Latvijas ugunsdzēsēju sadarbība ar norvēģu arodbiedrību DELTA
Arodbiedrībā LAKRS ietilpstošo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
arodorganizāciju un Norvēģijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību
asociācijas KFO (tagad DELTA) sadarbība aizsākās 2004. gadā, kad Rīgā ieradās
Norvēģijas arodbiedrību asociācijas ugunsdzēsēju arodbiedrības pārstāvji. Tikšanās
reizē vienojās par sadarbības virzieniem, kas aptvēra ne tikai informācijas apmaiņu par
arodbiedrību aktivitātēm, bet arī ugunsdzēsēju ikdienas darbu un sociālajiem
jautājumiem.
Tika panākta vienošanās par semināru organizēšanu LAKRS arodbiedrības
ugunsdzēsēju pārstāvjiem, kuros Norvēģijas ugunsdzēsēji sniedza informāciju par
arodbiedrības darbu viņu valstī, arodbiedrības pārstāvju un darba devēju sociālo
dialogu, kā arī par to, kā tiek organizēts darbs jaunu arodbiedrības biedru piesaistīšanai.
Norvēģijas arodbiedrību asociācijas DELTA lektori arī informēja par glābšanas un ātrās
medicīniskās palīdzības dienestu sadarbību, veicot glābšanas darbus.
Semināri tika rīkoti ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos, kuros bez LAKRS
arodorganizāciju pārstāvjiem tika pieaicināti un piedalījās ugunsdzēsēji, kurus
interesēja informācija par Norvēģijas ugunsdzēsēju darbu un viņu arodbiedrības
aktivitātēm. Semināru dalībnieki bija arodorganizāciju pārstāvji no Talsiem, Cēsīm,
Saldus, Balviem, Daugavpils un Rīgas ugunsdzēsēju daļas, kā arī Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta amatpersonas. Tajos arī tika apspriesti nepieciešamie
sagatavošanās darbi, lai varētu organizēt kopīgu kampaņu. Pēc veiksmīgas sadarbības
un sagatavošanās, 2010.gada oktobrī LAKRS un DELTA rīkoja akciju „Glābdams
citus – izglāb arī sevi”. Tās mērķis bija piesaistīt jaunus arodbiedrības biedrus un
palielināt arodbiedrības lomu sociālā dialoga un citu svarīgu jautājumu risināšanā.
Visaktīvāk šajā kampaņā iesaistījās Daugavpils ugunsdzēsēju daļas arodorganizācijas
pārstāvji V. Rodičevs un J.Vaģelis. Viņu aktivitāšu rezultātā tika atjaunota Rēzeknes
ugunsdzēsēju daļas arodkopa, kura turpmāk darbojās Daugavpils ugunsdzēsēju daļas
arodorganizācijas sastāvā.
Pēc akcijas noslēguma, kuras laikā tika izplatīti LAKRS informatīvie bukleti,
organizētas tikšanās atsevišķās ugunsdzēsēju struktūrvienībām, arodbiedrību pārstāvji
atskatījās uz gūto veikumu un pēc norvēģu pēdējās viesošanās Rīgā (2011.gada
20.janvārī) vienojās arī turpmāk rīkot kampaņas un aktīvi iesaistīties LAKRS
pasākumos, kā arī sniegt savu palīdzību un dalīties pieredzē arodbiedrību interesējošos
jautājumos.

