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Ieguvumi DARBINIEKAMDalība 
personāla 
atlases 
pārrunās

• Pārliecība par korektu personāla atlases gaitu;
• drošības sajūta, ka tiks izvēlēts atbilstošākais 

kandidāts;
• objektīvs un argumentēts skaidrojums par 

personāla atlases pārrunu rezultātiem, kuru var 
sniegt arodbiedrības pārstāvis.  



Ieguvumi DARBA DEVĒJAMDalība 
personāla 
atlases 
pārrunās

• samazināta potenciālo pretenziju iespējamība par 
nekorektu personāla atlases procesu;

• iespēja pārrunu gaitā lūgt arodbiedrības pārstāvja 
viedokli par kandidāta atbilstību;

• objektīvs un argumentēts skaidrojums par 
personāla atlases pārrunu rezultātiem, kuru var 
sniegt arodbiedrības pārstāvis.  



Darba strīdu 
komisijas

• iespēja iesaistīt arodbiedrības pārstāvi problēmas 
risināšanā pirms disciplinārsoda piemērošanas, 
tādējādi reizēm pat atrisinot problēmu bez darba 
strīdu komisijas;

• iespēja, nevēršoties tiesā, izvērtēt darba devēja 
piemērotos disciplinārsodus – piezīmes, rājienus 
utt.;

• iespēja, nevēršoties tiesā, atrisināt domstarpības 
starp darbinieku vai darbiniekiem (darbinieku 
grupu) un darba devēju, kuras rodas, slēdzot, 
grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu utt.

Ieguvumi ABĀM PUSĒM



Darba samaksas 
noteikumu un 
darba laika 
organizācijas 
noteikšana un 
uzlabošana

Darba devējs savlaicīgi informē 
arodbiedrību par:
• būtiskām plānotām izmaiņām atalgojuma 

nosacījumos;
• būtiskām plānotām izmaiņām darba apstākļu 

un  nodarbinātības nosacījumos.

• potenciālās izmaiņas tiek savlaicīgi saskaņotas ar 
arodbiedrību, novēršot iespējamās nepilnības 
izmaiņu ieviešanā.

Darba devēja ieguvums:



Arodbiedrības 
biežākie izaicinājumi

Vienlīdzīga darba 
devēja attieksme un 
atalgojuma principi 
visiem darbiniekiem

Labāki darba 
koplīguma nosacījumi

Darba devējs 
«darbinieka kurpēs» 



Kādēļ ir vērts 
stāties 
arodbiedrībā

• Arodbiedrība pārstāv un aizstāv Tavas darba, 
ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un 
intereses!

• Arodbiedrība piedalās ekonomikas un sociālās 
attīstības programmu izstrādē, likumprojektu 
izvērtēšanā, darba grupās par darba apstākļu 
uzlabošanu, darba samaksu, tarifu politiku, obligāto 
sociālo apdrošināšanu un sociālo nodrošināšanu, 
veselības aprūpi, kā arī nodarbinātību, profesionālo 
izglītību un mūžizglītību.

• Pateicoties arodbiedrībai, Tavā uzņēmumā ir darba 
koplīgums!



Klienti nav pirmajā vietā.  Darbinieki 
ir pirmajā vietā. Ja Jūs rūpēsieties 
par saviem darbiniekiem, viņi rūpēsies 
par klientiem. Ričards Brensons, uzņēmējs

Izcili vadītāji vairo savu darbinieku 
pašvērtējumu. Un, ja cilvēki tic sev, tas 
ir pārsteidzoši, kādas lielas lietas viņi var 
paveikt. Sems Valtons, Walmart dibinātājs

Jūsu pirmie klienti ir jūsu darbinieki. 
Vispirms rūpējaties par 
darbiniekiem un tad arī klienti pie jums 
turēsies. Ian Hutchinson, iesaistījuma eksperts-rakstnieks

Katrs vadītājs, katrs izpilddirektors vēlas 
iesaistītus darbiniekus. Galu galā, 
iesaistīts darbinieks ir laimīgs 
darbinieks, un tikai laimīgi darbinieki 
rada vērtību.  Džefs Bezos, Amazon.com

Kad jūs esat devīgi ar labiem vārdiem, jūsu 
cilvēki uzplaukst. Kritizējiet – un viņi 
nokaltīs.  Ričards Brensons, uzņēmējs



Arodbiedrība 
sociālā dialoga 
partneris!

Arodbiedrība 
darba devēja 
ienaidnieks!
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Paldies!


