzteikuma pamatiem
bija
saistīts
ar
sistemātiskiem
pārkāpumiem, darbiniekam nenodrošinot
atbildes sniegšanu uz personu iesniegumiem likumā noteiktā termiņā, ko pats darbinieks nemaz nenoliedza (Civilprocesa likuma
96.panta
piektā
daļa),
tad
ir
acīmredzams, ka apgabaltiesas apgalvojumiem par pierādījumu neesību darbinieka prettiesiskas rīcības, kas pieļauta darba pienākumu izpildes laikā, konstatēšanai
nav nedz faktiskas, nedz tiesiskas bāzes.

Lietā nepastāv strīds, ka darba līgums

Tiesai pušu iesniegtie pierādījumi jāvērtē
to kopumā nevis izolēti, jāiedziļinās
katra pierādījuma būtībā, salīdzinot to
ar citiem, un gadījumā, ja konstatētas
pretrunas, jānorāda pamatojums, kādēļ
vienam pierādījumam dota priekšroka.
Par pierādījumu izvērtēšanu
prasītājam uzteikts, pamatojoties uz tiem šā
·
Lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus,
līguma un iestādes iekšējo normatīvo aktu
fakti ir jāvērtē to kopumā nevis izolēti.
noteikumu, kā arī Iesniegumu likuma
Atsevišķu faktu atlase un to kļūdaina in5.panta normu pārkāpumiem, kas konstaterpretācija neļauj atklāt patiesību.
tēti dienesta pārbaudes Atzinumā, ar kura
Atsevišķi fakti, izrauti no kopsakarības,
saturu darbinieks pienācīgi iepazīstināts.
zaudē pierādījuma spēku.
Atbilstoši Atzinuma ievaddaļā norādītajam
dienesta pārbaude veikta struktūrvienības
priekšniekam reaģējot uz vadītāja ziņojumu,
kuram pievienota izdruka no automatizētās
lietvedības sistēmas „Pārskats par kontrolē
esošo dokumentu izpildi gaitu”.

·

·

Līdz ar to Senāts konstatēja, ka, atzīstot par
nepierādītiem to apstākļus, kas bijuši darba
līguma uzteikuma pamatā, apgabaltiesa
minēto rakstveida pierādījumu juridiskās
novērtēšanas pienākumu nav izpildījusi.

Tiesai pušu iesniegtie pierādījumi jāvērtē to
kopumā nevis izolēti, jāiedziļinās katra
pierādījuma būtībā, salīdzinot to ar citiem,
un gadījumā, ja konstatētas pretrunas,
jānorāda pamatojums, kādēļ vienam
pierādījumam dota priekšroka.

·

Personas tiesības vērsties valsts un
pašvaldības iestādēs ar iesniegumiem un
saņemt atbildi pēc būtības nostiprinātas
Satversmes 104.pantā un noregulētas
Iesniegumu likumā.

Ja pierādījumi iesniegti un tiesa tos
pieņēmusi, tad tiesai obligāti jāpārbauda
visi
pierādījumi (Civilprocesa likuma
183.panta pirmā daļa) un jādod tiem juridisks vērtējums.

·

Norādīdama, ka no Atzinuma neesot
redzams konkrēti, kad darbiniekam nodoti
lietvedības dokumenti,
iesniegumi
un
pieprasījumi, kāds bijis termiņš atbildes
sniegšanai un kāds ir tā nokavējums, tiesa
atstājusi bez ievērības lietas materiāliem
pievienotajā „Pārskatā par kontrolē esošo
dokumentu izpildes gaitu” ietvertās
ziņas, kuras neizvērtējot, nav iespējams
gūt
objektīvai
realitātei
atbilstošu
priekšstatu par strīda faktiskajiem apstākļiem.
Kaspars Rācenājs, LBAS jurists
(Raksts sākotnēji publicēts izdevumā
“Juridiskie padomi”)

Iesniegumu likuma 5.panta trešā daļa
noteic: „Iestāde atbildi pēc būtības sniedz
saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā
minētā jautājuma risināšanas steidzamību,
bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
iesnieguma saņemšanas, [..].”
Iestādei, pārkāpjot šajā normā skaidri
noteikto termiņu, tiek aizskartas personas
pamattiesības, tādēļ šāda iestādes faktiskā
rīcība atzīstama par prettiesisku.
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Klimata pārmaiņu ietekme uz strādājošajiem
2019. gada decembrī Sesimbrā (Portugāle) notika ETUI seminārs “Piemērošanās klimata pārmaiņām - to ietekme uz strādājošajiem”. Seminārā piedalījās 15 Eiropas valstu arodbiedrību pārstāvji no dažādām nozarēm. No Latvijas seminārā piedalījās LIZDA pārstāve Iveta Flesnere.
Semināra gaitā - gan lekcijās, gan diskusijās un darba grupās tā dalībnieki iepazinās ar izaicinājumiem un grūtībām, ar kurām saskaras Eiropas arodbiedrību nozares un tajās strādājošie, kā arī ar to, kas tiek darīts, lai piemērotos klimata izmaiņām un ar tām cīnītos.
liepajniekiem.lv

Klimata pārmaiņas Eiropas valstis skar dažādi, pagaidām mazākā mērā Eiropas ziemeļos un vidusdaļā, vairāk tās jūtamas
Eiropas dienvidos. Eiropas ziemeļos un centrālajā daļā pagaidām klimata izmaiņas visvairāk skārušas lauksaimniecības un
zivsaimniecības nozares. Piemēram, Somijas ziemeļos Lapzemē, Ziemassvētku vecīša mājvietā, sniega periods ir kļuvis
īsāks, kas sāk ietekmēt ziemas tūrismu, kā arī tās pamatnācijas
- sāmu dzīvesveidu, kuri ir lauksaimnieki un ziemeļbriežu audzētāji. Pēdējos gados Eiropas centrālajā daļā klimata izmaiņas
jūtamas ziemas sezonā tūrisma nozarē. Eiropas dienvidos klimata izmaiņas ietekmējušas vairākas nozares. Piemēram,
Grieķijā jau tā karstās vasaras kļuvušas vēl karstākas, ziemas aukstākas kā ierasts. Tādās nozarēs strādājošiem, kur darbs
pārsvarā notiek brīvā dabā, piemēram, celtniecība vai lauksaimniecība, papildus jārūpējas par piemērotu apģērbu, kas
strādājošos pasargātu no saules staru tiešās iedarbības un
būtu veselībai piemērots (celtnieku apģērbs bieži vien pat veicina organisma sakaršanu), papildus šķidruma uzņemšanu,
pauzēm, lai strādnieki atvilktu elpu ēnā. Tas ietekmē arī darba
ražīgumu. Kalnu apgabalos Grieķijā ziemas kļuvušas tik aukstas, ka celtniecībā jāsāk izmantot cita veida materiāli, lai nodrošinātu ēku siltumu. Latvijā visvairāk pamanāms - jūras
krastmalas erozija un lauksaimniecības nozares likstas
(sausuma un plūdi, sezonas “nobīde”). Joprojām ne visos birojos Latvijā ir gaisa kondicionēšanas iekārtas, un darbiniekiem
brīvi pieejams dzeramais ūdens, kas citur Eiropā jau ir norma.
Vairākas Eiropas arodbiedrības ir veikušas pētījumus par klimata izmaiņu ietekmi uz nozarēm un nozarēs strādājošiem.
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Saskaņā ar Beļģijas arodbiedrība CSC pētījumu, apdraudētās
nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, tūrisms, transports, celtniecība un infrastruktūras uzturēšana,
sabiedriskie pakalpojumi, komunālie pakalpojumi, finanses un
apdrošināšana, kā arī augstākminēto nozaru ietekmes efekts
uz citiem ekonomikas sektoriem. Prognozēts, ka līdz
2050.gadam Eiropa var zaudēt līdz pat pus miljons darbavietu
klimata izmaiņu dēļ.
Grieķijas veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība ir veikusi
pētījumu par klimata izmaiņu ietekmi uz nozares darbiniekiem. Veselības aprūpes darbinieki vistiešākā veidā saskaras ar
klimata izmaiņu sekām. Klimata izmaiņu rezultātā ir izmainījusies saslimšanu dinamika. Gaisa piesārņojuma rezultātā pieaugusi saslimšana ar alerģijām, elpvadu, sirds un asinsrites slimībām, gaisa temperatūras paaugstināšanās rezultātā ir vairāk
saslimšanu un letālu iznākumu ar gaisa karstumu saistītām
slimībām, sirds un asinsvadu slimībām un infekcijas slimībām,
t.sk. arī attiecīgam reģionam netipiskām. Ekstrēmu laika apstākļu un dabas katastrofu sekas ir ievainojumi, garīgās veselības traucējumi un ar dzīvesvietas zaudēšanu saistītas veselības
problēmas, kuras izraisījuši nepietiekams uzturs un higiēna.
Līdz ar to veselības aprūpes sektors saskaras ar pastiprinātiem
izaicinājumiem un prasībām veselības aprūpē, jaunām un mainīgām slimībām, un nepieciešamību ieguldīt lielākus līdzekļus
nozarē. Sabiedrībai kopumā ir pasliktinājusies dzīves kvalitāte,
samazinājušies tā saucamo “veselo gadu” skaits, kas kopā rada
papildu spriedzi cilvēka garīgai veselībai. Savukārt pašiem veselības aprūpes nozarē strādājošiem ir radušies papildu slodze
un pienākumi, veselības aprūpē tiek ieviesti jauni modeļi, kā
arī rodas saslimšanas risks pašiem nozares darbiniekiem, kā arī
papildus gan fiziskās gan garīgās slodzes dēļ - izdegšanas risks.
Jāsaprot, ka piemērošanās klimata izmaiņām ir papildus izmaksas prasošs process - investīcija, kas pasargās no papildus
izdevumiem nākotnē (piemēram, tagad katrs ieguldītais eiro,
lai pasargātu ēku no plūdiem, plūdu gadījumā ietaupītu 6 eiro,
kas būtu jātērē to seku likvidēšanai). Arodbiedrībām būtu aktīvi jāiesaistās visos procesa posmos. Eiropas nacionālās arodbiedrības pievērš uzmanību klimata pārmaiņām un cenšas
aktualizēt šo jautājumu arī savā ikdienas darbā, aktīvi piedalās
nacionālo piemērošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādē un izpildē, cenšas izmantot šim mērķim paredzētos ES piedāvātos fondus. Ar pielāgošanos klimata izmaiņām tieši saistīta ir taisnīga pāreja, arodbiedrībām arī šajā procesā ir jāiesaistās jau no pirmsākumiem.
Pašas arodbiedrības savā ikdienas darbā cenšas samazināt
savu tā saucamo “oglekļa pēdas nospiedumu”. Piemēram,
vairākas arodbiedrība savos pasākumos ir atteikušās no gaļas
produktiem, izvēlas videokonferences ierasto tikšanās vietā,
iespēju robežās braucienos izmanto videi draudzīgus transporta līdzekļus, birojos izmanto enerģiju taupošas ierīces, izmanto
pārstrādātus papīrus, kā arī neizmanto vienreizlietojamus
plastmasas traukus un priekšmetus.
Iveta Flesnere
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Arodbiedrību atjaunošana Baltijas reģiona valstīs
2020. gada 18. - 20. februārī Briselē, Beļģijā norisinājās Eiropas Arodbiedrību institūta (ETUI), LBAS (Latvija) un
Solidarnosc (Polija) kopīgi organizēts kurss “Arodbiedrību atjaunošana Baltijas reģiona valstīs”.
Baltijas reģiona arodbiedrībām ir daudz līdzīgu īpašību, izaicinājumu, kā arī priekšrocību. Reģionā notiek ārvalstu
kapitāla dominēšana, plaša darba spēka emigrācija un secīgs vietējā darba spēka trūkums, līdzīga ekonomikas struktūra un koplīgumu pārrunu situācija. Baltijas reģionu arodbiedrībām ir arī unikāla situācija: tām pēc iespējas ir jāsniedzas uz Rietumeiropas un Ziemeļeiropas arodbiedrības kapacitātes līmeni, taču tām nav tik ilga laika perioda.
Tas nozīmē to, ka Baltijas valstu arodbiedrības nevar izmantot Skandināvu un Rietumvalstu arodbiedrību pieredzi,
kura veidojās 100-150 gadu garumā, bet jāatrod sava unikāla pieeja un risinājumi.
Apmācību laikā
Baltijas reģiona
arodbiedrību
pārstāvji diskutēja par arodbiedrību darba
situāciju un izaicinājumiem,
priekšnoteikumiem Baltijas
reģiona
arodbiedrību atjaunošanai, kā arī
meklēja veidus
arodbiedrību
kapacitātes stiprināšanai.
Apmācības sākumā dalībnieki,
strādājot komandās,
analizēja
arodbiedrību
darbu un kopīgi
veica
SWOT
analīzi (no angļu
– stiprās puses
(strengths), vājas
puses
(weaknesses),
iespējas
(opportunities)
un
riski
(threats). Sanāca
šāds
apkopojums - skat. tabulu.
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Apmācību laikā rekomendācijas dalībniekiem sniedza
bijušais Igaunijas arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētājs no Harri Talliga. Viņš uzsvēra, ka ir būtiski mainīt
biedru attieksmi no “jūs arodbiedrība man esat parādā”
uz “es pats esmu arodbiedrība un es uzņemos atbildību
par to”. Harri ieteica arodbiedrībām izstrādāt vīziju un
stratēģiju. “Arodbiedrībai ir jābūt vīzijai un stratēģijai.
Kuģim ir jāpeld uz savu mērķi, nevis, kur to nes viļņi.”

Politiskā vara nozīmē spējas ietekmēt tiesību aktu un
politikas izstrādi, likumdošanas veicināšanu, iespējas
ietekmēt politisko vēlēšanu rezultātus. Biedru skaits ir
organizācijas bāze, tās leģitimitāte un arī finanšu avots.
Politiskā vara ietver sevī arī arodbiedrības tēla atpazīstamību sabiedrībā, tātad stipru PR, kas translē arodbiedrības identitāti vajadzību pēc tās.
Arodbiedrību atjaunošana ir mācību process – arodbiedrībā uzsāk iniciatīvas, pārbauda tās praksē, kļūdas un mācās no kļūdām. Tas ir arī nenovēršams process. Ikdienu
ārējie faktori mainās, ja arodbiedrība nepielāgojas tiem,
tā “mirst”. Pielāgošanās process var notikt plānoti, paredzot ārējo faktoru izmaņas jau iepriekš, vai situatīvi un
improvizēti, reaģējot pēc iespējas labāk uz ārējām izmaiņām. Atjaunošanās notiek veiksmīgāk, ja arodbiedrība
jau iepriekš prognozē ārējo faktoru izmaiņas, vienojas
par savu nākotnes identitāti un pieņemt izmaiņu stratēģiju.
Slovēnijas pieredze
Kā labā prakse apmācībās tika prezentēta Slovēnijas
arodbiedrību pieredze. Kāpēc tiešo Slovēnija? Slovēnija
pievienojās ES 2004.gadā kopā ar Baltijas reģiona dalībvalstīm, taču tās biedru skaits un koplīgumu pārklājums
ir augstāks. Slovēniju sauc par “jauno dalībvalstu Skandināviju.” Arodbiedrību blīvums ir 20% taču ir samērā
augsts koplīgumu pārklājums. Valsts sektorā 100% koplīgumu pārklājums, privātajā sektorā - 73%, kopā vidējais 79%.
Jāatzīmē, ka no 1990.gada līdz 2019.gadam kritās no
60% uz 20%. Kopš 2000 samazinājums 35%, 7.6% kritums gadā. Kritisks ir arī biedru krituma ātrums. Arodbiedrību konfederācijas ZSSS kapacitāte ir 58 darbinieki
(23 ir nodarbināti reģionālajās organizācijās), algas tiek
maksātas no biedru naudām vai projektiem.
Valstī pastāv septiņas nacionālā līmeņa konfederācijas.
Kā atzīst Slovēnijas pārstāvji koordinēta viedokļu sniegšana ar septiņām konfederācijām ir ļoti apgrūtinoša. Nacionālajā līmenī darba attiecības regulē politikas un tiesību akti un nacionālā līmeņa koplīgumi par algu indeksāciju un inflāciju, savukārt nozaru līmenī vispārsaistoši
nozaru koplīgumi, kurus tehniski apstiprina ministrija.
Koplīgums ir spēkā maksimāli 12 mēnešus pēc termiņa
beigām, lai dotu iespēju noslēgt jaunu.

Lai to izdarītu ir nepieciešams viens aktīvs līderis, kas
uzsāks diskusiju par arodbiedrības vīziju.
Turpinājumā dalībnieki tika iepazīstināti ar arodbiedrību
atjaunošanas priekšnoteikumiem un institucionālās vitalitātes konceptu. Priekšnoteikumi arodbiedrību atjaunošanai ietver: arodbiedrības institucionālo vitalitāti,
biedru skaitu, politisko varu un koplīgumu pārrunu
spēku.
Institucionālā vitalitāte nozīmē labi sakārtotu iekšēju
arodbiedrību struktūru, dinamiku, pārdomātus resursus
un arodbiedrības identitātes un vērtību apzināšanos. Resursi ir pārdomāti, ja arodbiedrība apzinās savas funkcijas un katrai funkcijai ir piesaistīti nepieciešami cilvēku
resursi (speciālisti, aktīvisti), materiāli resursi
(infrastruktūra) un finanšu resursi.
Institucionālā vitalitāte ir cieši saistīta ar vadītāju, kurš
veidos iekšējo politisko gribu un reklamēs ideju. Arodbiedrības nelabprāt mainās un lēni mainās to struktūras.
Tāpēc arodbiedrībām ir nepieciešams līderis-pārstāvis,
kas iesāks pārmaiņas. Arodbiedrību atjaunošana ir jautājums par stratēģiju, nevis reakciju taktiku. Savukārt stratēģijas ir bezjēdzīgas, ja tās ieceļ tikai galvenais birojs,
Summējot Slovēnijas arodbiedrību pieredzi, var izdalīt
nevienojoties visai organizācijai kopā. Līderis ierosina
šādas atziņas:
stratēģijas izstrādi, savukārt par stratēģiju vienojas visi
• Reģionālajā līmenī tiek sniegti pakalpojumi
dalībnieki. Stratēģijām ir nozīme, ja tās izmanto katru
dienu. Stratēģijai nepieciešama vadība (efektīva koordibiedriem un juridiskie pakalpojumi. Papildus
nācija, ilgtermiņa plānošana, labi izstrādātas iniciatīvas,
pakalpojumi arodbiedrību biedriem ietver bonusu
demokrātiska iesaistīšanās un ietekme).
karti, aizdevumus no arodbiedrību bankas, ekPage 41
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skursijas pēc izdevīgām cenām, kuras nāk no
nozares arodbiedrības. 1991.gadā 28 arodbiedrības dibināja savu banku. Arodbiedrības uzņemas
garantiju par to, ka biedrs atmaksās aizdevumu
atpakaļ bankai. Palīdz biedriem, kuru algas ir
zemas, lai saņemtu aizdevumu no parastās bankas. Lielākā daļa – 39% - no akcijām joprojām
pieder nozares arodbiedrībām. Patreiz bankas
kapitāls ir 20 miljoni eiro.
•

Slovēnijas minimālā alga 886,63 EUR. Arodbiedrības reizi mēnesī rīko atvērto durvju dienu, kuras ietvaros katrs darbinieks var nākt arodbiedrībās, lai pārbaudītu, vai alga tiek aprēķināta
pareizi.

•

Biedru piesaistes darba grupa. Arodbiedrību
konfederācijas ZSSS prezidente Lidija Jerkič
ierosināja speciālās biedru piesaistes darba grupas izveidi. Darba grupā tikai deleģēti 10 pārstāvji. Pirmais darba grupas ierosinājums bija
nodarbināt 20 jaunus biedru piesaistes aktīvistus,
taču tam nebija naudas un darba grupas darbs
apstājās. Stratēģija pēc būtības izgāzās.
Darba grupa mēģināja vēlreiz, lūdzot katru grupas darbinieku nākt klājā ar idejām, ko grupa var
darīt lietas labā lai piesaistītu jaunus biedrus. Pēc
ilgiem strīdiem grupa nāca klājā ar aktivitāšu
plānu izmanot kā resursu esošus darbiniekus un
aktīvistus. Izstrādāja 10 cilvēku sarakstu, kuriem
ir pienākums mēnesī veikt 2 biedru piesaistes
aktivitātes uz 13 stundām mēnešiem. Idejas pamatā ir apņemšanās iet pie biedriem, runāt, pieļaut kļūdas mācīties no tām. Darba grupa identificēja trīs darbinieku grupas, uz kurām fokusēties:
jaunieši (18-35 gadi), aktīvie darbinieki, pensionāri, kuri maksā samazinātu biedru naudu.

Arodbiedrības atzīst, ka biedru piesaistes panākumu atslēga ir detalizēts aktivitāšu plāns. Viena
no pēdējām idejām, kuru darba grupa plāno realizēt saistīta ar pirmo biedru piesaisti uzņēmumos,
kuros nav neviena arodbiedrību biedra. Lai piesaistītu pirmos biedrus, katrā uzņēmumā plāno
rekrutēt vienu darbinieku-arodbiedrības pārstāvi,
kura uzdevums ir tikai klausīties un izprast darbinieku vajadzības, lai vēlāk arodbiedrība varētu
tos uzrunāt, piedāvājot risinājumus darbinieku
problēmām.

•

Apmācības par arodbiedrību darbu skolās.
Biedru piesaistes darba grupas izstrādātais priekšlikums ir organizēt prezentācijas augstskolās par
to, kas ir arodbiedrība, lai sasniegtu jauniešu auditoriju.

•

PR – arodbiedrības darba reklamēšana. Viens no
svarīgākajiem pasākumiem katru gadu ir 1.maija
pasākums, kas ietver arodbiedrības organizētus
pasākumus, mūziku, alus, un ēdienu par budžeta
cenām. Tas sapulcina lielu cilvēku skaitu. Taču
arodbiedrības atzīst, ka ir nepieciešams mainīt
pasākuma formātu uz saturu orientētu pasākumu,
lai sabiedrība tiek izglītota par 1.maija dienas
ideju, arodbiedrību vērtībām. Kā uzsver arodbiedrība, nav vērts finansēt pasākumu, no kura
nav atdeves.

•

Informācijas kontaktpunkts. Kontaktpunkts ir
nodibināts arodbiedrību mājā galvaspilsētā. Jebkurš cilvēks var griezties tajā pēc informācijas.
Iepriekš padomu, piemēram, juridisku padomu
par darba tiesībām, varēja saņemt pēc trīs mēnešiem pēc pievienošanās arodbiedrībai, savukārt
juridisku pārstāvību pēc sešiem mēnešiem pēc
pievienošanās. Tagad info punktā jebkurš var
saņemt vismaz padomu, kur vērsties pēc padoma.

Apmācību nobeigumā dalībnieki izstrādāja savu stratēģiju, kā arī lūkojās, kāda varētu izskatīties arodbiedrību
nākotne. Runājot par stratēģiju, LBAS delegācija vienojās par potenciālu mērķi - divkāršot biedru skaitu, uzlabot
koplīgumu pārklājumu, panākt situāciju, ka Valdība nepieņem nevienu likumu bez arodbiedrības vīzas, kā arī,
sekojot Slovēnijas piemēram, izveidot 10 cilvēku darba
grupu, kurā diskutē par biedru piesaisti.

Konfederācija ir īpašs jauniešu departaments,
kuru vadība mainās katrus divus gadus. Jaunie- Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību
un
šiem ir daudz enerģijas un svaigu ideju, kuras
politikas dokumentu eksperte
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Sociālais dialogs un sociālie partneri Latvijā
Latvijas tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti neietver precīzu sociālā dialoga vai sociālo
partneru definīciju. Šo abu jēdzienu skaidrojumu
var atrast Latvijai saistošajos starptautiskajos dokumentos, tostarp cilvēktiesību dokumentos.

valstīm organizēt efektīvas konsultācijas starp valdības, darba devēju un darbinieku organizācijām
jautājumos, kas attiecas uz SDO darbību. Tās
3.pants paredz, ka sociālie partneri paši izvēlās nacionālā līmeņa pārstāvjus dalībai trīspusējā sadarbībā un darbinieku un darba devēju pārstāvjiem
Starptautiskā darba organizācija (SDO), ANO aģenjābūt vienādi pārstāvētiem konsultāciju procesā.
tūra, sociālo dialogu definē kā procesu, kas iekļauj
visa veida pārrunas un konsultācijas vai pat vien- Citi instrumenti, kas reglamentē trīspusējo sadarbīkāršu informācijas apmaiņu starp valdības, darba bu, ir SDO rekomendācija Nr.113 Par konsultācijām
devēju un darbinieku pārstāvjiem par kopējo intere- un sadarbību valsts varas un darba devēju, un daršu jautājumiem saistībā ar ekonomikas un sociālo binieku organizācijām nozaru un nacionālajā līmenī
(tekomendācija Nr.113)4 un SDO rekomendācija
politiku.1
Nr.152 Par trīspusējo konsultāciju procedūras jautāSociālais dialogs var būt trīspusējais starp arodjumiem (rekomendācija Nr.152) par konsultācijām
biedrību, darba devēju organizācijām un valdību kā
nozaru un nacionālajā līmenī.5
oficiālo dialoga pusi, un divpusējais, kas norisinās
tikai starp arodbiedrībām un darba devēju un to Rekomendācija Nr.113 sniedz norādījumus dalīborganizācijām bez valdības netiešās iejaukšanās. valstīm trīspusējās sadarbības organizēšanai, lai
Sociālais dialogs var būt neoficiāls un oficiāli nore- nozaru un valsts līmenī veicinātu efektīvu konsulgulēts, bieži tas veido abu - gan neoficiālā, gan ofi- tāciju procesu un sadarbību starp valsts iestādēm,
ciālā - dialoga kombināciju. Dialogs var norisināties darba devēju un darba ņēmēju organizācijām ar
uzņēmuma, reģionālajā vai nacionālajā līmenī. Tas mērķi attīstīt valsts tautsaimniecību kopumā vai
var būt nozaru vai starp profesiju dialogs vai apvie- individuālās nozares, uzlabojot darba apstākļus un
not abus divus veidus.
paaugstinot dzīves līmeni. Šie pasākumi jāorganizē
bez jebkādas diskriminācijas pret un starp šīm orAtbilstoši SDO sociālā dialoga galvenais mērķis ir
ganizācijām, un tie nedrīkst pārkāpt biedrošanās
veicināt vienprātības veidošanu un darba vides pubrīvību, tostarp tiesības uz koplīgumu slēgšanu.6
šu demokrātisko iesaistīšanu. Veiksmīga sociāla
Trīspusējām konsultācijām atbilstoši rekomendācidialoga struktūra un process var atrisināt svarīgus
jai ir jātiecas uz šādiem mērķiem:
ekonomiskus un sociālus jautājumus, pilnveidot
(1) jautājumus, kuri skar sociālo partneru intesociālo un industriālo mieru un stabilitāti un paātreses, izskatīt savstarpēju sarunu un diskusiju
rināt ekonomisko progresu. SDO ir atzinusi, ka soceļā, pēc iespējas panākot vienošanos;
ciālajam dialogam ir būtiska nozīme ne tikai darba
(2) nodrošināt to, ka valsts valdība pieprasa socitiesību jautājumos, bet arī sabiedriskās politikas
ālo partneru viedokli, padomu un atbalstu attieizstrādē nodarbinātības, sociālajā un tautsaimniecībā uz :
cības jomā.2
· tiesību aktu, kuri skar sociālo partneru inVirkne SDO konvenciju un rekomendāciju regulē
tereses, sagatavošanu un ieviešanu;
darbinieku pārstāvju tiesības uz apvienošanos un
· valsts iestāžu, kuras ir atbildīgas par nodarkoplīgumu slēgšanas brīvību.
binātības jautājumiem, profesionālo apmācību par pārkvalificēšanās iespējām, darba
SDO konvencija Nr.144 Konvencija par trīspusējām
aizsardzību, darba aizsardzību un veselību,
konsultācijām starptautisko darba normu pielietošadarba ražīgumu, sociālo drošību un labklājīnas sekmēšanai (Konvencija)3 nosaka vadlīnijas
trīspusējai sadarbībai. Latvija ratificēja Konvenciju
bu, izveidošanu un darbību;
1994.gadā. Konvencijas 2.pants nosaka pienākumu
1

International Labour Organisation. Social dialogue. Definīcija pieejama:
https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a.
2
Freedom of Association. Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association / International Labour Office – Geneva: ILO, 6th edition,
2018 [1525].
3
SDO konvencija Nr.144 Konvencija par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai, pieņemta 21.06.1976., ratificēta Latvijā 15.06.1994. Pieejama angļu valodā: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144.
4
SDO rekomendācija Nr.113. Konsultācijas (Industriju un nacionālā līmenī), pieņemta 20.06.1960., Pieejama angļu valodā: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312451:NO.
5
SDO rekomendācija Nr.152. Trīspusējās konsultācijas (SDO aktivitātes), pieņemta 21.06.1976. Pieejama angļu valodā:
6
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312490:NO.
Rekomendācijas nr.113. 1.punkts.
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·

ekonomiskās un sociālās attīstības plānu
izstrādi un īstenošanu.7
Savukārt ar rekomendāciju Nr.152 tiek ieteikts dalībvalstīm veikt pasākumus, lai nacionālā līmenī
palielinātu konsultāciju efektivitāti starp valsts iestādēm, darba devēju un strādājošo organizācijām,
it īpaši par jautājumiem, kas skar SDO darbību.
Šajā sakarā tā paredz valstīm veikt konsultācijas
ar sociālajiem partneriem:
·
caur komitejām, kas īpaši izveidotas,
lai izskatītu SDO jautājumus;

mus un aizstāvēt savu biedru intereses, bet rast
kompromisus un veicināt lēmumus visas sabiedrības un ekonomikas labā. Šajā sakarā darbinieku
organizācijas (arodbiedrības) ir lielākas nevalstiskās organizācijas, jo tās pārstāv lielāku iespējamo
personu grupu – darbiniekus, neatkarīgi no to dzimuma, reliģijas, vecuma). Savukārt pilsoniskās
sabiedrības organizācijas pārstāv savu biedru intereses (piemēram, pārstāvot sievietes, jauniešus,
personas ar invaliditāti).
2019.gadā pieņemtā SDO Gadsimta Deklarācija
par darba nākotni atzīst, ka sociālais dialogs, kas
·
caur speciāli izveidotu iestādi ar vispā- ietver koplīgumu pārrunas un trīspusējo sadarbīrējo kompetenci ekonomikā, sociālajā
bu, veicina veiksmīgu politikas veidošanu un lēmuun darba jomā;
mu pieņemšanu valstīs.12
Eiropas līmenī svarīgs instruments sociālā dialoga
·
ar vairāku institūciju ar īpašu atbildī- regulēšanā ir Līgums par Eiropas Savienības darbību attiecīgajās jomās starpniecību;
bu (turpmāk – Līgums).13 Līguma 151.pants uzsver
·
rakstisku komunikāciju ceļā, ja iesais- vienu no Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem
- dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem.
tītās puses (sociālie partneri) vienojas
Tiecoties uz šo mērķi, saskaņā ar 152.pantu Eiropar šo risinājumu un uzskata šādas
pas Savienība atzīst un savā līmenī veicina sociālo
rakstiskas konsultatīvās procedūras
partneru lomu, ņemot vērā valstu sistēmu dažādīpar atbilstošām un pietiekamām.8
bu, veicina dialogu sociālo partneru starpā, ievēroGan Konvencija, gan abas rekomendācijas līdz ar jot viņu autonomiju.
to nosaka ne tikai pienākumu veikt konsultācijas,
bet arī organizēt efektīvu konsultāciju mehānismu.9 SDO ir uzsvērusi, ka, lai konsultācijas sociālā
dialoga ietvaros noritētu labā ticībā un savstarpējā
cieņā, ir svarīgi, ka pusēm ir pietiekami daudz laika, lai paustu savu viedokli un tos pilnībā apspriestu, lai panāktu piemērotu kompromisu.10
Sociālie partneri SDO izpratnē attiecīgi ir darba
devēju un darbinieku organizācijas, jeb arodbiedrības. Trīspusējā sociālajā dialogā sociālais partneris
ir arī valdība. SDO savos skaidrojumos aicina nejaukt trīspusējo sociālo dialogu ar pilsonisko dialogu. Pilsoniskais dialogs ietver darbinieku un darba
devēju organizāciju pārstāvjus un pilsoniskas sabiedrības un sociālo interešu grupu pārstāvjus
(nevalstiskās organizācijas). Darbinieku un darba
devēju organizācijas atšķiras no pilsoniskās sa2016.gadā tika parakstīta deklarācija “Jauns sābiedrības organizācijām ar to, ka pirmie pārstāv
kums sociālajam dialogam”, kas pauž Eiropas līdereālu ekonomiku un to leģitimitāti veido biedri. 11
ru politisko apņemšanos stiprināt sociālo dialogu
Darbinieku un darba devēju organizācijas līdz ar to
un sniedz rekomendācijas dalībvalstīm. 14 Tajā ir
darbojas ne tikai savu biedru labā, bet visu darbiiekļauta rekomendācija stiprināt sociālā dialoga
nieku vai visu darba devēju labā. To iesaiste sociāefektivitāti un funkcionēšanu nacionālajā līmenī
lajā dialogā uzliek pienākumu ne tikai darīt zinā7

Rekomendācijas nr.113 5.punkts.
Rekomendācijas nr.152 2.punkts.
ILO General Survey concerning the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) and the Tripartite Consultation
(Activities of the International Labour Organisation) Recommendation, 1976 (No. 152) Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions
and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). Pieejams: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc88/pdf/r3-1b.pdf. [18].
10
Freedom of Association. Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association / International Labour Office – Geneva: ILO, 6th edition,
2018 [1533].
11
National tripartite social dialogue: an ILO guide for improved governance / International Labour Office, Social Dialogue and Tripartism Unit, Governance and
Tripartism Department. - Geneva: ILO, 2013, p. 15, 16.
12
ILO Centenary Declaration for the Future of Work, pieņemta 21.06.2019. Pieejama:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
13
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. 09.05.2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
14
ETUC, Businesseurope, UEAPME and CEEP, the European Commission and the Dutch Presidency of the Council statement “New Start for Social Dialogue”, 27 June 2016: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15738&langId=ne.
8
9
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un atbalstīt koplīgumu slēgšanu, veidojot piemērotu telpu sociālo partneru pārrunām.
Latvijā trīspusējā sociālā dialoga struktūra ir Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padome (NTSP).
NTSP koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. 15
NTSP Latvijā tika izveidota 1999.gadā pēc Koncepcijas par trīspusējo sadarbību nacionālajā līmenī16
izstrādes. NTSP darbību nosaka tās nolikums, kurš
kā padomes galveno uzdevumu paredz nodrošināt
un veicināt valdības, darba devēju un darbinieku
organizāciju sadarbību nacionālajā līmenī ar mērķi
nodrošināt saskaņotu, visai sabiedrībai un valsts
interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības
problēmu risināšanu, izstrādājot un ieviešot stratēģiju, programmas un normatīvos aktus sociālajos

un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu
valstī, un paaugstinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.17
NTSP atbilstoši tās nolikuma 1.punktam uz paritātes pamatiem veido Ministru kabineta, Latvijas
Darba devēju konfederācijas un LBAS izvirzītie pārstāvji. Līdz ar to likumdevējs ir precīzi definējis sociālos partnerus Latvijas trīspusējā sociālā dialoga
ietvaros.
LBAS ir vienīgā nacionālā līmeņa arodbiedrību konfederācija Latvijā. Tā ir ierakstīta NTSP nolikumā
kā vienīgais strādājošo puses interešu pārstāvis.
Tātad LBAS ir unikālā un vienīga arodbiedrību organizācija Latvijā, kura pilda funkciju pārstāvēt
visu strādājošo intereses valsts politiku un tiesību
aktu veidošanas procesā.
Nataļja Preisa,
LBAS eksperte

15

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome:
https://www.mk.gov.lv/lv/content/nacionala-trispusejas-sadarbibas-padome.
16
Koncepcija par trīspusējo sadarbību nacionālajā līmenī. Ministru kabineta 1998. gada 12.maija protokols nr.24, 41.§.
17
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums, pieņemts 30.10.1998., 2.punkts.

Sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmība
Eiropas Komisijas piedāvājums par saistošiem noteikumiem attiecībā uz Sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmību tika pieņemts Eiropas Komisijā š.g.
26.februārī.
25.februārī, no plkst.12.00 līdz 13.00 pie EK ēkas Berlaymont HQ Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC)
kopīgi ar Beļģijas arodbiedrībām rīkoja teatrālu simbolisku akciju ” Sieviešu un vīriešu atalgojuma pārskatāmība
– nost ar slepenību!”, lai pievērstu uzmanību arodbiedrību prasībām veikt efektīvus pasākumus, nodrošinot atalgojuma pārskatāmību, tādējādi cīnoties pret sieviešu un
vīriešu atalgojuma starpību. Šis ir arodbiedrību jautājums un arodbiedrībām jābūt pirmajās rindās savu ideju
aizstāvībai. Šeit atrodama saite uz ETUC paziņojumu par
sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmību:
https://www.etuc.org/en/publication/gender-pay-gapend-secrecy
VIENĀDS ATALGOJUMS
Mēs visi vēlamies, lai pret mums izturas godīgi. Kopš
1975. gada ES ir spēkā tiesību akti par vienlīdzīgu atalgojumu. Vīriešu un sieviešu bruto stundas darba samaksa
ES atšķiras par 16%. Sieviešu un vīriešu darba samaksas
atšķirības ES ir ļoti lēni samazinājušās no 27% Igaunijā
līdz 2% Slovēnijā. Kopējā atšķirība starp dzimumiem ES
ir šokējoša – 40% apmērā. Ja sievietēm maksātu tikpat
cik vīriešiem, nabadzības līmeni strādājošo sieviešu vidū
varētu samazināt uz pusi un no nabadzības tiktu izglābti
2,5 miljoni bērnu.
Viena ļoti efektīva lieta, ko ES varētu darīt, lai panāktu
vienlīdzīgu atalgojumu, būtu radīt lielāku atvērtību attiecībā uz atalgojumu un atalgojuma nevienlīdzību.
DZIMUMU ATALGOJUMA PĀRSKATĀMĪBA DARBOJAS
Darba samaksas pārskatāmība ir reāls risinājums, lai
samazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. Dažas dalībvalstis jau ir veikušas pasākumus šajā
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virzienā. Tagad ir pienācis laiks ieviest ES tiesību aktus
par atalgojuma pārskatāmību.
Portugālē, aicinot darba devējus sniegt darbiniekiem informāciju par vidējām algām, tiek uzskatīts, ka tas ir iemesls, kāpēc darba samaksa starp dzimumiem ir relatīvi
neliela.
Francijā likums, kas paredz, ka darba devējiem un arodbiedrībām reizi gadā darba samaksas sarunu laikā ir jāapspriež dzimumu darba samaksas atšķirības, panāca,
ka darba koplīgumu skaits par darba samaksas atšķirību
starp dzimumiem pirmajos trīs gados pieauga no 3% līdz
10%.
Dānijā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem ir
samazinājusies par 7% 1000 uzņēmumos, uz kuriem attiecas likums, kas uzliek par pienākumu ziņot dzimumu
atalgojuma statistiku.
ETUC AICINA PIEŅEMT ATALGOJUMA PĀRSKATĀMĪBAS
DIREKTĪVU
ETUC aicina izstrādāt jaunu ES direktīvu par darba samaksas starp dzimumiem pārskatāmību, kas izbeigtu
maksājumu slepenību: aizliegt darba samaksas slepenības klauzulas līgumos, lai darba ņēmēji varētu apspriest
darba samaksu; pieprasīt informāciju darba vērtēšanai ar
mērķi noteikt vienādu atalgojumu par vienādu darbu;
pieprasīt visiem darba devējiem sagatavot informāciju par
atalgojumu (revīziju) un gada rīcības plānus par darba
samaksas vienlīdzību; atbalstīt arodbiedrības sarunās ar
darba devējiem, lai novērstu darba samaksas atšķirības;
pieprasīt darba sludinājumos iekļaut atalgojuma diapazonu; novērst darba devēju slēpšanos aiz privātuma, datu
aizsardzības vai administratīvā sloga, lai izvairītos no samaksas pārskatāmības; nodrošināt pārskatāmību attiecībā uz visu atalgojuma paketi, tostarp pabalstiem, prēmijām, pensijām, labumiem utt.; piemērot sankcijas darba
devējiem, kuri neveic atbilstošus pasākumus.

Izdevumu veidoja Sanita Birkenfelde

