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nācīgu valsts finansējumu veselības aprūpei.  FOTO—LVSADA ARHĪVS 
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LBAS 8. KONGRESS 

2. decembrī -  LBAS 8. kongress 

2. decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Slokas ielā 1, viesnīcā Bellevue Park 

Hotel Riga,  notiks LBAS 8. kongress. 

2016. gada 30. martā LBAS Padome pieņēma lēmumu: saskaņā ar LBAS 

Statūtu punktu 6.1. sasaukt LBAS 8. kongresu 2016. gada 2. decembrī 

Rīgā ar šādu darba kārtību - LBAS darbības pārskats par 2012.-

2016.gadu, LBAS Revīzijas komisijas ziņojums, LBAS Statūtu jaunās re-

dakcijas pieņemšana, LBAS vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas, 

LBAS stratēģisko darbības virzienu, rezolūciju, aicinājumu pieņemšana. 

LBAS Valde noteica dalīborganizāciju pārstāvniecības normas kongre-

sā, kā arī dalīborganizācijām, izvirzot delegātus ievērot principu, ka 

sieviešu skaits delegācijā ir proporcionāls statistikā uzrādītajam arod-

biedrības biedru sieviešu skaitam. Uz  LBAS 8. kongresu ir izvirzīti 

174 delegāti - 106 sievietes un 68 vīrieši.  

Jau pavasarī darba grupa sāka darbu pie LBAS Stratēģiskajiem darbī-

bas virzieniem nākamajiem pieciem gadiem, kā arī LBAS Statūtu jaun-

ās redakcijas. Grozījumi Statūtos būs būtiski, - galvenokārt tādēļ, ka 

ir pieņemts jauns Arodbiedrību likums.  

LBAS Valde š. g. jūnijā rekomendēja dalīborganizācijām izvirzīt kandi-

dātus LBAS priekšsēdētāja amatam līdz 15. septembrim. Pēc dalībor-

ganizāciju iesniegtajiem priekšlikumiem un iekšējām diskusijām LBAS 

Valde Kongresam kā kandidātu LBAS priekšsēdētāja amatam reko-

mendēs pašreizējo LBAS priekšsēdētāja vietnieku Egilu Baldzēnu, sa-

vukārt viņš kā savus vietniekus ieteiks Latvijas Dzelzceļnieku un sa-

tiksmes nozares priekšsēdētāja vietnieku Aleksandru Muhlinkinu un 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidenti Irēnu Liepiņu. 

LATVIJAS BRĪVO     

ARODBIEDRĪBU           

SAVIENĪBAS                   

8. KONGRESS 

2. DECEMBRĪ              

plkst.  10.00 

DELEGĀTU                 

REĢISTRĀCIJA NO 

PLKST. 9.00 

Rīgā, Slokas ielā 1,       

viesnīcā Bellevue Park   

Hotel Riga 

SOCIĀLAIS DIALOGS 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē 

13. oktobrī notika NTSP sēde par valsts budžeta pro-

jektu 2017.gadam un vidēja termiņa budžetu. Sociālie 

partneri nolēma visu pušu priekšlikumus pieņemt zinā-

šanai, turpināt diskusijas par tiem Budžeta un nodokļu 

politikas apakšpadomē un NTSP un piekrita valsts bu-

džeta likumprojekta tālākai virzībai. Taču valsts budže-

ta projektu 2017.gadam kopumā LBAS vērtēja kā ne-

apmierinošu. LBAS atzina, ka ir nozares, kurās vēro-

jams progress, bet tas ir nepietiekams. Budžeta pro-

jekta konstruktīvā daļa ir darba samaksas pieaugums 

ugunsdzēsējiem, policistiem, tieslietu sistēmas darbi-

niekiem, mākslas un mūzikas skolu pedagogiem u.c. 

Taču finansējuma nepietiekamais progress attiecas pat 

uz valdības noteiktajām prioritātēm – izglītību un vese-

lības aprūpi. VAIRĀK LASIET LBAS MĀJAS LAPĀ:  http://www.arodbiedribas.lv/news/1322 

NTSP SĒDĒ 6.09.2016. 

FOTO—VALSTS KANCELEJA 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1322
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LBAS 8. kongress 

Nezaudēt arodbiedrības seju 

INTERVIJA AR LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU PĒTERI KRĪGERU UN LBAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECI LĪVIJU MARCINKĒVIČU 

L. Marcinkēviča: Viss darba mūžs neatkarīgās Lat-

vijas laikā aizvadīts arodbiedrībās. Esmu1990.gadā 

piedalījusies LIZDA un pēc tam LBAS dibināšanā.  

P. Krīgers: Es nepiedalījos LBAS dibināšanas kon-

gresā, jo sāku arodbiedrībās strādāt tikai septem-

brī, un LBAS dibināja maijā, taču dibināju LKDAF. 

Tas bija laiks, kad tika iziets cauri visam, kas bija 

saistīts vēl ar veco struktūru, visām vecajām darba-

vietām – tipogrāfijām, kultūras iestādēm, teātriem. 

Mans redzējums par to, kā arodbiedrības attīstīsies, 

bija pilnīgi citādāks, kā tas notika pēc tam. Arī 

arodbiedrībās bija tieši tādi paši procesi kā Latvijas 

tautsaimniecībā, kad vieni mēģināja kaut ko orga-

nizēt, bet citi jau taisīja biznesu, un redzēja, kur 

var “uzvārīties”. Man, kā no kultūras vides nāku-

šam cilvēkam, neienāca prātā, ka tas tā arī var būt 

– saistībā ar arodbiedrību īpašuma lietām un daudz 

ko citu.  

Kas šajos gados ir devis vislielāko gandarījumu? 

P. Krīgers: Vislielākais gandarījums ir bijis saistībā 

ar mūsu akciju par grozījumiem Satversmē 2007. 

un 2008.gadā – par tiesībām tautai atlaist Saeimu. 

Gandarījums ir par to, ka tik daudzi cilvēki atsau-

cās mūsu aicinājumam un piedalījās, nāca uz mū-

su organizētajām teltīm Vecrīgā un parakstījās, tei-

ca labus vārdus. Tas tiešām bija tāds pacēluma 

laiks arodbiedrībām. Referendumā netika savākts 

pietiekams balsu skaits, kas, protams, ir žēl, taču 

cilvēku skaits bija ļoti liels, un mums vajadzēja tur-

pināt darbu, bet mēs pieļāvām, ka “grožus” pārņem 

“lietussargi” un sazin’ kas vēl. Tie, protams, uz mū-

su sagatavotās bāzes ļoti labi “uzvārījās” un vārās 

vēl šobrīd, aizmirsuši, ka arodbiedrības to visu at-

nesa un nolika uz paplātes viņiem priekšā.  

L. Marcinkēviča: Gandarījumi – tās ir tādas nosa-

cītas lietas, jo viss veidojas vēsturiskās dimensijās. 

Tad, kad es nonācu Rīgas pilsētas LIZDA, sākums 

nebija viegls. 1994.gadā notika skolotāju protesti, 

un mans vislielākais gandarījums ir par Latvijā pir-

mo skolotāju gājienu. Tas vijās no 49.vidusskolas 

pa Valdemāra ielu līdz Ministru kabinetam. Iesnie-

dzām savas rakstiskās prasības, premjers bija Mā-

ris Gailis, kas mēģināja lepni kaut ko teikt pretī, 

bet mūsu argumenti bija ļoti nopietni, jo krīze bija 

smaga. Tas bija pirmais protests, un tie bija tūksto-

ši, kas bija sabraukuši – ar veciem autobusiem no 

visas Latvijas...  Cilvēki gājiena laikā stāvēja gar 

ielas malām un raudāja...  

2.decembrī notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8.kongress, kad tiks vēlēta arī 

jauna organizācijas vadība, jo LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un viņa vietniece Līvija Marcin-

kēviča šajā kongresā noliks savas pilnvaras.  

Pēteris Krīgers LBAS priekšsēdētāja amatā ir 

nostrādājis 14 gadus, pirms tam 4 gadus viņš 

bija LBAS priekšsēdētāja vietnieks un vēl pirms 

tam 8 gadus – Latvijas Kultūras darbinieku arod-

biedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs.  

Līvija Marcinkēviča par LBAS priekšsēdētāja viet-

nieci – līdztekus P. Krīgeram – ir nostrādājusi 14 

gadus. Pirms LBAS 15 gadi aizvadīti Latvijas Izglītī-

bas un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 

Rīgas pilsētas organizācijas priekšsēdētājas amatā.  
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Līderi, kas iznesa visu gājiena organizēšanas sma-

gumu bija Astrīda Harbaceviča, kas toreiz bija LIZ-

DA priekšsēdētāja vietniece, Andris Siliņš, LBAS 

priekšsēdētājs, un es. Otra tāda gandarījuma daļa, 

strādājot gan Rīgas LIZDA, gan LBAS, ir bijusi – 

iespēju došana cilvēkiem attīstīties. Visu laiku ir 

bijušas visdažādākās projektu iespējas. Pašos pirm-

sākumos visi mums metās palīdzēt – zviedru, dāņu 

arodbiedrības. Daudzi to saprata un izmantoja gud-

ri, saprotot, ka, piemēram, braukt pieredzes apmai-

ņā pie kolēģiem uz Zviedriju vai Vāciju nav tikai ek-

skursija, bet tā ir izglītošanās, lai sekmīgi darbotos 

Latvijā. Tās iespējas, kādas mums pavērās, dau-

dzām arodbiedrībām deva iespēju izdzīvot. Tas no-

teikti nav labākais modelis šodien, jo izdzīvošanai 

blakus ir nepieciešama attīstība. Bet gandarījums ir 

par to, ka projektu iespējas LBAS pareizi noformu-

lēja, pareizi piedāvāja LBAS dalīborganizācijām, ar 

pareizām aktivitātēm. Pa šiem gadiem ir notikušas 

ļoti daudzas aktivitātes, kuras ir novērtējusi sabied-

rība – par darba tiesībām un darba drošību esam 

informējuši sabiedrību kopumā, konsultējuši par 

arodbiedrībām – daudzi cilvēki pirmo reizi no mums 

ir izdzirdējuši, ko nozīmē arodbiedrība. Gandarī-

jums par daudzajiem “paldies” ir ļoti liels.   

Un man ir gandarījums par LBAS komandu. Es uz-

skatu, ka LBAS birojā ir izveidojusies profesionāla, 

darboties spējīga, kompetenta komanda. Mums nav 

kauns speciālistus deleģēt uz ministrijām, pie 

starptautiskajiem partneriem, pie banku un Starp-

tautiskā Valūtas fonda, SDO un OECD ekspertiem. 

Tā ir kompetence – kad mūsu speciālisti var līdzvēr-

tīgi viņiem atbildēt, pierādīt un oponēt. LBAS atzi-

numus un ekspertīzes ministrijas ir spiestas izman-

tot, jo labāku nav. Tā ir mūsu vērtība un spēks, un 

to ir atzinuši ļoti daudzi – arī ministrijas un LDDK. 

P. Krīgers: Ir izdevies izveidot un nosargāt arod-

biedrību struktūru – Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienību, paldies tiem, kas LBAS dibināšanas kon-

gresā pieņēma gudrus lēmumus. Ja tā nebūtu, tad 

situācija darba tirgū Latvijā būtu daudz citādāka. 

Tiek aizstāvētas darbinieku tiesības nacionālajā lī-

menī, un tas ir katram darbiniekam jāsaprot. Kaut 

arī viņi kritizē arodbiedrības un saka, ka tās kaut 

ko tur nedara, ir pārāk vājas utml., tad, ja arod-

biedrību nebūtu, situācija būtu ļoti slikta. Līdzdalī-

ba un iesaistīšanās procesos no arodbiedrību puses 

notiek ik dienas, taču lēmumus pieņem valdība un 

Saeima. Patiesa demokrātija nedzimst vienā dienā, 

un, cik tālu esam šajā attīstības procesā, liecina ne 

tikai darbinieku organizēšanās arodbiedrībās, bet 

arī politiķu attieksme un ieklausīšanās sociālajos 

partneros. Tādēļ arodbiedrību vienotības saglabāša-

na ir ļoti svarīga. Vēl svarīgākais, kur es pievienojos 

Līvijai, ir, ka pa šiem gadiem mums LBAS birojā ir 

izdevies izaudzināt daudzus speciālistus, kas var 

reāli strādāt un palīdzēt cilvēkiem, kas ir augsta 

līmeņa eksperti.  

L. Marcinkēviča: Par to vienotību runājot, tas bija 

tāds Zālamana lēmums jau pirmajā kongresā, notu-

rot šo līniju, jo toreiz jau bija ideja par vairākiem 

arodbiedrību centriem – pat pēc nacionālā principa.  

P. Krīgers: Jā, Tautas fronte, interfronte... 

L. Marcinkēviča: Tad mēs būtu sašķelti jau sākot-

nēji. 

P. Krīgers: Kā Lietuvā. Bet tā ir problēma – ka 

arodbiedrības cīnās savā starpā, bet necīnās par 

jaunu biedru piesaisti... LABA, piemēram, ņem nost 

biedrus tur, kur arodbiedrība jau nodibināta, Reiz 

viņiem teicu – ejiet taču uz kādu rūpnīcu, kur nav 

biedru un aģitējiet tur, nevis atņemiet biedrus 

LBAS dalīborganizācijām! Bet vieglāk jau ir ar ad-

ministratīvu atbalstu iegūt jau izveidotas organizā-

cijas... Un biedri lielākoties pat nezina, ka jau sen ir 

arodbiedrībā, kura nav LBAS sastāvā.  

Kāpēc arodbiedrībām būtu svarīgi būt tieši LBAS 

sastāvā? 

P. Krīgers: Atbilde nav sarežģīta – mēs redzam, ka 

kopā cilvēki var izdarīt daudz vairāk, nekā katrs 

atsevišķi. Arodbiedrība ir organizācija, kuru veido 

paši strādājošie cilvēki savu interešu aizstāvībai. 

Diemžēl lielākā daļa darbinieku Latvijā ir absolūti 

neaizsargāti, kuri nezina, kas būs rīt, vai viņiem 

būs darbs, kāds būs darba devējs. Neziņa un šīs 

nesakārtotās attiecības prasa pārstāvniecību, prasa 

tādu organizāciju, kas var darbiniekus pārstāvēt 

dažādos līmeņos. LBAS ir nacionāla līmeņa organi-

zācija, kas risina tādus jautājumus, ko darbinieks 

savā ikdienā nevar atrisināt. Viņš nevar aiziet uz 

Ministru kabinetu vai uz Saeimu, pat uz savu noza-

res ministriju viņš nevar aiziet, lai kaut ko atrisinā-

tu. Ir vajadzīgi šie pārstāvji, ir vajadzīgi cilvēki, kas 

viņa vēlmi aiznes līdz tam rakstāmgaldam, pie kura 

sēž ministrs vai deputāts. Turklāt jaunajā Arod-

biedrību likumā teikts, ka “arodbiedrību intereses 

attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām no-

zares, profesijas vai administratīvās teritorijas līme-

nī pārstāv arodbiedrība, kas ietilpst apvienībā, kura 

apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī”. 

Ir izdevies izveidot un nosargāt arod-

biedrību struktūru – Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienību, paldies tiem, 

kas LBAS dibināšanas kongresā pieņē-

ma gudrus lēmumus.  
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L. Marcinkēviča: Galvenais, ka katrai arodbiedrī-

bas struktūrai ir sava niša un savi galvenie uzdevu-

mi, ko darbinieks kādā mazā uzņēmumā var nezi-
nāt. Mūsu struktūra ir tā sabūvēta, ka katra pakā-

pīte atbild par savu jomu, lai ierindas biedram bū-

tu komfortabli. Un, ja kaut kas no šī visa nestrādā, 

tad lietas nenotiek. Esam to manījuši pie vairākām 

nozarēm, kas netiek galā un nespēj atrisināt dau-

dzas lietas. Arī sadarbība ar darba devēju organizā-
ciju, kas nacionālā līmenī tāpat ir vienīgā, ir veik-

smīgāka, ja arodbiedrību kustība ir vienota. Atse-

višķa problēma, manuprāt, ir, ka par maz LBAS 

dalīborganizācijas sarunājas ar radniecīgajām no-

zaru darba devēju asociācijām. Arodbiedrību argu-
menti ne vienmēr ir pārliecinoši, un ne vienmēr 

mēs spējam argumentēti pierādīt savu taisnību. 

Daudzi saka – mums nekas nav jāpierāda, mums ir 

jāprasa. Jā, prasīt mēs varam, un mums nav jā-

strādā ministriju vietā, un varbūt mēs par daudz 

pat taisām visādus aprēķinus, bet mūsu interesēs 
ir būt kompetentiem. Tas ir mūsu biedru pasūtī-

jums. Piemēram, LIZDA – ja viņi cīnās par pedago-

gu algām, slodzēm un tarifikācijām, viņi nevar iz-

tikt bez aprēķiniem, viņiem jābūt kompetentiem, lai 

viņi zinātu, “kas tam lācītim vēderā”. Tā ir praktiski 
katrā nozarē. Ja esam kompetenti, varam veiksmī-

gāk lobēt savas nozares intereses.  

P. Krīgers: Mani ļoti tracina, ka cilvēki staigā ap-

kārt un saka – es neticu arodbiedrībai. Bet arod-

biedrībā nav jānāk ticēt, šo vajadzību mēs varam 

apmierināt baznīcā. Arodbiedrībā cilvēks iestājas, 

lai sevi aizstāvētu un pats cīnītos. Un, ja viņš pazi-

ņo, ka viņš netic, tātad, viņš nav gatavs sevi aizstā-
vēt. Un, ja kāds saka – “ai, ko tad tās arodbiedrī-

bas”, tad viņš to saka pats par sevi – “ai, ko tas es, 

es jau neko”. Jo ES jau esmu tā arodbiedrība, nevis 

Krīgers vai Marcinkēviča.  

Spilgta epizode bija manos pirmajos darba gados, 

kad es viena uzņēmuma arodbiedrības sanāksmē 
nosēdēju pusi dienas, - visu laiku tika runāts, cik 

slikts ir viņu vietējais arodbiedrības līderis, bet kad 

bija vēlēšanas – ievēlēja to pašu. Diemžēl daudzviet 

ir tā, ka uzņēmumos par arodorganizācijas līderi 

ievēl to cilvēku, kas vismazāk pretojas, un sanāk, 

ka pārējiem ir vienalga... Galvenais, lai mani neie-

vēlētu... Pēc tam paši brīnās – nekas nenotiek, ne-
viens neko nedara. Visi kā Saeimas deputāti – izru-

nāties grib, bet ar darīšanu – švaki. Tie, kas visla-

bāk zina, kas jādara arodbiedrībai, ir žurnālisti, bet 

kur tad ir žurnālistu arodbiedrība? Kur ir viņu spē-

cīgā pārstāvniecība? Kad ir problēmas, tad nāk pie 

mūsu jurista uz konsultācijām. 

L. Marcinkēviča: Tā varbūt ir mūsu nacionālā 

īpatnība – ķēķī, uz soliņa vai pie glāzes parunāt un 

meklēt vainīgos, bet pašam neko nedarīt. Es vien-

mēr atgriežos pie izglītības, jo tā ir visam sakne. 

Neviena izglītības programma visās izglītības pakā-
pēs nemāca  iniciatīvas un darbošanās vēlmi. 

P. Krīgers: Izglītības sistēma nocērp visus izlecējus 

un atšķirīgos... 

Kas, jūsuprāt, ir tas lielais arodbiedrību vei-

kums? 

P. Krīgers: Ir stājies spēkā jauns Arodbiedrību li-
kums, tapusi mūsu juristu uzrakstītā grāmata 

“Arodbiedrību likums ar komentāriem”. Esam notu-

rējuši daudzas Darba likuma normas, pēdējā laika 

aktuālākā cīņa ir par virsstundu darba apmaksu, 

ko izdevies saglabāt 100% apjomā ļoti smagās sa-
runās. Esam nobremzējuši nepārdomāta un arod-

biedrību un darbinieku tiesības ierobežojoša Valsts 

dienesta likuma pieņemšanu. Esam noturējuši PVN 

samazinātās likmes un atvieglojumus apgādībā 

esošām personām. Ļoti nozīmīgas bija diskusijas 

par pensijas vecuma paaugstināšanas grafiku, un 
mūsu akciju rezultātā šī pensijas vecuma paaugsti-

nāšana notiek divas reizes lēnākā tempā, kā to bija 

iecerējusi valdība. Sociālo partneru kopīgas darbī-

bas rezultātā ir beidzot jūtami, bet ne pietiekami, 

paaugstināta darba samaksa iekšlietu sistēmā strā-
dājošajiem. Piemēram, Latvijas Veselības un soci-

ālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir 

saskaitījusi, ka pēdējos 5 gados, pateicoties noza-

res protestiem, ir iegūts 150 miljonu papildfinansē-

jums, kas citādi nebūtu noticis. Ja atceramies, tieši 

arodbiedrība “Enerģija” savulaik organizēja referen-
dumu, kuram pateicoties netika privatizēts 

“Latvenergo” un vēl, un vēl... 

L. Marcinkēviča: Pa šiem gadiem ir ļoti jūtami pa-

augstinājusies arodbiedrību atpazīstamība publis-

kajā telpā. Radīts arodbiedrību biedriem un sabied-
rībai pieejams plašs informatīvo un izdales materi-

ālu klāsts gan drukātā, gan elektroniskā veidā. Pro-

jektu iespējas ir nodrošinājušas ES direktīvu saistī-

bā ar strādājošo interesēm pieejamību – to skaidro-

jumus - ekspertīzes. Šie ziņojumi kalpojuši LBAS 

speciālistiem viedokļu aizstāvēšanai Darba likuma 
sakarā, kas nav mazsvarīgi. Ir izveidotas divpa-

dsmit nozaru ekspertu padomes profesionālās izglī-

tības jomā, un tajās nodrošināta nozaru arodbiedrī-

bu pārstāvība. LBAS kopīgi ar dalīborganizācijām ir 

iesaistījusies apjomīgā profesionālās izglītības satu-

ra reformu īstenošanā, izstrādājot nozaru profesijas 
standartus, izglītības programmas un profesionālo 

kvalifikāciju eksāmenu saturu.  

Esam noturējuši daudzas Darba likuma normas, 

pēdējā laika aktuālākā cīņa ir par virsstundu 

darba apmaksu, ko izdevies saglabāt 100% ap-

jomā ļoti smagās sarunās. Esam nobremzējuši 

nepārdomāta un arodbiedrību un darbinieku 

tiesības ierobežojoša Valsts dienesta likuma 

pieņemšanu. Esam noturējuši PVN samazinātās 

likmes un atvieglojumus apgādībā esošām per-

sonām. Ļoti nozīmīgas bija diskusijas par pensi-

jas vecuma paaugstināšanas grafiku, un mūsu 

akciju rezultātā šī pensijas vecuma paaugstinā-

šana notiek divas reizes lēnākā tempā, kā to 

bija iecerējusi valdība. Sociālo partneru kopīgas 

darbības rezultātā ir beidzot jūtami, bet ne pie-

tiekami, paaugstināta darba samaksa iekšlietu 

sistēmā strādājošajiem.  
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Turklāt LBAS ir ieguvusi atpazīstamību kā kvalifi-

cēta eksperta viedokļa nodrošinātājs profesionālās 

izglītības un nodarbinātības politikas jomā naci-

onālā un, gribētos teikt, arī starptautiskā līmenī. 

Tieši pēdējā gada laikā veiktas nopietnas iestrādes 

LBAS iesaistei vairākos Eiropas Savienības atbal-

stītos projektos jaunajā periodā, kas drīz  sāksies. 

Notiek nepārtraukts LBAS speciālistu darbs, izvēr-

tējot likumprojektus un sniedzot atzinumus par 

tiem. Šajā sakarā jāatzīmē pieņemtās Darba aizsar-

dzības politikas pamatnostādnes 2016.-

2020.gadam, kur tika ņemti vērā nozīmīgi LBAS 

iebildumi un papildinājumi. Organizēti nozīmīgi 

ikgadējie pasākumi - “Sadarbības partneris” un 

“Labākā arodorganizācija”. 

P. Krīgers: Notika aktīva un nopietna iesaistīšanās 

Eiropas dienas kārtības veidošanā Latvijas prezi-

dentūras ES Padomē laikā 2015.gada 1.pusē - tika 

nodrošināta arodbiedrību atpazīstamība un iesaiste 

prezidentūras pasākumos, kas ir izcila veiksme ES 

līmenī, jo, kā novērtēja Eiropas arodbiedrību konfe-

derācija (ETUC), parasti prezidentūru laikā arod-

biedrības ir ļoti maz redzamas un iesaistītas. Eiro-

pas Komisijai un valstu ministriem izstrādātas un 

iesniegtas ES līmeņa rekomendācijas sociāla dialo-

ga pilnveidošanai. Pateicoties LBAS ekspertu atpa-

zīstamībai un aktīvai iesaistei ES līmeņa komitejās 

un darba grupās, nodrošināts augstāko arodbiedrī-

bu institūciju un lielāko Eiropas arodbiedrību at-

balsts un solidaritātes izteikšana LBAS pasāku-

miem. Esam atbalstījuši visas ETUC rīcības dienas 

un kampaņas, solidarizējoties ar visām arodbiedrī-

bā Eiropā, kas ir darījis mūs pamanāmus un vērā 

ņemamus. 

Kādi, pēc jūsu domām, ir LBAS nākotnes aizaici-

nājumi? 

P. Krīgers: Pirmkārt, tas ir biedru skaits, kas jāpa-

lielina. Ja mums tikai 10% ir arodbiedrībās, tad 

par to ir steidzami jādomā, jo arodbiedrības “var 

spiest” ne tikai ar profesionalitāti, bet arī ar masu, 

arodbiedrībām ir jābūt daudzskaitlīgām. To mēs 

redzējām arodbiedrību akcijās, - ja sanāca tūkstoši 

pie Saeimas un “masēja” deputātus, un viņiem va-

jadzēja atskaitīties tiem cilvēkiem, kas bija atbrau-

kuši no Daugavpils, Alūksnes, Valmieras un Liepā-

jas, tas bija kaut kas! Piemēram, Irēnai Opšteinei 

atskaitīties – tā nebija joka lieta.  

L. Marcinkēviča: Ja LBAS darbojas pēc nozaru 

principa, tad nozares atbildība biedru piesaistē ir 

būtiska, bet ir lietas, kas ir katrā uzņēmumā un 
iestādē arī darāmas. Protams, varam teikt, ka tas ir 

ciešā sasaistē ar strādājošo skaitu tautsaimniecībā, 

kas bija samazinājies, varam teikt, ka visā Eiropā 

arodbiedrības biedru skaits nepieaug, bet tomēr – 

vai šeit, Latvijā, esam visos līmeņos izdarījuši visu 

maksimālo, lai biedru skaits augtu? Pārmetums, 

ka arodbiedrības Latvijā ir vājas tomēr nav īsti vie-
tā, jo stipras tās ir tajās valstīs, kurās pie varas ir 

kreisās partijas, valstīs, kurās jau likumdošanā ir 

iestrādātas arodbiedrību pilnvaras. Tā kā algu lī-

menis Latvijā ir zems, arī biedru naudas nav augst-

as, līdz ar to arī arodbiedrību iespējas nav lielas. 

Turklāt, ja valstī valda tiesiskais nihilisms, ka 
valsts puse nepilda pat likumus, - vai tad varam 

gaidīt, ka arodbiedrību viedoklis vienmēr tiek 

ņemts vērā? 

P. Krīgers: Zināmā mērā mēs tomēr esam pārāk 

smagnēja organizācija, kas nespēj dinamiski sekot 

mūsdienu procesiem, kuriem ļoti dinamiski seko 

darba devēji. Mēs redzam, ka nāk gados jauni dar-

ba devēji ar jaunām idejām un jauniem pienesu-

miem, bet mēs bieži vien vēl esam 90.gados. Mēs 
neskatāmies uz priekšu un nerunājam par tām lie-

tām, kuras būs rīt. Jā, mēs pārstāvam cilvēkus, 

kuri ir profesionāli un kuriem viss ļoti pamatīgi jā-

pārdomā, jāsaskaņo, jākonsultējas, un tas varbūt 

ir objektīvi, ka mēs strādājam lēnāk, bet tomēr mēs 

zaudējam šajā dinamikā. Mēs nespējam ātri reaģēt 
uz jaunajām tehnoloģijām un sekot līdzi tam, ko 

prasa laiks. Un ar to mēs arī nevaram iegūt jaunat-

ni, kas mums ir ļoti nepieciešama.  

L. Marcinkēviča: Ja mēs runājam par cilvēkkapi-

tālu, tad mēs tiešām nesekojam un nespējam tikt 

līdz. Piemēram, kura nozare šobrīd būtu gatava 

runāt par biedriem no start-up uzņēmumiem? Nu 

nav tā, ka arodbiedrībā stājas tikai tad, kad ir pro-

blēma. Ir biedri jāprot sagaidīt, kad viņiem vēl nav 
problēmu. 

P. Krīgers: Izaicinājums ir arī tas, ka arodbiedrībai 

ir jābūt savam piedāvājumam. 

 

Varam teikt, ka visā Eiropā arodbiedrības 

biedru skaits nepieaug, bet tomēr – vai 

šeit, Latvijā, esam visos līmeņos izdarīju-

ši visu maksimālo, lai biedru skaits aug-

tu? Pārmetums, ka arodbiedrības Latvijā 

ir vājas tomēr nav īsti vietā, jo stipras tās 

ir tajās valstīs, kurās pie varas ir kreisās 

partijas, valstīs, kurās jau likumdošanā ir 

iestrādātas arodbiedrību pilnvaras. Tā kā 

algu līmenis Latvijā ir zems, arī biedru 

naudas nav augstas, līdz ar to arī arod-

biedrību iespējas nav lielas. Turklāt, ja 

valstī valda tiesiskais nihilisms, ka valsts 

puse nepilda pat likumus, - vai tad varam 

gaidīt, ka arodbiedrību viedoklis vienmēr 

tiek ņemts vērā?  
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L. Marcinkēviča: Un pakalpojumam ir jābūt no-

pietnam. Savulaik jau Rīgas LIZDA es proponēju 

ideju, ka “nedodam zivi, dodam makšķeri!” – do-

dam iespēju! Šodien varam mācīt, kā strādāt 

“mākoņos”, piemēram. To, ko LBAS cenšas pateikt, 

ka cilvēks – darbinieks uzņēmumos arī ir ļoti mai-

nījies. Komunikācijas veids ir jāatrod, - nevar šo-

dien pateikt – nu, nez vai biedriem tie e-pasti ir...  

LBAS ir zaudējis diezgan daudzu uzņēmumu arod-

biedrības, kuri ir bijušas gatavas pievienoties, bet, 

paskatoties, kas notiek attiecīgās LBAS dalīborga-

nizācijas iekšienē un redzot tikai čaulu bez satura, 

ir savu viedokli mainījušas. Un to noteica jaunais, 

veiksmīgais, izglītotais, inteliģentais darbinieks. 

Tādus mēs viņus redzam arī LBAS organizētajos 

pasākumos arodbiedrību jauniešiem. Šodienas ko-

ledžas, vai tās būtu farmācijas, ķīmijas vai kāda 

cita, dod kolosālāko inteliģenci un izglītību cilvē-

kiem. Tas ir pavisam cits cilvēks šodien. Tāpat kā, 

piemēram, “mežiniekam” - forvardera vadītājam ir 

pavisam cita izpratne par lietām, kā varbūt kādreiz 

kādam onkulim ar cirvīti. Pie fabriku un uzņēmu-

mu vārtiem diemžēl arī mēs negribam stāvēt. Bet 

šodien ir jādomā par rītdienu.  

P. Krīgers: Es ļoti augstu vērtēju to, ko LBAS dalī-

borganizācijas dara arī ārpus tradicionālajām lie-

tām. Kaut vai tie paši arodbiedrību sporta pasāku-

mi, kas ir Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņē-

mumu un finanšu darbinieku arodbiedrība 

(LVIPUFDA) un Latvijas Sakaru darbinieku arod-

biedrība (LSAB) - tie saliedē cilvēkus. Tādi ir bijuši 

arī LBAS organizētie sporta svētki un pludmales 

volejbols. Cilvēkiem vajag šo kopā nākšanu un da-

žādus kontaktus, apmainīties ar informāciju, kā 

tiek risinātas problēmas, paskatīties uz citiem un 

uzzināt, ko arodbiedrība ir palīdzējusi. Tas jau ir 

kaut kas no piedāvājuma. Kā mēs redzam, mūsu 

spēcīgās arodbiedrības, piemēram, Latvijas Tirdz-

niecības flotes jūrnieku arodbiedrība (LTFJA), LIZ-

DA un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 

arodbiedrība (LDZSA) - nebūt “nesēž” tikai uz juri-

diskajām konsultācijām – viņiem ir vesela palete 

piedāvājumu. Viņi notur biedrus ar to, ka viņiem ir 

krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas, arī sporta 

un atpūtas bāzes, - viss, ko cilvēki prasa. Dažkārt 

biedrs līdz tam varbūt pat neaizdomājas, bet – 

arodbiedrība to piedāvā.  

Izaicinājums ir arī organizatorisko struktūru stipri-

nāšana. Mazajām nozarēm ir jāapvienojas. Mazā 

nozarē diemžēl mēs nevaram panākt to pakalpoju-

mu kvalitāti, sniegšanas līmeni, ko var panākt lielā 

nozarē. Tīri objektīvi – nozare, kurā ir nepilns 1000 

biedru, to nevar nodrošināt, un – tā nav nozare... 

Tas izklausās smieklīgi, un nevar stāstīt, ka šādā 

nozarē viss notiek sabiedriskā kārtā - tas nav pro-

fesionāls līmenis. Arodbiedrībā ir jābūt profesionā-

lai sarunai un profesionālai darbībai, jo no tās ir 

atkarīgi cilvēku likteņi. Ja viens cilvēks – priekšsē-

dētājs viens pats joņo apkārt, darot visus darbus – 

aģitē, konsultē, piedalās aktivitātēs, brauc uz arod-

biedrību pasākumiem ārzemēs, - tad arodbiedrības 

biedrs sev jautā – kādēļ man tas ir vajadzīgs? Un 

kur es esmu šajā struktūrā? Kas runās ar mani? 

Un kad darbinieks atnāk uz LIZDA, Latvijas Veselī-

bas un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

arodbiedrību (LVSADA) vai LDZSA u.c. – tad viņš 

redz, ka to birojos strādā cilvēki, ka tā ir solīda or-

ganizācija, kas sniedz pakalpojumus, juridisko un 

materiālo palīdzību, un par to visu var izlasīt arod-

biedrības mājas lapā. Kamēr mūsu mazās nozares 

– LBAS dalīborganizācijas – nesapratīs, ka, tikai 

apvienojot spēkus, var panākt lielāku labumu, - lai 

kaut ir 5 līdzpriekšsēdētāji vienai LBAS dalīborga-

nizācijai ar vienādām tiesībām – bet lai būtu šī 

struktūra: lai būtu jurists, sociālo lietu un taut-

saimniecības speciālists, kas to visu pārzina un var 

konsultēt, kas var iet strīdēties, pārliecināt darba 

devēju, ministriju, nozares darba devēju. Kamēr tā 

nebūs, būs skumji... Un lai nebūtu tā, ka LBAS 

aizbrauc uz kādu reģionu, un turienes cilvēki prie-

cājas – tātad mums arodbiedrība ir, jo mēs tik bied-

ru naudu pārskaitām, bet savus nozares vadītājus 

neesam ļoti sen šeit redzējuši...  

L. Marcinkēviča: Es uzskatu, ka LBAS ir nepiecie-

šamas reģionālās struktūras – arodbiedrību reģi-

onālie centri. Ja mēs nevaram apvienoties lielos 

blokos nozaru līmenī, tad jāstrādā reģionos, lai 

mums tur būtu darboties spējīgi speciālisti, kurus 

mēs algojam un kuri risina kopējās lietas. Un nav 

pareizi, ka daži līderi to uztver kā savas “kantes 

rīvēšanu”, jo novadu cilvēki, kamēr pa šiem gadiem 

esam pievērsuši uzmanību reģionu centriem, ir tei-

kuši, ka viņiem ir svarīgi, lai viņiem būtu kāds tieši 

Valmierā vai Liepājā, pie kā aiziet. Jācer, ka nākot-

nē šie centri atjaunosies. 

Izaicinājums ir arī organizatorisko struktūru 

stiprināšana. Mazajām nozarēm ir jāapvienojas. 

Mazā nozarē diemžēl mēs nevaram panākt to 

pakalpojumu kvalitāti, sniegšanas līmeni, ko 

var panākt lielā nozarē. Tīri objektīvi – nozare, 

kurā ir nepilns 1000 biedru, to nevar nodroši-

nāt. ... Arodbiedrībā ir jābūt profesionālai saru-

nai un profesionālai darbībai, jo no tās ir atka-

rīgi cilvēku likteņi.  
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P. Krīgers: Mēs redzam, ka gan Austrumos, gan 

Rietumos arodbiedrībām ir šīs reģionālās struktū-

ras – gan Lietuvā, Francijā, Vācijā, Krievijā, gan 

citur. No tā būtu jāmācās. 

L. Marcinkēviča: Ļoti svarīga lieta ir jaunieši arod-

biedrībās – nevar ar viņiem sarunāties tā, kā ar 

pensijas vai pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Par 

to esam pārliecinājušies, strādājot ar izglītības 

programmām profesionālajā izglītībā. Visapkārt ir 

daudz jaunu, interesantu, radošu cilvēku, un viņi 

ir gatavi iestāties arodbiedrībā.  

P. Krīgers: Ir nepieciešams biedru reģistrs, dau-

dziem tā nav, bet to tūlīt prasīs arī Arodbiedrību 

likums. Pasaule mainās, ES mainās, katra nozare 

mainās, mainās katra darbavieta un darba devēji. 

Reiz vienā uzņēmumā krīzes laikā pārskatīja koplī-

gumu – bet tur no aizlaikiem ierakstīts, ka par šo 

darbu uzņēmumā, kas ir kaitīgos apstākļos, jāiz-

sniedz piens, un izrādās, pateicoties jaunajām teh-

noloģijām, sen jau uzņēmumā nav vairs šo kaitīgo 

apstākļu. Mainoties darba videi un apstākļiem, ir 

jāmainās arī attiecībām starp arodbiedrību un uz-

ņēmuma vadību un arodbiedrību un biedriem. Pa-

tiesībā, arodbiedrībai vajadzēja nākt klajā ar inici-

atīvu netērēt uzņēmuma līdzekļus par pienu, bet 

atbalstīt darbiniekus citā veidā. 

Daudz gadu aizvadīti arodbiedrību darbā, droši 

vien 2.decembrī būs mazliet bēdīgi... 

P. Krīgers: Bēdīgi var būt tikai vienā gadījumā, ja 

es redzēšu, ka tas darbs, kas līdz tam 2.decembrim 

ir darīts, aiziet vējā un tas, kas notiek tālāk, ir ļoti 

tālu no tā, kas ir iepriekš domāts un iecerēts. Tad, 

protams, būs ļoti sāpīgi, ja arodbiedrību struktūra 

sāks jukt un ja sāksies nevajadzīgas diskusijas par 

politisko pārliecību - kurā partijā katrs būs. Ja 

darbs noritēs normāli un ar to atbildības sajūtu, 

kāda ir bijusi līdz šim, un, ja tiks saglabāti tie spe-

ciālisti, kas šobrīd strādā LBAS birojā, tad būs ti-

kai prieks. 

L. Marcinkēviča: Jā, bēdīgi būtu, ja tā kolektīvā 

doma un izstrādātais, “prāta vētrās” izdzīvotais, ja 

tam nebūtu turpinājuma. Jo es uzskatu, ka tie vir-

zieni, kuros esam līdz šim strādājuši, ir pilnīgi pa-

reizi un normāli – šajos apstākļos, kādos mēs 

esam. Ja ir turpinājums un ir attīstība, ja ne tikai 

ar protestiem, bet arī ar citādām labām lietām 

arodbiedrība publiski tiek minēta, tad – ļoti jauki. 

Ir jāstrādā gados jauniem līderiem, lai šī attīstība 

notiktu. 

Ko jūs novēlat jaunajai LBAS vadībai, kas tiks 

ievēlēta 2.decembrī? 

L. Marcinkēviča: “Man kā vēsturniecei” gribētos 

atgādināt, ka ir  jāizmanto labā vēsturiskā piere-

dze, un ir jāstrādā nākotnei un  cilvēkam. Latvijas 

dižākie prāti to ir atzinuši, ka cilvēks ir visa centrā, 

un tā ir Latvijas galvenā vērtība.  

P. Krīgers: Jaunajai LBAS vadībai novēlu tiešām 

saglabāt un attīstīt to labo, kas ir pa šiem visiem 

gadiem sastrādāts, nezaudēt arodbiedrības seju, 

neaizmirst un skaidri apzināties arodbiedrību misi-

ju, ka mēs šeit esam tādēļ, lai aizstāvētu strādājo-

šos cilvēkus, lai neizmainītos citās vērtībās.  

5. oktobrī  Cēsīs, uzņēmumā 

“Cēsu alus”, notika LBAS 

reģionālā Informatīvā die-

na. Ar Vidzemes arodbiedrī-

bu aktīvistiem tikās LBAS 

vadība. LBAS priekšsēdētājs 

Pēteris Krīgers informēja 

par LBAS paveikto aizvadī-

tajos 5 gados visos LBAS 

darbības virzienos. Pašrei-

zējais  LBAS priekšsēdētāja 

vietnieks Egīls Baldzēns 

(attēlā), kandidāts uz LBAS 

priekšsēdētāja amatu  LBAS 

8. kongresā, kas notiks 2. 

decembrī, iepazīstināja ar 

savu skatījumu par LBAS 

nākotni. 
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Mums visiem kopā vēl ir daudz jāpanāk 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-

biedrības (LIZDA) biedriem jaunais mācību gads 

sākās ar nezināmo – būs vai nebūs darbs, cik lie-
la būs slodze, kāda būs alga utt., neraugoties uz 

to, ka šī gada četros mēnešos piešķirti 9 miljoni 

eiro.  

LIZDA aktīvi piedalījās visās iespējamajās sēdēs, 

darba grupās, tikšanās, lai panāktu maksimāli lab-

vēlīgu jauno darba samaksas sistēmu pedago-
giem. Šis periods un pieņemtie lēmumi nebija viegli 

nedz LIZDA valdei, nedz padomei, nedz birojam, jo 

kompromiss bija jāpanāk ik uz soļa. Jaunajā sistē-

mā ir gan ieguvēji, gan zaudētāji, tāpēc LIZDA kā 

kompromisa risinājumu piedāvāja izstrādāt peda-
gogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. 

LIZDA arī turpmāk rūpīgi sekos, lai normatīvie akti 

laika gaitā tiktu pilnveidoti, novērstas tajos konsta-

tētās nepilnības un veicināta nozarē strādājošo 

vienlīdzība. LIZDA panākusi, ka beidzot tiks pildīts 

Izglītības likumā spēkā esošs pants un ka četros 
Ministru kabineta apstiprinātajos dokumentos Iz-

glītības un zinātnes ministrijai (IZM) ir uzdots 

sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāt pe-

dagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 

līdz šī gada beigām.  

LIZDA vasarā izsūtīja lūguma vēstuli visām pašval-

dībām, lai pirmsskolas pedagogi netiktu diskrimi-

nēti atalgojuma ziņā. Pateicoties šai LIZDA aktivi-

tātei, jau 112 no 119 pašvaldībām no 01.09.2016. 

nodrošina lielāku atalgojumu par likmi (620 eiro), 

nekā to nosaka Ministru kabineta noteikumi. Ja 
nebūtu šādas aktivitātes, tad, visticamāk, pirms-

skolas izglītības iestāžu pedagogi nesaņemtu atal-

gojuma paaugstinājumu no septembra.  

LIZDA ir uzsākusi parakstu vākšanu par 1,7 milj. 

eiro saglabāšanu pedagogu darba samaksas refor-
mai un disciplinārlietas ierosināšanu pret IZM ie-

rēdņiem, kuri sadalot pedagogu atalgojuma refor-

mai iepriekš rezervētos 9 milj. eiro, nav ievērojuši 

valsts budžeta likumu. Šajā parakstu vākšanas ak-

cijā esam saņēmuši lielu arodbiedrības biedru un 
sabiedrības locekļu atbalstu.  

Pedagogu darba samaksas reforma diemžēl daļai 

pedagogu nozīmē darba slodzes samazināšanos vai 

pat darba zaudēšanu. Tieši tāpēc LIZDA neatlaidīgi 

uzstāj uz sociālā atbalsta programmas nodrošinā-

šanu no 2017. gada 1. janvāra un izdienas pensi-
jām pirmsskolas, sporta un speciālās izglītības ie-

stādēm.  

LIZDA panāca, ka līdz šī gada beigām tiks izstrā-

dāti attiecīgie normatīvie akti sociālā atbalsta 

programmas uzsākšanai, bet vēl jāpanāk, lai Saei-
ma pieņem attiecīgo likumprojektu «Speciālās izglī-

tības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas 

skolotāju izdienas pensiju likums» otrajā un trešajā 

lasījumā un lai nākamā gada budžetā ir paredzēti 

līdzekļi izdienas pensijām. LIZDA ne tikai aktīvi 

strādā, lai tiktu izstrādāti jauni un pilnveidoti eso-
šie normatīvie akti, kas uzlabotu situāciju nozarē 

strādājošajiem, bet arī rūpīgi seko, lai netiktu iz-

slēgtas normas no spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas pasliktinātu situāciju nozarē.  

Kā būtiskākie piemēri jāmin:  

• LIZDA Izglītības un kvalitātes valsts dienesta sa-

nāksmē uzstāja uz to, ka nedrīkst pazemināt iz-

glītības prasības pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem, kam varētu sekot arī atalgojuma sa-

mazinājums;  

• Ministru kabineta sēdē LIZDA panāca, ka tiek 
saglabāti panti Augstskolu likumā, Zinātniskās 

darbības likumā un Sporta likumā, kas paredz 

finansējuma paaugstināšanu. Būtiskākais, ko LIZ-

DA tuvākajā nākotnē vēlētos panākt likuma normu 

papildināšanā, saistīts ar vienlīdzības principa 

nodrošināšanu visiem izglītības iestādēs strādā-

jošajiem. Svarīgi panākt, lai 
Valsts un pašvaldību institū-

ciju amatpersonu un darbinie-

ku atlīdzības likumā noteiktās 

sociālās garantijas – tiesības 

uz naudas balvu, atvaļināju-
ma pabalstu, piemaksu par 

darba kvalitāti, pabalstu sa-

karā ar ģimenes locekļa nāvi, 

mācību maksas apmaksu, ve-

selības polisēm utt. – būtu 

pieejamas arī pedagogiem. 
Lai visas minētās aktivitātes 

īstenotu, nepieciešams siste-

mātisks, neatlaidīgs, profesi-

onāls, konstruktīvs, uz kom-

promisiem balstīts un brīžiem 

arī agresīvs sociālais dialogs.  

 

 

Izglītības un         
zinātnes 
ministrs 
Kārlis    
Šadurskis 
piedalās 
LIZDA    
Padomes 
sēdē 22.08.        
2016. 
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Diemžēl jāsecina, ka IZM ir atšķirīga izpratne no 

LIZDA par profesionālu un konstruktīvu sociālo di-

alogu, tāpēc mums nemitīgi jābūt modriem – jāseko 

Ministru kabineta, IZM dienas kārtībai, lai nepa-
laistu garām kādu būtisku sēdi bez LIZDA klātbūt-

nes vai nozīmīgu normatīvo aktu izskatīšanu bez 

LIZDA atzinuma. Jā, nereti ir gadījies, ka mūs neai-

cina, neinformē – mūs labāk redz ejam, nevis nā-

kam, mēs esam neērti, taču visos svarīgajos brīžos 

esam bijuši klāt. Ja nevaram vienoties ar nozares 
ministru, tad vēršamies pie valdības vadītāja, Saei-

mā pārstāvētajām partijām, lai panāktu mums vēla-

mo.  

Un tas lielākoties ir, pateicoties tam, ka LIZDA ir 

lielākā arodbiedrība, aktīva arodbiedrība, plaši pār-
stāvēta visā Latvijā, tajā ir biedri, sākot no pirms-

skolas izglītības iestādes līdz zinātniskajam institū-

tam, LIZDA biedri pārstāv aktīvo vēlētāju loku. No 

mums baidās labā nozīmē. Iepriekš izklāstītais 

vairāk attiecas uz LIZDA darbu, kas jāveic sadarbī-

bā ar citām institūcijām (valdību, Saeimu, pašvaldī-
bām), taču tikpat būtiski ir turpināt tradicionālās 

un attīstīt jaunas aktivitātes organizācijas ietvaros. 

Paralēli tādām tradicionālajām aktivitātēm kā 

«Skolas diena», «Pedagogam draudzīgākā izglī-

tības iestāde», konkurss «Atspēriens», «LIZDA 
Vēstnesis» izdošana, ikgadējā konference 

(šoreiz 2016. gada 23. novembrī par tematu 

«Paaugstināsim profesijas prestižu – uztico-

ties, cienot un novērtējot pedagogu darba no-

zīmīgumu») un citām šogad tiks īstenotas 

jaunas aktivitātes, pakalpojumi biedriem:  

• nodrošinātas jaunas, modernas biedru kar-

tes;  

• pilnveidots «Atlaižu grozs»;  

• veikts pētījums par pedagogu profesijas 

prestižu;  

• piedāvāts atbalsts pedagogiem darba vietas 
meklēšanā;  

• nodrošināts «Mobilā jurista» pakalpo-

jums;  

• attīstīts ekspertu komisiju darbs;  

• īstenoti biedru profesionālās pilnveides 

kursi.  

Iepriekš ieskicēta tikai neliela daļa no pa-

veiktā un iecerētā, jo LIZDA vadība, biroja 

speciālisti un deleģētie padomes, valdes 

pārstāvji aizstāvēja biedru profesionālās 
intereses, 2015./2016. mācību gadā līdz-

darbojoties 48 institūciju darbā un pieda-

loties 202 sanāksmēs. 2015./2016. mācī-

bu gadā rīkotas 11 padomes sēdes un as-

toņas valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 
179 jautājumi, tostarp pedagogu darba 

samaksas jaunais modelis, grafiks, akciju 

plāns, jaunās politikas iniciatīvas, izdienas 

pensijas un citi jautājumi. Ar izvērstāku 

informāciju iespējams iepazīties LIZDA mā-

jaslapā (prezentācija «Paveiktais 2015./2016. mācī-
bu gadā un plānotais jaunajā mācību gadā»).  

Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un va-

rens kopumā! ARODBIEDRĪBA esam mēs visi, un 

LIZDA panākumi ir atkarīgi no katra arodbiedrības 

biedra viedokļa un aktīvas līdzdalības. Lai raksturo-
tu situāciju, nāk prātā stāsts par kādu mazu meite-

nīti, kura ar savu ticību spēj iedvesmot aktīvi rīko-

ties: «Gar jūru iet pieaugušais un skatās, ka maza 

meitenīte pa vienai met atpakaļ jūras krastā izska-

lotās medūzas. Pieaugušais saka meitenītei: «Kāpēc 

tu to dari? Tu taču tāpat neizglābsi viņas visas!» 
Meitenīte paskatās uz pieaugušo, paņem rokās vie-

nu medūzu un saka: «Bet šo taču es izglābu!» Pa-

ņem rokās nākamo un saka: «Un arī šo es izglā-

bu!».» Ar šo mēs gribam pateikt, ka arodbiedrībai ir 

nepieciešami tādi cilvēki kā mazā meitenīte stāstā – 
drosmīgi, aktīvi, pārliecināti par savu rīcību, kuri 

gatavi stāties viņai blakus, lai kādam palīdzētu, lai 

uzlabotu kopējo situāciju nozarē!  

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja 

FOTO—NO LIZDA ARHĪVA  

LIZDA tiekas ar Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu, lai pārrunātu pirms-

skolas izglītības iestāžu skolotāju atalgojumu Rīgas pilsētā saistībā ar pedagogu 

darba algas samaksas reformu 2.08.2016.  

LIZDA organizētā konkursa "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestā-

de 2016" žūrijas vizīte Taurupes pamatskolā.  
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Vairāk darīt zināmu par arodbiedrību 

Helēna Veitnere ir Ceļu dar-

binieku arodu apvienības 

(LCDA)  priekšsēdētāja. De-

cembrī būs pagājis gads, kopš 

šajā amatā viņa ievēlēta jau 

otro reizi. Viņas tiešais darbs 

ir – Jēkabpils ceļu rajona ra-

žošanas inženiere. Par to, ka 

tieši Helēna ir jāintervē 

“LBAS Vēstīm”, izlēma viņas 

organizācijas biedri, kas no-

zīmē to, ka Ceļu darbinieku 

arodu apvienības priekšsēdē-

tāja ļoti piedomā pie tā, lai 

visa informācija, ko sniedz 

LBAS, sasniegtu viņas vadī-

tās arodbiedrības biedrus – 

viņi tiek iesaistīti, un tas arī 

atklājas sarunā ar “LBAS Vēs-

tīm”. 

Helēna Veitnere: Pašlaik strādājām pie arodbiedrī-

bas Statūtu izmaiņām, tie jau ir novecojuši, un iz-

maiņas paredz arī jaunais Arodbiedrību likums. 

Šogad maijā pārslēdzām koplīgumu, kurā nekas 

netika pasliktināts darba ņēmējam. Mēs esam par 

to ļoti gandarīti, ka mums izdevās rast tādu kop-

saucēju. Jāatzīst, ka koplīgums mums bija ļoti 

labs, mēs tikai precizējām vairākas lietas, piemē-

ram, 3 atvaļinājuma dienas kāzām – līdz šim nebija 

noteikts, cik ilgā laika periodā tās jāizmanto, tagad 

ir. Saglabājās vairāki materiālie pabalsti, kuri jau 

bija noteikti līdz šim. Paredzēta arī optisko briļļu 

iegāde tiem darbiniekiem, kas strādā ar datoru - 

80% vērtībā no valstī noteiktās minimālās algas. Es 

uzskatu, ka tas ir ļoti labs rādītājs, un mēs to arī 

saglabājām, lai gan par šo jautājumu izvērsās de-

bates ar darba devēju. Jauninājums ir tas, ka tagad 

mums – no 1. novembra - summētā darba laika pe-

riods ir noteikts pusgads, agrāk bija gads. Tas gan 

ir tāds strīdīgs jautājums – kurš periods ir labāks, 

jo ceļinieku darbam vairāk kā nevienam citam ir 

sezonāls raksturs, bet laiks rādīs, kā būs labāk 

darbiniekam. Ziemā, kad ir kaisīšanas darbi, no 

virsstundām neizbēgt, vasarā savukārt tas izlīdzi-

nās.  

Cik jūsu vadītajā nozarē ir biedru? 

H. Veitnere: Vairāk nekā tūkstotis, - tie ir tie, kas 

maksā biedra naudas – mums ir arī tādi biedri – ap 

200, kas ir pensijā un studenti – un mūsu Statūti 

nosaka, ka gan pensionāri, gan studenti nemaksā 

biedru naudu. Mēs gribam, lai studenti, kas ir mū-

su biedri, piedalās arī LBAS Jauniešu padomes 

darbā, bet tas vēl ir nākotnes jautājums.  

Ko jūs darāt, lai saliedētu savus biedrus? 

H. Veitnere: Trīs reizes gadā organizēju visu arod-

organizāciju priekšsēdētāju sanāksmes, divas reizes 

gadā sanāksmei pievienojas vēl arodorganizāciju 

valdes locekļi. Katru reizi mēs organizējam šīs sa-

nāksmes citā reģionā, un šogad tās apmeklēja ļoti 

daudz cilvēku. Pēdējā tikšanās mums notika Sabilē, 

pēc sanāksmes nopietnās daļas sekoja neformālā 

daļa, un tas biedriem arī ļoti patīk, ka var doties 

kopīgās ekskursijās, viens otru iepazīt un apspries-

ties. Arodorganizāciju priekšsēdētāji gadu gaitā 

mums ir nomainījušies ļoti maz, 2013. gadā nodibi-

nājusies jauna arodorganizācija Dobelē. Kopumā 5 

gadu laikā biedru skaits ir samazinājies apmēram 

par 100, bet tas ir tādēļ, ka darbinieki dažādu ie-

meslu dēļ ir aizgājuši no darba, no arodbiedrības 

gandrīz neviens nav izstājies.   

Biedri novērtē koplīgumu, katra arodorganizācija 

arī palīdz saviem biedriem ar materiālajiem pabal-

stiem, un arodorganizācijas organizē daudz nefor-

mālu pasākumu savos darba kolektīvos – Jaungada 

balles, ekskursijas, un tad cilvēki komunicē viens 

ar otru, jo ceļinieki jau strādā dažādās vietās.  
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Piemēram, Aizkrauklē, kur es pati strādāju, ir trīs 

iecirkņi dažādās vietās 50 km attālumā. Daži pat 

viens otru varētu nepazīt, ja nebūtu tādu pasāku-

mu. Protams, darba devēji organizē ražošanas sa-

nāksmes darbiniekiem, bet tad cilvēki sanāk un 

aiziet, sarunas jau risinās neformālā gaisotnē.  

Mums katrā arodorganizācijā ir sava uzticības per-

sona darba aizsardzībā, un tieši pēdējos gados mēs 

esam darba devējam likuši vairāk sadarboties ar 

uzticības personām. Jaunajā koplīgumā mazliet 

pārskatījām individuālos aizsardzības līdzekļus, 

darba apģērbus un to lietošanu, - kā, cik un kuram 

piešķir, tas viss koplīgumā ir atrunāts. Protams, 

tas ir noteikts arī darba aizsardzības likumdošanā, 

bet mēs to esam ierakstījuši koplīgumā par katru 

specialitāti. Tas, varētu teikt, ir noticis pēc arod-

biedrības iniciatīvas.  

Es cenšos arvien vairāk saliedēt arodorganizāciju 

priekšsēdētājus, tiešām vērojams progress. Bet vēl 

lielāks progress ir, ka viņi man 

uz e-pastiem atbild laicīgi. Ja no 

sākuma bija situācija, ka man 

operatīvi atbildēja kādi 5% no 

visiem arodorganizāciju vadītā-

jiem, tad tagad tie jau ir apmē-

ram 90%. Es par to ļoti priecā-

jos. Esam 7 valdes locekļi, viņi 

arī tagad ir pieradināti reaģēt 

uzreiz. Un es pierakstu vienmēr 

klāt: kā izlasiet, tā atbildiet! Un, 

ja es e-pastā rakstu, ka man 

LBAS kaut ko jautā, tad man 

visi uzreiz atbild! 

Mēs spriedām arī par to, ka mū-

su arodbiedrības biedri kārtējā 

arodorganizāciju vadītāju sa-

nāksmē varētu uztaisīt savu ho-

biju izstādi decembrī – vismaz 

pa kādam darbam no arodorga-

nizācijas. 

Publiskajā telpā ir izskanējis, 

ka ceļu nozarē varētu būt 

daudzskaitlīga darbinieku at-

brīvošana no darba... 

H. Veitnere: Jā, mēs baidāmies 

no tā brīža, kad 2017.gadā beig-

sies Eiropas nauda, tas varētu 

vairāk ietekmēt ceļu būvniecības 

uzņēmumus. Bet arodbiedrības 

biedru privātajos ceļu būvniecī-

bas uzņēmumos ir ļoti maz. Ta-

ču jāatzīst, ka mūsu darba de-

vēji ir diezgan lojāli pret darbinieku, visvairāk bied-

ru ir uzņēmumā “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Ša-

jos piecos gados mēs esam sākuši strādāt arī ar 

individuālajiem biedriem, kas nav nevienā arodor-

ganizācijā, bet ir mūsu nozares arodbiedrības bied-

ri.  

Par kādām problēmsituācijām jūsu biedri jautā 

pēc palīdzības, konsultējas? 

H. Veitnere: Pēdējā laikā mūsu biedri ir interesēju-

šies par apdrošināšanas polisēm. Tās darba devējs 

ir iegādājies visiem darbiniekiem, taču bija 1 mēne-

sis, kad mums to nebija, kā arī pēc tam mainījās 

polises noteikumi – kaut kas bija noņemts nost, 

kaut kas pielikts klāt, par to mūsu biedri bija sa-

traukušies. Biedri ir zvanījuši arī par darba samak-

su, - liekas, ka kolēģim maksā vairāk... Bet mums 

ir Darba samaksas nolikums, kuru mēs kā arod-

biedrība esam saskaņojuši.  

 

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības valdes sēde 

2016.gada jūlijā. Tiek apspriests paveiktais, iezīmētas    

nākotnes vīzijas. FOTO—NO LCDA ARHĪVA 
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LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers pēdējā laikā 

ir uzsvēris, ka mazajām arodbiedrībām vajadzē-

tu apvienot spēkus - apvienoties, lai būtu stiprā-
kas. 

H. Veitnere: Jā, mums ir notikušas vairākas pār-

runas gan ar mazu arodbiedrību, gan ar vienu lielu, 

bet pagaidām mūsu lēmums ir, ka mēs negribam 

būt vēl kaut kam pakļauti. Arī manas nozares arod-

organizācijas saka, ka nevēlas būt no kāda vēl at-
karīgas. Tāpat mazās arodorganizācijas, kurā, pie-

mēram, ir 15 cilvēki, arī negrib apvienoties pat no-

zares ietvaros, - lai būtu lielāka arodorganizācija. 

Aizvadītajā vasarā tieši vairāk spriedām par šiem 

jautājumiem. Arī par iesaistīšanos arodbiedrību 
krājaizdevu sabiedrībā – šai idejai esam atvērti, drī-

zumā par to spriedīsim atkal.  

Balvai „Labākā arodorganizācija 2016” no jūsu 

arodbiedrības ir izvirzīta Alūksnes Ceļu darbinie-

ku arodorganizācija, un kā viens no priekšsēdē-

tāja Aivara Rūša labajiem darbiem ir minēts - 
dalīšanās ar LBAS informāciju sociālajos medi-

jos. 

H. Veitnere: To LBAS sūtīto informāciju, kas do-

māta plašākai auditorijai, es vienmēr pārsūtu arod-

organizāciju priekšsēdētājiem, un mans vietnieks 
Aivars Rūsis ar to dalās arī sociālajos medijos. Aiz-

krauklē, kur es joprojām esmu arī arodorganizāci-

jas priekšsēdētāja, es cenšos LBAS ziņas izprintēt 

un nolikt tur, kur mani biedri vairāk apgrozās at-

pūtas telpā un citur, - un es redzu, ka lasa. Mani 

biedri daudz izmanto arodbiedrības sadarbību ar 
sanatoriju „Jaunķemeri”.  

Mums visiem būtu vairāk jāuzsver arodbiedrības 

loma, ka bez tās arodbiedrības nebūtu tā koplīgu-

ma, un diemžēl tie koplīguma labumi tiek arī tam, 

kurš nemaksā to 1% arodbiedrībai. Bet darba de-

vējs jau arī nav ieinteresēts tajā, ka koplīguma la-

bumi tiek tikai arodbiedrības biedram. Ļoti liels 
LBAS panākums ir, ka darba devējam būs nodokļu 

atlaides par darbinieku ēdināšanu, ja uzņēmumā ir 

koplīgums. Mēs savā arodbiedrībā esam diskutējuši 

arī par samazināto darba laiku, - nu nespēj darbi-

nieks nostrādāt vienlīdz produktīvi visas 8 stundas, 

ārzemēs jau par to tiek domāts. Cits ir cīrulis, cits – 
pūce... 

Kurus aktīvistus no savas nozares gribētos pie-

minēt kā lielākos palīgus? 

H. Veitnere: Visu valdi, bet īpaši Daigu Aunu no 

Ventspils, viņa ir ļoti aktīva, nupat decembrī ievēlē-
ta, pārējie - Santa Vaivade, Aivars Rūsis, Ilona Kļi-

moviča, Aiga Dombrovska, Diāna Skujiņa, Ingrīda 

Millere, Aivis Gailītis. Neskatoties uz to, ka mēs 

esam gandrīz tikai vīriešu organizācija, tad nozares 

valdē un tāpat arodorganizāciju priekšsēdētājas 

gandrīz visur ir sievietes.  

Ko jūs novēlētu jaunajai LBAS vadībai?  

Šis man personīgi būs pirmais LBAS kongress. Mū-

su arodbiedrība neizvirzīja savu kandidātu LBAS 

priekšsēdētāja amatam, bet mēs paudām atbalstu 

Egilam Baldzēnam. No Pētera Krīgera tik daudz var 
mācīties, man ir ļoti žēl, ka viņš vairāk nekandidēs. 

Tam, kas nāks viņa vietā, būs ļoti grūti. Jaunajai 

vadībai novēlu – nekļūt sliktākiem, kādi esam, un, 

protams, vairāk un vairāk darīt zināmu par arod-

biedrību. Ja mēs gribam piesaistīt jauniešus, tad 

viņiem ir jāzina par tām iespējām, ko var dot arod-
biedrība. Jo es pati, kamēr nestrādāju par arod-

biedrības priekšsēdētāju, nevarēju ne iedomāties, 

ka jūs tik daudz ko organizējiet un tik daudz kas 

notiek.  

 

LBAS dalīborganizāciju 

jauniešiem tiek piedāvāta 

iespēja izglītoties            

semināru ciklā "Darba    

likums – no teorijas līdz 

praksei” . Seminārus vada 

LBAS jurists Kaspars       

Rācenājs. 

Attēlā: semināra nodarbī-

bā  20.oktobrī 

FOTO—I. FREIBORNE 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

Polijas arodbiedrību konfederācijas OPZZ                            

prezidenta vizīte LBAS 

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un LBAS ārējo sakaru ko-

ordinatore Ariadna Ābeltiņa tikās ar Polijas arodbiedrību 

konfederācijas OPZZ prezidentu Janu Guzu un OPZZ starptau-

tisko sekretāru Pjotru Ostrovski. Polija šobrīd ir Baltijas jūras 

arodbiedrību tīkla BASTUN prezidējošā valsts. Tādēļ Polijas 

arodbiedrību pārstāvji augusta beigās viesojās Rīgā, lai piedalī-

tos un uzstātos Baltijas jūras valstu parlamentāriešu sanāksmē.  

Arodbiedrību vadītāji dalījās pieredzē par nacionālo sociālo 

dialogu un situāciju abās valstīs darba tirgū un sociālajā jomā. 

Polijas arodbiedrību konfederācijas OPZZ sastāvā ir 76 nozaru 

arodbiedrības. Vislielākā no tām ir Skolotāju arodbiedrība, vēl 

daudzskaitlīgas arodbiedrības ir dzelzceļniekiem, ogļračiem, 

tirdzniecības darbiniekiem, metalurgiem, pasta un  medicīnas 

darbiniekiem. 16 vojevodistēs darbojas reģionālie centri. Visās 

OPZZ sastāvā esošajās arodbiedrībās kopā ir ap 600 000 bied-

ru. 

OPZZ prezidents informēja, ka agrāk Polijā pastāvēja nacionālā 

līmeņa Trīspusējā sadarbības komiteja, kurā, tāpat kā Latvijā 

NTSP, uz līdztiesīgiem pamatiem darbojās arodbiedrības, dar-

ba devēji un valdība. Taču pirms diviem gadiem visas Polijas 

arodbiedrības nolēma vairs šīs komitejas darbā nepiedalīties, 

jo nekas būtisks tur netika nolemts, un arodbiedrību viedoklis 

netika ņemts vērā. Divus gadus nekas nenotika, bet – tā kā 

Eiropa skatījās ar bargu aci, ka sociālā dialoga nav, tad pirms 

gada – pirms vēlēšanām - tika pieņemts jauns Sociālā dialoga 

likums, un tika radīta jauna struktūra – Sociālā dialoga pado-

me, kuras sastāvā, tāpat kā iepriekš komitejā, darbojas visu 

arodbiedrību konfederāciju, valdības un darba devēju pārstāv-

ji.  

Polijas Sociālā dialoga padomē, līdzīgi kā NTSP Latvijā, tiek 

apspriesti valsts budžeta iestāžu finansējuma un atalgojuma 

jautājumi, pensiju paaugstināšana, situācija darba tirgū u.c. 

Pašlaik Sociālā dialoga padomē OPZZ piedalās valsts budžeta 

apspriešanā, un tiek diskutēts par minimālās algas pieaugumu. 

Arodbiedrībām ir izdevies panākt, ka minimālā alga tiks paaug-

stināta līdz 2000 zlotiem (apmēram 450 eiro). OPZZ prezidents 

Jans Guzs uzsver: “Ne vienmēr, protams, visas mūsu vēlmes 

izpilda, bet mēs savu prasību latiņu turam augstu.” 

Minimālo algu Polijā, gan pēc visai nepilnīgiem datiem, saņem 

apmēram 1, 5 miljoni cilvēku, kas ir apmēram 4% darbinieku. 

Bet ir daudz tā saucamo pakalpojumu līgumu, kurus neviens 

neuzskaita un par to neviens nezina, cik kurš saņem. OPZZ ir 

izstrādājis  priekšlikumu, lai visiem, kas saņem algu no valsts 

budžeta, darba tiesiskās attiecības būtu regulētas ar darba 

līgumiem, taču tas vēl gaida savu apspriešanu. 

23.septembrī Polijā notika arodbiedrību organizēta manifestā-

cija par darba samaksas paaugstināšanu medicīnas darbinie-

kiem, - jo ārstiem un medmāsām nedaudz paaugstināja darba 

samaksu, bet pārējos aizmirsa, - stāsta OPZZ pārstāvji.  

Jans Guzs saka, ka apmēram 2 miljoni poļu ir emigrējuši uz 

ārzemēm. Vaicāts, kāpēc tā, OPZZ prezidents atbild – kāpēc 

nebraukt, ja tepat, pāri upei, Vācijā, maksā 8,50 eiro stundā? 

Poļi migrē lielākas algas dēļ, un valstī ir 10% bezdarbs. Taču 

Polijā šobrīd strādā apmēram 1 miljons ukraiņu, īpaši Varšavā. 

Pjotrs Ostrovskis saka, ka viņi ļoti daudz redzami uz ielām un 

sabiedriskajā transportā, tā nebija vēl pirms 2 gadiem. Vērojot 

šo realitāti, OPZZ ir izveidojusi ukraiņu migrantu strādnieku 

arodbiedrību. 

“Mēs cīnāmies par to, lai viesstrādnieki saņemtu tikpat lielu 

algu kā vietējie darbinieki, lai nebūtu dempinga un lai darba 

devējs nevarētu strādniekam draudēt – nestrādāsi par tik ze-

mu algu – ukraiņi jau stāv aiz vārtiem!” saka OPZZ prezidents 

Jans Guza.  
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“Kopā ar ETUC cīnāmies par Nosūtīšanas direktīvas ieviešanu 
un ievērošanu, - lai arī polis Vācijā vai Francijā saņem tādu pat 
algu kā vietējie. Eiropas līmenī esmu runājis par ideju, ka attie-
cīgo valstu pārstāvjiem Eiropas institūcijās arī jāsaņem tādas 
algas kā saņem viņu izcelsmes valstīs, piemēram, tagadējais 
Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, bijušais Polijas 
premjerministrs.” 

OPZZ uzskata, ka ir jābūt vienotai Eiropas minimālajai algai, - 
kaut arī tā nebūs, bet par to ir jārunā.  

Polijā pēc likuma – ja uzņēmumā ir 10 darbinieku, var veidot 
arodbiedrību, un valstī ir ļoti daudz arodbiedrību ārpus trijām 
arodbiedrību konfederācijām – ap 3000. Tādēļ diemžēl ir situ-
ācijas, ka vienā uzņēmumā ir pat 3 arodbiedrības, un tās cīnās 
savstarpēji, nevis kopā pret darba devēju, skumji atzīst Polijas 
kolēģi.  

OPZZ prezidents skumji konstatē, ka daudzos Polijas likumos ir 
ierakstīts, ka valdībai ir jāstrādā kopā ar arodbiedrībām: “Bet 
valdība to nevēlas, arī darba devēji  nelabprāt sadarbojas. 
Arodbiedrības dzīvo no savu biedru naudas, bet mums par 
savu naudu ir jādara viss valdības vietā – jāsaka priekšā, ko 
darīt, jāraksta likumi... Turklāt cilvēki maz pelna, biedru naudu 
iemaksas nav lielas.” 

Tajā pašā laikā J. Guzs atzīst, ka arodbiedrībām nav jābūt ļoti 
lielām, lai tās būtu aktīvas. 

OPZZ starptautiskais sekretārs Pjotrs Ostrovskis kā vienu no 
problēmām arodbiedrību darbā atzīst masu mediju negatīvo 
attieksmi pret arodbiedrībām: “Bet, kad viņus atbrīvo no dar-
ba, tad gan meklē arodbiedrību palīdzību. Ir kādi 5 – 6 žurnā-
listi, kuri ikdienā nopietni iedziļinās arodbiedrību problēmās.” 

Kā lielu trūkumu pie varas esošo politiķu spektrā OPZZ vērtē 
to, ka parlamentā nav ievēlēta neviena kreisā partija. 

Baltijas jūras valstu parlamentāriešu sanāksmē OPZZ prezi-
dents savā runā akcentēja  attiecības starp izglītību un darba 
tirgu, - ja mēs gribam kvalitatīvu un inovatīvu ekonomiku, tad 
darbaspēkam ir jāmaksā, lai tas nebrauktu projām, vairāk nau-
das jāiegulda inovācijās: “Polijā eksperti saka, ja mēs gribam 
būt konkurētspējīgi, tad ne jau ar zemajām algām, jo, piemē-
ram, ar Ķīnu šajā jomā nevaram konkurēt, mums ir jābūt jaun-
am attīstības ceļam, kas ir jāmaina caur domāšanu, jāņem pie-
mērs no Ziemeļvalstīm, kas ir ļoti inovatīvas. Attīstības minis-
trija arī saka, ka mums jābūt inovatīviem, bet, kad mēs runā-
jam par EK iniciatīvu – vienāda alga par vienādu darbu, tad 
valdība saka – nē, nē, jo mēs zaudēsim konkurētspēju. Kādu? 
Zemo algu konkurētspēju?” 

EESK debates par sociālo tiesību pīlāru  

19. septembrī ES mājā Rīgā notika EESK organizētas debates ar organizēto pilsonisko sabiedrību. 

Tajās iesaistījās: EK pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Darba Devēju konfederācija, Latvijas Brīvo Arod-

biedrību savienība, nevalstiskā organizācija SUSTENTO, Eiropas Kustība Latvijā. Debašu koordinatore 

no Darba ņēmēju grupas bija LBAS ārējo sakaru koordinētāja, EESK locekle Ariadna Ābeltiņa. 

Ziņojumu par debatēm lasiet šeit: http://www.arodbiedribas.lv/news/1336 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1336
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 JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS 

LBAS Jauniešu padome – par arodbiedrību 

LBAS 8. kongresa gaidās “LBAS Vēstis” uzdeva 

vairākus jautājumus LBAS Jauniešu padomes 

pārstāvjiem. Uz tiem atbildēja Laura Ābrāma, 
LAB “Enerģija” pārstāve, LBAS Jauniešu pado-

mes priekšsēdētāja, Ilze Ansule, Latvijas Pašval-

dību darbinieku arodbiedrības pārstāve, un Ane-

te Kice, Latvijas Meža nozaru arodu biedrības 

pārstāve.   

Kādēļ gados jauniem darbiniekiem ir jāstājas 
arodbiedrībā?  

L. Ābrāma: Nav svarīgi - jauns vai vecs, visiem dar-

biniekiem būtu jāstājas arodbiedrībā, jo tā aizstāv 

un pārstāv darbinieku intereses. Jaunam darbinie-

kam tas ir vēl jo vairāk svarīgi tāpēc, ka darbinieks 
tikai uzsāk savas darba gaitas, gūst savu darba 

pieredzi. Tas darbiniekam ir kas jauns, līdz ar to 

negodprātīgs darba devējs to var izmantot savā la-

bā, nenodrošinot tādus darba apstākļus, kādi pie-

nāktos - neievēro darba drošību un aizsardzību, 

darba laiku, godīgu darba samaksu, sociālās garan-
tijas. Šādos gadījumos  ir tā, kas cīnīsies un palī-

dzēs jaunam darbiniekam cīnīties par savām tiesī-

bām.  

I. Ansule:  Jo vairāk biedru, jo spēcīgāka organizā-

cija un vairāk aizsargātu darbinieku. 

A. Kice: Manuprāt, jauniem cilvēkiem vajadzētu 

stāties arodbiedrībā, lai ar savu viedokli un gados 

jauna cilvēka pieredzi un dzīves redzējumu, ieviestu 

jaunas vēsmas arodbiedrību lēmumos un aktivitā-

tēs. 

Kas jums kā LBAS dalīborganizāciju jauniešiem 
licies visvērtīgākais un nozīmīgākais, sadarbojo-

ties ar LBAS (LBAS aktivitātes, protesta akcijas, 

piedāvājumi u.c.)?  

L. Ābrāma: Pirmkārt, tā ir iepazīšanās ar citu noza-

ru jauniešiem un pieredzes apmaiņa. Ļoti vērtīgi ir 

LBAS rīkotie apmācību semināri. Ļoti interesantas 
ir bijušas dažādas akcijas, kuras LBAS jaunieši ir 

organizējuši un iesaistījušies! Man pati  nozīmīgākā 

šķita akcija "Par cienīgu darbu jauniešiem".  

I. Ansule: Visnozīmīgākais ir iegūtā informācija, ko 

iespējams nodot tālāk, kas citādi nebūtu iegūta. 

Semināri, kursi utt. un iespēja publiski skaļi paust 
informāciju par reālo situāciju nozarē. Paldies! 

A. Kice: Man visvērtīgākā pieredze bija Eiropas 

arodbiedrību institūta (ETUI) organizētie jauno 

arodbiedrību līderu kursi, paldies par doto iespēju 

apmeklēt šos kursus! Kā arī šobrīd apmeklētie se-
mināri, kurus vada LBAS jurists K. Rācenājs. 

2.decembrī notiks 8. LBAS Kongress, kurā tiks 

vēlēta jauna vadība. Kāds ir jūsu novēlējums 

jaunajai LBAS vadībai?  

L. Ābrāma: Lielu darba sparu! Savstarpēju cieņu 

un sastrādāšanas spējas. Lai jaunā LBAS vadība 
necenšas pierādīt savas katra cilvēka individuālās 

ambīcijas, bet gan LBAS kopējās ambīcijas. Vēlu 

vairāk ieklausīties LBAS jauniešos, sadarboties, un 

kopīgi sasniegt nospraustos mērķus. Kļūt mūsdie-

nīgākiem, un mainīties līdzi laikam! Lai veicas un 
izdodas! :) 

I. Ansule:  LBAS vadībai novēlu rīkoties tālredzīgi, 

pārdomāti un konsekventi. 

A. Kice: Jaunajai vadībai vēlu novērtēt to koman-

du, kāda ir LBAS birojā, un būt patiesiem LĪDE-

RIEM vadībā nevis Bosiem. 

LAURA ILZE ANETE 
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JURIDISKĀS LAPPUSES 

 

Darba likuma normu piemērošana Augstākās tiesas      
Civillietu departamenta spriedumos  

Augstākās tiesas Civillietu departaments (turpmāk 

– Civillietu departaments) 2015.gadā ir izskatījis 

139 lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām.  

No 139 lietām 11 bija blakusūdzības, 99 lietās ir 

atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, bet 24 lietās 

apelācijas instances spriedumi atcelti. Šajā rakstā 

autors aplūkos gan tos Civillietu departamenta 

spriedumus, kas atzīti par judikatūru, gan arī pā-

rējo 2015.gada spriedumu atziņas (Turpinājums no 
izdevuma “LBAS Vēstis” Nr. 158). 

Darbnespējas lapa, kura izsniegta sakarā ar bēr-

na slimību, apliecina bērnu kopjošas personas 

pārejošu darbnespēju.   

Lietā Nr. SKC - 1879/2015 darbiniecei 
(grūtniecei) darba līgums tika uzteikts 30.11.2012. 

Darbiniecei no 30.11.2012 līdz 08.03.2013 bija 

pašas pārejoša darbnespēja, bet no 09.03.2013 līdz 

28.03.2013 viņai bija pārejoša darbnespēja sakarā 

ar slima bērna kopšanu. 

Darbiniece 28.03.2013 cēla prasību tiesā par uz-
teikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu 

darbā, vidējās izpeļņas un atlīdzības par morālā 

kaitējuma piedziņu. Vienlaicīgi tika lūgts atjaunot 

nokavēto prasības termiņu. 

Pirmās instances tiesa prasību noraidīja pamato-
joties uz to, ka darbiniece ir nokavējusi DL noteikto 

divu nedēļu termiņu, kas skaitāms no dienas, kad 

zudis prasības termiņa nokavējuma pamats 

prasības celšanai tiesā. Tiesa atzina, ka par divu 

nedēļu sākuma atskaites punktu atzīstams 

09.03.2013, kad darbiniecei bija beigusies 
darbnespēja. Apstākli, ka no 09.03.2013 līdz 

28.03.2013 bija slims viņas 9 gadus vecais dēls, 

tiesa neatzina par attaisnojošu iemeslu termiņa 

nokavējumam, jo nespēja realizēt savas tiesības ir 

saistāma tikai ar konkrētās personas ierobežojumi-
em, nevis ģimenes stāvokli. 

Arī apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. 

Civillietu departaments norādīja, ka apelācijas in-

stances tiesa esot noraidījusi pieteikumu un 

prasību, atsaucoties uz DL 123.panta trešo daļu, 

neizlemjot pēc būtības pieteikumu par nokavētā 
prasības termiņa atjaunošanu un nepārbaudot uz-

teikuma tiesiskumu,  Vienlaikus Civillietu departa-

ments akcentē, ka tiesa atzinusi, ka darbinieces 

pašas pārejošas darbnespējas laikā ir pastāvējuši 

apstākļi, kas attaisno nokavējumu, un minētais 
tiesas secinājums netika apstrīdēts. 

Tā kā lietā nebija strīda, ka darbinieces pašas 

darbnespēja iestājusies 30.11.2012 un ilgusi līdz 

08.03.2013, savukārt pēc tam no 09.03.2013 līdz 

28.03.2013 darbnespējas iemesls bija „slima bērna 

kopšana”, Civillietu departaments atzina, ka 

"darbnespējas lapa, kura izsniegta sakarā ar bērna 
slimību, apliecina bērnu kopjošas personas pārejošu 
darbnespēju." Minētais deva pamatu Civillietu de-

partamentam secināt, ka "laikā no 30.11.2012 līdz 
28.03.2013 darbiniecei bija tiesiski izdoti dokumenti 
par viņas darba nespēju saistībā ar pašas un 
mazgadīgā bērna veselības stāvokli. Tādējādi ir pa-

mats uzskatīt, ka darbiniece. pieteikumu par 
nokavētā termiņa atjaunošanu ir iesniegusi DL 

123.panta trešajā daļā noteiktajā termiņā." 

Jau iepriekš Senāta Civillietu departaments ir iz-

teicis atziņu, ka "pārejoša darbnespēja un ilgstoša 
slimība var būt par objektīvu pamatu prasības 
celšanas termiņa atjaunošanai" (sk. Senāta Civil-
lietu departamenta 17.06.2009 spriedumu lietā Nr. 
SKC-366/2009). Līdz ar to Civillietu departamenta 

ieskatā, apelācijas instances tiesa, pievienojoties 
pirmās instances tiesas kļūdainiem motīviem, ir 

nepareizi piemērojusi DL 123.panta trešo daļu, un 

pārsūdzētais spriedums ir atceļams. 

Tā kā pirmās instances tiesa, konstatējot darbi-

nieces rīcībā DL 123.panta trešajā daļā noteiktā 

termiņa nokavējumu, neizskatīja pēc būtības pie-
teikumu par nokavēta prasības termiņa at-

jaunošanu un celto prasību pēc būtības, lieta tika 

nodota izskatīšanai pirmās instances tiesai. 

*** 

Par darba līguma uzteikuma pamatā esošo ap-
stākļu paziņošanu situācijā, kurā darbinieks 

atsakās parakstīties par iepazīšanos ar uzteiku-

mu. Jēdziena „neveic darbu citu attaisnojošu 

apstākļu dēļ” tvērums. Par tiesas pienākumu 

samazināt ar lietas vešanu saistīto izdevumu 

atlīdzināmo apmēru. 

Lietā Nr. SKC-1978/2015 darbiniekam 

17.09.2013 uzteikts darba līgums pamatojoties uz 

DL 101.panta pirmās daļas 1.punktu (darbinieks 

bez attaisnojoša iemesla ir būtiski pārkāpis darba 

līgumu vai noteikto darba kārtību) par to, ka viņš 
nepamatoti vairākas reizes iespēra un uzbruka 

kuģa pasažierim, kurš jau bija savaldīts un nepre-

tojās/nevarēja pretoties darbinieka amata dar-

bībām. Līdz ar to darbinieks pārkāpis Darba 

kārtības noteikumu, amata apraksta noteikumus. 

Darbinieka pēdējā darba diena noteikta 
27.09.2013. Darbinieks cēla prasību tiesā un cita 

starpā norādīja, ka darba līgums uzteikts viņa 

pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad dar-

binieks neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. 

17.09.2013 darbinieks neveica darba pienākumus, 
jo saskaņā ar grafiku no 17.09.2013 līdz 

01.10.2013 viņam bija brīvās nedēļas, tādējādi dar-

ba līgums uzteikts laikā, kad darbinieks nav veicis 

darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.  
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Tāpat darbinieks esot bijis slims 17.09.2013, ko 

apliecina šajā datumā izsniegtā darbnespējas lapa.  

Pirmās un apelācijas instances tiesa darbinieka 
prasību noraidīja.  

Civillietu departaments atcēlis Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesu kolēģijas spriedumu daļā, ar kuru 

no darbinieka piedzīti ar lietas izskatīšanu saistītie 

izdevumi 2666.56 EUR, pārējā daļā spriedums at-

stāts negrozīts. 

Civillietu departamenta spriedums ir interesants ar 

to, ka tajā ir sniegtas svarīgas tēzes ne tikai pama-

tojot sprieduma atcelšanu, bet arī tajā motīvu daļā, 

kurā spriedums atstāts negrozīts. 

Departaments norādīja, ka "fakti, kas pamato 
darbinieka darba līguma uzteikumā norādītos 

apstākļus un kas netika apstrīdēti apelācijas 

sūdzībā, atkārtoti nav jāpārbauda. Formāla no-

rāde uz sprieduma pārsūdzēšanu pilnā apjomā 

neuzliek apelācijas instances tiesai pienākumu 

pārbaudīt jau konstatētos un apelācijas sūdzībā 
neapstrīdētos faktus." 

Tā kā darbinieks atzinis, ka zaudējis savaldīšanos 

un vairākas reizes iesitis pasažierim, šādā situācijā 

ir pamats uzteikt darba līgumu saskaņā ar DL 

101.panta pirmās daļas 1.punktu.  

Departaments atzina, ka "pastāvēja no darba devēj-

as neatkarīgi iemesli, kas objektīvi liedza iespēju 

17.09.2013 izsniegt darbiniekam darba līguma uz-

teikumu." Līdz ar to "tiesa pareizi interpretējusi DL 

102.pantu, secinot, ka konkrētajā situācijā, kurā 

darbinieks atteicās parakstīties par iepazīšanos ar 
uzteikumu, tā nolasīšana un akta sastādīšana par 

atteikšanos parakstīt dokumentu uzskatāma par 

darba līguma uzteikuma pamatā esošo apstākļu 

paziņošanu atbilstoši DL 102.pantam." 

Apelācijas instances tiesa par darbinieka darbspēju 
darba līguma uzteikuma brīdī, konstatējusi, ka 

08.09.2013 darbiniekam sniegta medicīniskā palī-

dzība uz kuģa, bet pēc tam viņš turpināja pildīt 

darba pienākumus līdz 17.09.2013 rītam. Darbinie-

kam no 8.septembra līdz 17. septembrim bija ies-

pēja apmeklēt ārstu, lai pārbaudītu veselības stāv-
okli, ko 13.09.2013 viņš arī izdarīja. Ārsts uzstādīja 

diagnozi un rekomendēja turpmāk ārstēties pie ģi-

menes ārsta, taču darbnespēja minētajā datumā 

netika konstatēta. Pēc šīs ārsta vizītes darbinieks 

atkal ieradās darbā, pildīja amata pienākumus, 
saņēma par to darba samaksu un par savu veselīb-

as stāvokli darba devējai nesūdzējās. Uz veselības 

problēmām netika norādīts arī brīdī, kad pra-

sītājam nolasīts darba līguma uzteikums. Norādī-

tajos apstākļos tiesa pamatoti atzinusi, ka darba 

līguma uzteikuma brīdī darbinieks nebija darbn-
espējīgs, tādējādi darba devēja, uzsakot darbu, nav 

pārkāpusi DL 109.panta trešo daļu, kas liedz uz-

teikt darba līgumu pārejošas darbnespējas laikā.  

Civillietu departaments norāda, ka "normatīvais 

regulējums nenosaka ārstam pienākumu fiksēt br-

īdi, kad izdota darbnespējas lapa, taču no tā nav

izdarāms secinājums, ka, izšķirot strīdu par darba 

līguma uzteikuma pamatotību un noskaidrojot, vai 

darbinieks šajā brīdī bijis darbspējīgs, tiesai nebūtu 
jāpārbauda visi lietā esošie pierādījumi to ko-

psakarā. Pretējā gadījumā, vienmēr formāli saistot 

darbnespējas lapas izdošanas dienu ar pārejošu 

darbnespēju visas dienas garumā, pat tad, ja šajā 

dienā darbinieks ir pildījis darba pienākumus un 

nav atsaucies uz veselības problēmām, tiesa pi-
eļautu situāciju, kad pēc darba līguma uzteikuma 

saņemšanas to varētu apstrīdēt, pamatojoties vi-

enīgi uz faktu, ka šajā pat dienā ir izsniegta da-

rbnespējas lapa, kurā atbilstoši pastāvošajam no-

rmatīvajam regulējumam netiek norādīta darbnesp-
ējas iestāšanās laiks."  

Darbinieks norādīja, ka darba devēja pārkāpusi DL 

109.panta trešajā daļā noteikto aizliegumu uzteikt 

darba līgumu no darba brīvajā laikā uz ko Civillietu 

departaments sniedza skaidrojumu, ka "minētā 

jēdziena saturs noskaidrojams DL 109.panta trešo 
daļu interpretējot sistēmiski ar DL 74. pantu, kas 

regulē atlīdzību gadījumos, kad darbinieks neveic 

darbu attaisnojošu iemeslu dēļ. Civillietu departa-

ments secina, ka jēdziena „neveic darbu citu attais-

nojošu apstākļu dēļ” tvērumā aplūkojami tie gadīj-
umi, kad saskaņā ar darba līgumā noteikto darba 

režīmu darbiniekam faktiski būtu jāatrodas darbā 

un jāveic darba pienākumi, taču attaisnojošu ie-

meslu dēļ tie netiek veikti, turklāt par šo laiku dar-

biniekam tiek samaksāts." 

Svarīga atziņa izteikta arī attiecībā uz apelācijas 
spriedumu daļā, ar kuru piedzīti ar lietas vešanu 

saistītie izdevumi. Zvērināts advokāts saskaņā ar 

02.12.2013 vienošanos, kas lietai nav pievienota, 

22.09.2014 izrakstījis orderi. Advokāts piedalījies 

vienā tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot 
01.09.2014 rēķinu, no kura redzams, ka advokāts 

pieprasījis samaksu 2129,60 EUR par 16 darba 

stundām, ko darba devēja apmaksājusi 

09.09.2014.  

Civillietu departaments konstatēja, ka "tiesa, 

piedzenot visu šo summu no prasītāja, minētos 
pierādījumus nevērtēja. Līdz ar to no sprieduma 

nav saprotams, kādēļ pamatojoties uz Civilpro-

cesa likuma 44. panta piekto daļu, tiesa atlīdzi-

nāmo izdevumu apmēru nesamazināja, lai gan, 

ievērojot taisnīguma un samērīguma principu, kā 
arī objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši – 

lietas sarežģītības un apjomīguma pakāpi, tiesas 

sēžu skaitu lietas izskatīšanas laikā un tiesu in-

stanci, kurā prasība tiek izskatīta, minētā tiesību 

norma to paredz." Savukārt piedzenot izdevumus 

par rakstveida pierādījumu iegūšanu un atsauco-
ties uz tulkošanas biroja piestādītajiem rēķiniem, 

tiesa nav norādījusi pamatojumu to sasaistei ar iz-

skatāmo lietu. Turklāt Civillietu departaments no-

rādīja, ka darba devējas iesniegto pierādījumu tul-

košanas nepieciešamība šajā gadījumā jāvērtē 

Valsts valodas likuma 2. panta otrās daļas un 8. 
panta otrās daļas kontekstā."  

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists 
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IZGLĪTOŠANA 

Konkursā Rīgas vidusskolēniem “Zini! Ne mini!”  

 
Trīs dienas – 17., 18., un 19.oktobrī - Arodbied-

rību namā Rīgā LBAS organizētajā konkursā 

“Zini! Ne mini!” zināšanās par darba tiesībām, 
darba drošību un sociālo dialogu sacentās 32 Rī-

gas vidusskolu skolēnu komandas. 

LBAS šo konkursu rīkoja sadarbībā ar Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītī-

bas pārvaldi, Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras 

konsultantu apvienību, Rīgas Tehnisko universitāti 

(RTU) un SIA “Lattelecom”. 

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, atklājot kon-

kursu, uzsvēra, ka šeit ir sapulcējušies paši gudrā-

kie Rīgas vidussskolēni, taču novēlēja mācīties arī 

konkursa laikā, kā arī prast pielietot iegūtās zinā-

šanas vēlāk darba tirgū – gan kā darbiniekiem, gan 

kā nākotnes darba devējiem. 

Visi konkursa dalībnieki saņēma informatīvos ma-
teriālus, kā arī pievilcīgas balvas. Katras dienas 

konkursa labākā komanda klātienē iepazīsies ar 

kādu no RTU fakultātēm, bet divas komandas, ku-

ras konkursa kopvērtējumā izcīnīja visaugstāko 

punktu skaitu, viesosies vienā no Latvijas vadoša-

jiem uzņēmumiem – SIA “Lattelecom”. 

Skolēni un skolotāji kopumā konkursu vērtēja ļoti 

atzinīgi, sakot gan, ka mājasdarbs un konkursa 

jautājumi bijuši diezgan sarežģīti, taču bijis arī 

skaidrs, ka, ieguldītais laiks, apgūstot konkursa 

organizatoru norādītās tēmas par darba tiesībām, 

arodbiedrību un darba aizsardzību, arī ir devis la-

bus rezultātus konkursā. Kaspars Rācenājs, LBAS 
jurists, konkursa jautājumu par darba tiesībām 

autors un žūrijas loceklis, saka lielu paldies Rīgas 

vidusskolām par aktivitāti, jo šogad interese par 

konkursu bija ļoti liela un diemžēl tām skolām, kas 

nokavēja pieteikšanās termiņu, nācās pat atteikt 

dalību: “Šogad bija sarežģītāks mājas darbs, un arī 
citi uzdevumi lika skolēniem domāt – piemēram, 

noskatoties īsu video sižetu, skolēniem bija īsā lai-

kā bija jāatpazīst pārkāpumi darba tiesību un dar-

ba aizsardzības jomā, - jāatzīst, ka darba aizsardzī-

bas problemātiku bērni pārzināja labāk. Uzdevumā, 
kurā bija jāpapildina Darba likuma panti, lai arī 

varēja izmantot tehnoloģijas, skolēniem tik labi ne-

veicās, savukārt viktorīnas rezultāti kopumā vērtē-

jami kā labi.” 

K. Rācenājs atzīst, ka mūsdienu darbiniekam ir jā-

prot operatīvi atrast nepieciešamo informāciju pie 

mūsdienu tehnoloģiju iespējām, un tie, kas spēj to 
pielietot praksē, ir konkurētspējīgāki un līdz ar to – 

labāki darbinieki. K. Rācenājs norāda uz kādu ne 

visai pozitīvu tendenci: “Skolēni savā mājas darbā 

ne visai augstu vērtēja arodbiedrību kā iespējamo 

komunikācijas instrumentu uzņēmumā, un tas lie-

cina par to, ka arodbiedrībām ir vairāk jādomā, kā 
plašāku sabiedrību informēt par arodbiedrības ie-

spējām, nozīmi un svarīgumu.” 

Mārtiņš Pužuls, LBAS darba aizsardzības eksperts, 

jautājumu par darba aizsardzību autors un žūrijas 

loceklis, augstu vērtē skolēnu zināšanas par darba 
aizsardzību: “Skolotāji ir veikuši svētīgu darbu – 

liels paldies viņiem par to. Bija redzams, ka aktīvi ir 

izmantota pagājušajā gadā izdotā “Zini! Ne mini!” 

grāmatiņa – topošā darbinieka rokasgrāmata. Sko-

lēni ļoti labi tika galā ar darba aizsardzības pārkā-

pumu atpazīšanu video sižetā, arī riska faktoru no-
teikšanu dažādām profesijām – sporta raidījumu 

komentētājam, TV operatoram, skolotājam, sargam, 

sētniecei, policistam, bruģētājam u.c.” 

Vairāk lasiet - šeit. 

Konkursa rezultātus skatiet - šeit. 

UZVARĒTĀJI - KULTŪRAS VIDUSSKOLA 54. VIDUSSKOLAS KOMANDA 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1331
http://www.arodbiedribas.lv/news/1330
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 

Izbraukuma sēde SIA CEMEX 

LBAS Dzimumu līdztiesības padome ir iedibinā-

jusi labu tradīciju – reizi gadā apmeklēt uzņēmu-

mus, kur aktīvi darbojas arodbiedrība, lai uz vie-
tas iepazītos gan ar uzņēmuma darbību, gan dar-

binieku darba apstākļiem, veltot īpašu uzmanību 

sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumiem. 

Noslēdzot piecu gadu aktīva darba cēlienu pirms 8. 

LBAS kongresa, Dzimumu līdztiesības padomei un 

LBAS vadībai, pateicoties uzņēmuma arodkomitejas 
priekšsēdētājai Zitai Mavrikovai, bija iespēja 

30.septembrī viesoties SIA CEMEX, Brocēnu ce-

menta rūpnīcā. 

Uzņēmums lielu uzmanību velta darbinieku drošī-

bas pasākumiem, tāpēc arī vizīte sākās ar dalībnie-
ku informēšanu par nepieciešamās drošības ievēro-

šanu uzņēmumā, kam sekoja izsmeļoša informācija 

par uzņēmumu, ko prezentēja Personāla un admi-

nistrācijas direktore, 

uzņēmuma valdes 

locekle Linda Šedle-
re. 

2015.gadā SIA 

CEMEX Latvijā, kas 

Brocēnos uzbūvējusi 

Eiropā modernāko 
cementa ražotni, at-

zīmēja 10 gadu jubi-

leju. Globāli pasaulē 

CEMEX ar devīzi “ 

Building a better fu-

ture” jeb “ Būvējam 
labāku nākotni” šo-

gad atzīmē savu 

110.jubileju. Latvijas 

uzņēmuma valdes 

priekšsēdētājs ir an-
glis Greiems Rasels 

(Graham Russell), 
kurš dzīvo Latvijā un vada vairāk nekā 300 

(atkarībā no sezonalitātes 350-360) darbinieku lielo 

kolektīvu. Uzņēmums ir arī viens no lielākajiem no-

dokļu maksātājiem Latvijā. 
Lai gan globāli CEMEX nodarbina tikai 11% sievie-

šu, Latvijas uzņēmumā 23% no visiem darbinie-

kiem ir sievietes. Viņas darbojas dažādās jomās – 

gan remontdienesta tehniskajā daļā, gan laboratori-

jā, gan administrācijā. Palielinās sieviešu inženieru 

skaits uzņēmumā. Kopš 2015.gada darbinieku 
skaits aug, uzņēmumā strādā 70 sievietes, darbi-

nieku vidējais vecums – 41 gads. Tomēr uzņēmumā 

ir arī pieredzējuši darbinieki ar lielu darba stāžu, jo 

darbinieku mainība uzņēmumā ir zema, kas liecina 

par vadības vēlmi veidot darbiniekiem labvēlīgu vidi 
un labus darba apstākļus. 

Uzņēmumā darbojas koplīgums, īpaša un pastipri-

nāta uzmanība tiek pievērsta darbinieku drošībai 

un darba aizsardzībai, tās nodrošināšanai tiek in-

vestēti lieli līdzekļi. CEMEX ir sociāli atbildīgs darba 

devējs, kopš 2014.gada aprīļa uzņēmumā nav kon-
statēts neviens nelaimes gadījums darbinieku vidū. 

Izveidotas īpašas apmācību programmas elektri-

ķiem, sagatavošanā šāda veida programmas arī me-

hāniķiem. Uzņēmums nodrošina ikdienas auto-
transportu darbinieku nogādāšanai uz/no darba, 

vairāki speciālisti ik dienu mēro ceļu arī no Rīgas. 

Lai gan esošā ģeopolitiskā situācija un ar to saistī-

tās Krievijas sankcijas ir negatīvi ietekmējušas arī 

uzņēmuma darbību, mazinot tā peļņu un eksporta 

iespējas, darba algas uzņēmumā ir vienas no aug-
stākajām reģionā, neatpaliekot, piemēram, no Poli-

jas un Čehijas uzņēmumu darbinieku algām. 

Uzņēmumā CEMEX nepastāv sieviešu un vīriešu 

darba algu starpība! 

Diskusijās aktīvi piedalījās arī vairāki uzņēmuma 
arodkomitejas pārstāvji un arodbiedrības priekšsē-

dētāja Zita Mavrikova, kura sīkāk informēja par no-

slēgto koplīgumu, kas ir viens no labākajiem visā 

nozarē. Notiek 

regulāras konsul-

tācijas ar visiem 
darbniekiem par 

aktuālajiem jautā-

jumiem, piemē-

ram, par darba 

laika nosacīju-
miem. 

Lai gan uzņēmu-

mā ir tikai 97 

arodbiedri, tomēr 

gada laikā izde-

vies piesaistīt 20 
darbiniekus, kas 

ir labs rezultāts. 

Tā kā bagātīgais 

koplīgums un tā 

labumi attiecas uz 
visiem uzņēmuma 

darbiniekiem, tad 

ar to arī var izskaidrot zināmu darbinieku pasivitāti 

pievienoties arodbiedrībai. 

Arodkomitejā darbojas 8 pārstāvji no katras uzņē-

muma nodaļas, kuru iniciatīvas ir milzīgs atbalsts 
gan arodbiedrības priekšsēdētājai, gan arodbiedrī-

bas biedriem veselīgas un pozitīvas darba vides uz-

turēšanā. Uzņēmums regulāri publicē informatīvu 

izdevumu dabiniekiem “Mūsu Balss”, kurā tiek at-

spoguļotas gan uzņēmuma, gan arodbiedrības akti-
vitātes. Šā gada vasarā CEMEX saņēma visaugstā-

ko ilgtspējīga biznesa novertējumu Lavijā – Ilgtspē-

jas indeksa platīna kategoriju. Pasākuma ietvaros 

CEMEX no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

saņēma speciālbalvu “Sociālā dialoga līderis” par 

veiksmīgo sadarbību ar arodbiedrību un darbnieku 
novērtēšanu reģionos. Jau trīs gadus pēc kārtas 

Labklājības ministrija uzņēmumam CEMEX ir pie-

šķīrusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu. 

 
Ariadna Ābeltiņa 

Vairāk lasiet - http://www.arodbiedribas.lv/

news/1319 
I. Krastiņas foto 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1319
http://www.arodbiedribas.lv/news/1319


21 

VESELĪBA 

LVSADA  sarunās ar opozīcijas partijām panāk izpratni 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrī-

ba (LVSADA) sarunās ar sociāldemokrātiskās partijas 

“Saskaņa” un partijas “Latvijas Reģionu apvienība” Saeimas 

frakcijām ir panākusi izpratni un atbalstu priekšlikumam 

2017. gada veselības aprūpes budžeta projektā ierakstītajiem 

835 mij. eiro pievienot vēl 23 milj., lai kopējā summa sasniegtu 

858 milj. eiro.    Patlaban budžeta projektā veselības aprūpei 

atvēlētie 835 miljoni veido 7,7% no vispārējās valdības izdevu-

miem (VVI). Tas ir vēl mazāk, nekā 2016. gadā piešķirtie 8,1%, 

tādēļ nav pamata valdības apgalvojumiem par to, ka veselības 

aprūpe esot viena no budžeta prioritātēm. Gan Lietuva, gan 

Igaunija veselības aprūpei atvēl vairāk par 13% no VVI, tāpēc 

Latvijas valdības lēmums samazināt budžeta izdevumu īpatsva-

ru veselības aprūpei var būt tīkams tikai Zaļajai Nāvei.    

Pievienojot veselības aprūpes budžetam trūkstošos 23 milj., 

procentos no VVI tas joprojām būtu mazāk, nekā patlaban 

(7,9% pret 8,1%), taču beidzot sasniegtu vismaz 3,25% no iekš-

zemes kopprodukta (IKP). Līdz ar to iezīmētos ticama virzība uz 

EK ieteiktajiem un Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpei tik ļoti 

nepieciešamajiem 4% no IKP, un tas ļautu kaut uz brīdi uzelpot 

Tautas Dzīvības aizstāvjiem. 

 Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba            

koordinētāja I. Rudzīte 

Arodslimība... 

Arodbiedrības biedrs Konstantīns slimoja jau 

piecus mēnešus (nepārtraukta darbnespēja). Sā-

kas viss prozaiski ar sāpošu muguru un tirpsto-
šām kājām.... Ģimenes ārsts pēc četru mēnešu 

darbnespējas norīkoja viņu uz P.Stradiņa Klīnis-

kās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas 

medicīnas centru (turpmāk - Centrs). 

Pirms mēneša pa tālruni Konstantīns bija uzaici-

nāts uz darbu, lai piedalītos Darba vietas higiēniskā 
raksturojuma sastādīšanā. Kopā ar vadītāju, Uzticī-

bas personu un Valsts darba inspekcijas amatper-

sonu viņš pārrunāja darba vietas riska faktorus un 

veicamos darbus – strādāja viņš par smagās auto-

mašīnas šoferi. Apskatīja arī auto. Centrā viņa situ-
ācijas izskatīšana tika nozīmēta vēl tikai pēc mēne-

ša.  

Dažas dienas pēc darbnespējas sešu mēnešu peri-

oda iztecējuma, Konstantīns saņēma vēstuli - uztei-

kumu no darba devēja par atbrīvošanu no darba, 

arodbiedrība bija piekritusi šādam uzteikumam un 
viņu pat nebija brīdinājusi vai uzaicinājusi uz arod-

komitejas sēdi...  

Konstantīns tika atbrīvots, četras dienas vēlāk Cen-

trā tika noteikta arodslimība, kas bija tiešā saistībā 

ar veikto autovadītāja darbu. 

Sākās tiesāšanās. Pirmajā instancē tiesnese atzina, 

ka darba tiesiskās attiecības pārtrauktas prettiesis-

ki, darba devējs pārsūdzēja šo lēmumu. Nākamā 

instance - atbrīvots pareizi, jo nebija  slēdziena uz 

uzteikuma brīdi. 

Šeit arī pagaidām pieliekam punktu, precīzāk, 
daudzpunkti ... 

Pārdomas:  

* Vai arodslimība ir tad, kad ir izsniegts centra Atzi-

nums par arodslimības noteikšanu vai arī “eksistē” 

neatkarīgi no šāda Atzinuma esamības; 

* Vai arodbiedrība šādā situācija ir tiesīga nepie-

krist uzteikumam, ja notiek arodslimības noteikša-

nas procedūra, kas diemžēl Centra iespēju un me-

dicīniskās izmeklējumu ieilgšanas dēļ reizēm ievel-

kas pat līdz gadam? 

Dīvaini, bet apmēram 88% no pirmreizēji noteikta-
jiem arodslimniekiem, turpina darbu tajā pašā vietā 

un gandrīz nemainīgos darba vides riska faktoros. 

Labklājības ministrijā izveidotajā darba grupā, kas 

skata ar arodslimību noteikšanu saistītās problē-

mas, esam iesnieguši virkni priekšlikumus kā izvai-
rīties no šādām situācijām. 

Priekšlikumi tika izstrādāti LBAS dalīborganizāciju 

juristu un darba aizsardzības speciālistu sanāk-

smē. Sanāksme izvērtās gana vētraina. Bija gan 

emocijas, gan aicinājumi uz “ātru rīcību”, bet sa-

nāksmē tapušais priekšlikumu klāsts tika iesniegts 
darba grupā un skrupulozi skatīts. 

Kas ar Konstantīnu? Gatavojamies nākamajai tie-

sas sēdei... 

Mārtiņš Pužuls,  

LBAS darba aizsardzības vecākais speciālists 

Foto: diena.lv  
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DARBA AIZSARDZĪBA 

VDI un LBAS  seminārs "Seniori darbā - izaicinājumi            

un risinājumi" 

Eiropas savienības darba aizsardzības kampaņas 

"Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" ietva-

ros, VDI un LBAS š.g. 11. oktobrī rīkoja piere-
dzes apmaiņas semināru "Seniori darbā - izaici-

nājumi un risinājumi". 

Pētījumi rāda, ka līdz 2030.gadam 30% no visiem 

strādājošajiem Eiropas Savienībā būs vecumā no 

55 līdz 64 gadiem.  Latvijā jau tagad 40 % no visiem 

strādājošajiem ir vecāki par 55 gadiem. 

Pēc 15 gadiem situācija būs vēl skarbāka. Proti, ne 
tikai samazināsies kopējais darbspējīgo skaits, bet 

vecāki par 55 gadiem būs gandrīz puse no visiem 

strādājošajiem. Līdz šim darba devēji pret pirms-

pensijas vecuma cilvēkiem bijuši diezgan aizsprie-

dumaini, bet iepriekš minētie dati rāda, ka viņi 

vairs nevar būt tik izvēlīgi, jo vienkārši nebūs, kas 
strādā. Seminārā tika izskatīti jautājumi, kā veici-

nāt darbaspēju saglabāšanu vecākiem cilvēkiem.  

Dažas prezentāciju rekomendācijas darba devē-

jiem: 

* Līdzsvarot  darbinieku darbam un privātai dzīvei 

atvēlēto laiku, lai dzīve nepaietu darbavietā. 
* Nodrošināt darbiniekiem apmācības kvalifikācijas 

celšanai un veicināt mūžizglītību. 

* Regulāri izvērtēt strādājošo darba spējas un pie-

dāvāt tām atbilstošus darba pienākumus. 

* Izvērtēt darba vides riskus, ņemot vērā katra strā-

dājošā vecumu un veselības stāvokli. 

* Pielāgot darba vietu katra darbinieka individuāla-

jām spējām, prasmēm un veselības stāvoklim. 

* Ieviest īsākus, bet biežākus pārtraukumus un 
maiņu darbu. 

* Integrēt darba aizsardzību aktīvu vecumdienu po-

litikā. 

Darba ņēmējiem un arodorganizācijām: 

* Sekot līdzi savam veselības stāvoklim jau no pirm-

ās darba dienas un informēt darba devēju par vese-

lības problēmām vai nespēju veikt pienākumus. 
* Atbildīgi attiekties pret darba drošības noteiku-

miem. 

* Izmantot darba pārtraukumus atpūtai un 

«nepārstrādāties». Pārmērīga slodze īsā laika posmā 

saīsina darba mūžu. 

* Izmantot darba devēju piedāvātās veselības aprū-
pes un fizisko aktivitāšu iespējas. 

* Nākt klajā ar ieteikumiem darba devējam, kā uzla-

bot darba vidi un drošību. 

Šīs un citas rekomendācijas dod labu ievirzi kā 

arodorganizācijām pilnveidot koplīguma sadaļu 
„Droši un veselīgi darba apstākļi”, ņemot vērā vecā-

ka gadagājuma darbinieku īpašības. 

Plašāku informāciju par semināra materiāliem var 

atrast LBAS mājaslapā www.lbas.lv  sadaļā – Darba 

drošība – Konferences, semināri  -   "Seniori darbā - 

izaicinājumi un risinājumi".  
 Ziedonis Antapsons,  LBAS DA eksperts 

KRISTĪNE KURSĪTE 

PĒTERIS KRĪGERS 

LINDA MATISĀNE 

FOTO—M. PUŽULS 

http://www.lbas.lv
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STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES 

Sociālo tiesību pīlārs 

27.septembrī Briselē norisinājās Sociālā dialoga 

komitejas sēde. Sociālā dialoga komiteja ir gal-

venais Eiropas sociālā dialoga instruments, tas 
ļauj darba devējiem, arodbiedrībām un Eiropas 

Komisijai apspriest aktuālus jautājumus Eiropas 

sociālās politikas jomā. 

Kārtējās sēdes diskusiju centrā  bija Eiropas Soci-

ālo tiesību pīlārs un Eiropas Komisijas konsultāciju 

process par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. 
Sociālo tiesību pīlārs ir Eiropas Komisijas iniciatī-

va. Tas ir politikas ietvars ar mērķi uzlabot sociālo 

konverģenci Eiropā (dalībvalstu ekonomisko stā-

vokļu tuvināšanos). Eiropas sociālo tiesību pīlāram 

vajadzētu balstīties uz ES sociālo tiesību aktu ko-
pumu un to papildināt, lai dotu norādes vairākās 

politikas jomās, kas ir svarīgas labi funkcionējošu 

un taisnīgu darba tirgu un sociālās drošības sistē-

mu izveidei. Tam būtu jākļūst par pamatprincipu 

kopumu, kas palīdzētu pārraudzīt iesaistīto dalīb-

valstu nodarbinātības un sociālos rādītājus, veici-
nātu reformu procesu valstu līmenī un, konkrētāk, 

kalpotu kā virzienrādītājs konverģences atjaunoša-

nai eirozonā.  

 

Kāpēc tas ir svarīgs?  
ES līgumi pauž apņemšanos uzlabot Eiropas pilso-

ņu dzīves un nodarbinātības apstākļus. Vienlaikus 

realitātē Eiropā pieaug nevienlīdzība, nabadzība un 

ir novērojams uzticības un ticības zudums Eiropas 

sociālajam modelim. Līdz ar to ir nepieciešams pār-

skatīt darba tirgus un sociālās labklājības sistēmu. 
Ir daudz pierādījumu tam, ka vislabāk ar krīzi tika 

galā tās valstis, kurās bija labi attīstīts sociālais 

dialogs un sociālās aizsardzības sistēmas. 

Kā skaidro Eiropas Komisija, ar Sociālo tiesību pī-

lāru tā grib, lai Eiropa kļūst sociālāka, nodrošinot 
labāku balansu starp ekonomiskajām un sociāla-

jām vērtībām. Ar šo dokumentu Eiropas Komisija 

vēlas arī atgriezt ticību Eiropas Savienībai. 

2016.gada gaitā Eiropas Komisija apspriež ar val-

stu iestādēm, sociālajiem partneriem, pilsonisko 

sabiedrību un pilsoņiem Eiropas sociālo tiesību pī-
lāra saturu un lomu. 

 

Sociālo tiesību pīlāra jomas un virzieni: 

* piekļuve izglītībai, apmācībām un mūžizglītībai; 

* sociālās tiesības nodarbinātībā (attiecības starp 
darba devēju un darbinieku, darba līgums, soci-

ālais dialogs); 

* sociālās aizsardzības sistēmas; 

* prasmju un iemaņu politikas. 

Sociālo tiesību pīlāra uzdevumi būtu: 

1. mazināt nevienlīdzību, kas pieaugusi krīzes 
un taupības politikas laikā, mazinot ienākumu ne-

vienlīdzību caur godīgāku nodokļu politiku, darba 

tirgus segmentācijas mazināšanu,  sieviešu un 

vīriešu vienlīdzības veicināšanu, godīgumu attiek-

smē pret paaudzēm;  

2. nodrošināt iemaņu atbilstību darba tirgus 

prasībām 

3. veicināt migrāciju un migrantu integrāciju 
4. saglabāt sociālās iemaksas profesionālo parē-

ju laikā (darba vietas maiņas gadījumā)  

5. nodrošināt sociālo aizsardzību, jo īpaši, pie-

vēršot uzmanību pašnodarbinātības izraisīto izaici-

nājumu risināšanai; 

6. modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas 
(procedūru vienkāršošana un informācijas pieeja-

mība); 

7. uzlabot sociālo partneru kapacitāti. 

 

ETUC sagatavoja savu nostāju par Pīlāru. ETUC 
uzskata, ka Pīlāram ir jāpievērš uzmanība septi-

ņām prioritātēm: 

1. Taisnīgāka ekonomika kvalitatīvu darbavietu ra-

dīšanai; 

2. Darba atlīdzības paaugstināšana, lai nodrošinā-

tu taisnīgumu darba vietā un ekonomisko taisnīgu-
mu;  

3. Esošo tiesību īstenošanas uzlabošana un jaunu 

tiesību noteikšana;  

4. Taisnīga mobilitāte; 

5. Drošas pārejas darba tirgū; 
6. Sociālā aizsardzība un kvalitatīvi sabiedriskie 

pakalpojumi; 

7. Institucionālās pārmaiņas, lai veicinātu sociālo 

Eiropu. 

 

5 galvenie principi, bez kuriem ETUC ieskatā 
Sociālo tiesību pīlāra darbība nav iespējama, ir : 

* sociālo tiesību prioritāte: sociālajām tiesībām ir 

jābūt pirmajā vietā virs ekonomiskajām brīvībām; 

* augšupejoša ekonomiska konverģence: ekono-

miskajai konverģencei (ekonomiku tuvināšanai) ir 
jābūt ar virzienu uz augšu, tā nedrīkst tiks izman-

tota, lai mazinātu esošos standartus. Konverģencei 

jāpanāk progresīva un izmērāma sociālo tiesību 

uzlabošanās; 

* kvalitatīvs darbs: jāaizstāv kvalitatīva nodarbinā-

tība, ne tikai minimālie standarti; 
* darbiniekam labvēlīgākas normas: ja rodas tiesī-

bu normu piemērošanas strīds, ir jāpiemēro tās 

tiesību normas, kas ir labvēlīgākas darbiniekam; 

* sociālais dialogs un koplīgumu loma: jānodroši-

na darbinieku balss tiesību un politiku veidošanā; 
* sociālā kohēzija: sociālo apstākļu uzlabošanās, 

kur tie ir zemi, un nemazināšana, kur tie ir augsti. 

Nedrīkst mainīt nosacījumu, ka darba līgums uz 

nenoteiktu laiku ir pamata nodarbinātības forma; 

* universālā piemērošana: sociālais pīlārs ir pie-

mērots visā Eiropas Savienībā, ne tikai Eirozonas 
valstīs, kā to šobrīd plāno Eiropas Komisija; 

* praktiska salīdzinoša analīze un tiesību ko-

pums: jānodrošina, ka Pīlārā ietvertās tiesības tiek 

patiesi īstenotas dalībvalstīs, lai to novērtētu, tiek 

veikta salīdzinoša analīze par sociālo tiesību īsteno-

šanu ES dalībvalstīs.  
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Ir būtiski, lai Sociālo tiesību pīlārs patiesi uzlabotu 

nodarbinātības kvalitāti. Šobrīd uz nodarbinātības 

uzlabošanos skatās caur elastdrošības palielināša-
nu darba attiecībās. Praktiski visās Eiropas Savie-

nības dalībvalstīs ir notikusi darba tiesību normu 

grozīšana, lai padarītu tās par elastīgākām. Tagad 

Pīlāram jāgarantē drošības daļa nodarbinātībā. Tā-

pat ir būtiski paplašināt Pīlāra darbību ārpus Eiro-

zonas robežām. Tiesības nevar tikt ierobežotas tikai 
Eirozonā. Darba un sociālo tiesību universāla pie-

mērošana ir būtiski svarīga.  

Konsultācijas par Sociālo tiesību pīlāru norisinās 

jau 10 mēnešus. Kā skaidro Eiropas Komisija, kon-

sultāciju un sarunu procesu nobremzēja Brexit pro-
cess. Diemžēl, joprojām nav skaidrs Pīlāra juridis-

kais statuss: vai Pīlārs būs jaunu tiesību aktu pa-

kete vai politikas dokuments vai deklarācija? Tāpat 

nav skaidrs, kā Pīlārs būs saistīts ar Eiropas Se-

mestra procesu, proti, vai minētā salīdzinoša analī-

ze par sociālo tiesību īstenošanu dalībvalstu tiks 

sasaistīta ar valstīm adresētajām Eiropas Komisijas 
rekomendācijām. 

Labklājības ministrija sociālajiem partneriem Latvi-

jā sola pārrunas par Sociālo tiesību pīlāru šī gada 

novembrī. 

Kas notiek tālāk? Eiropas Komisija veiks konsul-

tācijas katrā dalībvalstī līdz oktobra beigām. Tā sa-
gatavos ziņojumu, kuru iesniegs valstu ministriem 

un saņems Eiropas Parlamenta viedokli. Konsultā-

ciju procesu Eiropas Komisija plāno pabeigt 

2017.gada 23.janvārī. 

ETUC nostāja par Sociālo tiesību pīlāru ir atroda-
ma: https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/

files/document/files/

european_pillar_of_social_rights__0.pdf  

Eiropas Semestris 
Eiropas Semestra process  

Eiropas Semestris ir Eiropas Savienības ekono-

miskas pārvaldības process, kas ir organizēts 
viena gada cikla ietvaros. Tā mērķis ir izvērtēt 

ekonomisko situāciju gan Eiropas Savienībā, gan 

atsevišķi katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā 

arī sniegt rekomendācijas Eiropas Savienības 

dalībvalstīm to ekonomiskās politikas īstenoša-

nai un stiprināšanai.  
Katru gadu Eiropas Komisija sagatavo Ikgadējo iz-

augsmes ziņojumu, kas ietver Eiropas Savienības 

prioritātes nākamajam gadam, tostarp, attiecībā uz 

ekonomikas un finanšu politikām un reformām ar 

mērķi veicināt izaugsmi. Papildus tiek sagatavoti 
ziņojumi par dalībvalstīm, kas ietver detalizētu ana-

līzi par Eiropas Savienības dalībvalstu plāniem at-

tiecībā uz budžeta, makroekonomikas un struktu-

rālo reformu jautājumiem. Pēc ziņojuma par katru 

valsti publicēšanas Eiropas Komisija tiekas ar attie-

cīgās valsts pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, 
lai apspriestu tā saturu, uzzinātu nostājas un, ja 

nepieciešams, precizētu ziņojumu.  

Vienlaikus tiek sagatavots Agrās brīdināšanas me-

hānisma ziņojums par tām valstīm, kuru situācija 

prasa īpašu uzmanību un tālāku izpēti.  
Ikgadējais izaugsmes ziņojums kalpo par pamatu 

ieteikumiem konkrētām valstīm nākamajiem 12-18 

mēnešiem. Ieteikumi tiek publicēti nākamā gada 

maijā, apspriesti un apstiprināti Eiropadomē un 

Ministru padomē. Šie ieteikumi arī sekmē Eiropas 

Savienības ilgtermiņa nodarbinātības un izaugsmes 
stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanu, kas 

tiek īstenota un uzraudzīta saistībā ar Eiropas Se-

mestri. Uz ieteikumu pamata katra valsts sagatavo 

nacionālo reformu plānu, detalizēti skaidrojot, kā tā 

plāno pildīt Eiropas Komisijas ieteikumus. 
Sociālo partneru iesaiste Eiropas Semestra     

procesā 

2015. gada oktobrī Eiropas Komisija nolēma turpi-

nāt racionalizēt Eiropas Semestri. Tas ietver ap-

ņemšanos labāk integrēt eiro zonu, liekot lielāku 

uzsvaru uz nodarbinātību un sociālo aizsardzību, 

sociālā dialoga stiprināšanu, konverģenci, izmanto-

jot salīdzinošo novērtēšanu un labāko praksi, un 

reformām ar Eiropas struktūrfondu palīdzību. 
2015.gadā Eiropas Komisija apņēmās stiprināt so-

ciālo dialogu Eiropas Semestra ietvaros. Neskatoties 

uz to, ka Eiropas Semestra process tika ieviests jau 

kopš 2011.gada, jāatzīst, ka sociālo partneru iesais-

te praksē būtībā tika uzsākta tikai ar 2015.gadu. 

Šajā sakarā tika uzlabota komunikācija ar sociāla-
jiem partneriem, kā arī tika pieņemti divi svarīgi 

dokumenti par sociālo dialogu un sociālo partneru 

iesaisti. 2016.gada 16.jūnija Eiropas Savienības 

Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības aizsar-

dzības un patērētāju tiesību padome pieņēma seci-
nājumus par sociālo dialogu “Jauns sākums spēcī-

gam sociālajam dialogam” un 2016.gada 27.jūnijā 

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra, Eiropas 

Komisija un Eiropas sociālie partneri pieņēma pazi-

ņojumu par jaunu sākumu sociālajam dialogam (“A 

New Start for Social Dialogue”). Tie ietver rekomen-
dācijas Eiropas Komisijai un dalībvalstīm par soci-

ālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā. 

Ņemot vērā minēto apņemšanos un pieņemtās re-

komendācijas, Eiropas Komisija ar Eiropas sociālo 

partneru starpību lūdza nominēt valstu sociālo par-
tneru Eiropas Semestra koordinatorus. No LBAS 

puses šī gada jūnijā pēc Eiropas Arodbiedrību kon-

federācijas (ETUC) saņemtā uzaicinājuma, 

N.Mickeviča, LBAS Eiropas tiesību un politikas do-

kumentu eksperte, tika nominēta Eiropas Semestra 

koordinatora amatam (Trade Union Semester Liai-
son Officer). Eiropas Semestra koordinatora pienā-

kumi ietver dalību Eiropas Komisijas tikšanās ar 

sociālajiem partneriem kopā ar LBAS vadību un 

speciālistiem, LBAS komentāru sagatavošanas ko-

ordinēšanu attiecībā uz Ikgadējo izaugsmes ziņoju-
mu un valstu rekomendācijām, kā arī komunikāci-

ju ar ETUC, nodrošinot informāciju par LBAS 

sniegtajiem komentāriem. Informējam, ka šī gada 

novembrī ETUC organizē apmācību dalībvalstu 

arodbiedrību Eiropas Semestra koordinatoriem 

saistībā ar to darbu Eiropas Semestra procesā. 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/european_pillar_of_social_rights__0.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/european_pillar_of_social_rights__0.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/european_pillar_of_social_rights__0.pdf
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Šī rudens aktualitātes 

Eiropas Komisija turpina pildīt savu apņemšanos. 

28.septembrī Eiropas Komisija rīkoja īpašu tikša-
nos ar arodbiedrību pārstāvjiem, lai pārrunātu ak-

tuālus Eiropas ekonomikas jautājumus un dalīties 

savos plānos un pārdomās. 

Atsevišķu dalībvalstu Eiropas Semestra koordinato-

ri, ievērojot ģeogrāfiskās pārstāvniecības balansu, 

tika uzaicināti piedalīties diskusijā. Diskusiju cen-
trā bija Ikgadējā izaugsmes ziņojuma sagatavošana. 

Ikgadējais izaugsmes ziņojums (Annual Growth 
Survey - AGS) ir Eiropas Semestra centrālais doku-

ments. Tas ir Eiropas Komisijas sagatavotais analī-

tiskais ziņojums par ekonomisko situāciju ES ko-

pumā un katrā valstī atsevišķi. AGS kalpo par pa-
matu rekomendāciju izstrādei katrai ES dalībval-

stij, tostarp Latvijai. 

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) sagata-

voja savas prioritātes AGS. Tās ir: 

 investīcijas kvalitatīvajā darbā - ETUC piepra-

sa investēt 2% no IKP katru gadu nākamo 10 

gadu laikā, lai ģenerētu kvalitatīvas darba 
vietas; 

 augstas kvalitātes nodarbinātība – ETUC pie-

prasa politisko apņemšanos risināt un uzrau-

dzīt nedrošas nodarbinātības formas Eiropā. 

Kvalitatīvā nodarbinātība ietver tādus ele-

mentus kā cienīgas algas, nestandarta nodar-

binātības formu izraisīto problēmu risināša-
na, adekvāts darba laiks, darba un ģimenes 

dzīves savienošana, labi darba apstākļi (darba 

drošības un veselības aizsardzība) un nodar-

binātības drošība, pieeja apmācībām un kar-

jeras attīstībai, kā arī kolektīvā interešu pār-
stāvība;  

 algu pieaugums caur koplīgumu pārrunām – 

ETUC norāda, ka augšupēja algu konverģence 

ir nepieciešama, lai uzlabotu darbinieku 

pirktspēju un veicinātu iekšējo pirktspēju; 

 pensijas un adekvāta sociālā aizsardzība un 

publiskās investīcijas sociālajos pakalpoju-

mos un to pieejamība – ETUC uzsver, ka pub-
liskās investīcijas sociālajos pakalpojumos ir 

prioritāte, tām jāatbilst Eiropas iedzīvotāju 

vajadzībai pēc publiskas, pieejamas, augstas 

kvalitātes veselības, bērnu pieskatīšanas un 

aprūpes pakalpojumiem. 

LBAS nosūtīja ETUC priekšlikumu uzsvērt nepie-
ciešamību pēc publiskajām investīcijām veselības 

aprūpē. Latvija jau otro gadu pēc kārtas neizpilda 

Eiropas Komisijas rekomendācijas piešķirt pietieka-

mu finansējumu veselības aprūpes nozarei. LBAS 

lūdza norādīt, ka zemas un nepietiekošas investīci-
jas veselības aprūpē ved pie veselības kvalitātes 

pasliktināšanās un darbaspēka zuduma. Kvalitatī-

va veselības aprūpe ir vitāli nepieciešama veselīgai 

sabiedrībai ES. Ir nepieciešamas pietiekamas inves-

tīcijas veselības aprūpes personāla atlīdzībā, veselī-

bas aprūpes pakalpojumu kvalitātē, pieejamībā un 
infrastruktūrā, kā arī efektīvā un profesionālā vese-

lības aprūpes sistēmas pārvaldē. Ieteikums pievērst 

uzmanību investīcijām veselības aprūpes sistēmā 

tika izteikts šodienas diskusijas ietvaros ar Eiropas 

Komisiju.  

Savukārt 24.oktobrī Nodarbinātības (EMCO) ES 
Padomes Nodarbinātības komiteja (EMCO) rīko pār-

skata tikšanās par sociālo partneru iesaisti Eiropas 

Semestrī. Tikšanās laikā katrai dalībvalstij ir pare-

dzēta īpaša 40 minūšu gara noklausīšanās, kuras 

ietvaros katras valsts sociālo partneru pārstāvjiem 
būs tiesības uzdot jautājumus savas valsts pārstāv-

jiem par Eiropas Semestra procesu savā valstī, kā 

arī paust kritiku vai atziņas.  

Visbeidzot ETUC šī gada 3.-4.novembrī rīko īpašu 

apmācību arodbiedrību Eiropas Semestra koordina-

toriem, lai labāk sagatavotu tos viedokļu koordinē-
šanai Eiropas Semestra procesā. 

TTIP un CETA 

Eiropas Komisija turpina divu nozīmīgu tirdzniecības līgumu noslēgšanas pārrunu procesu: Trans-

atlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību starp ES un ASV (TTIP)1 un Visaptverošo eko-

nomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu un ES (CETA).  
Eiropas Komisija turpina pārrunas ar ASV, savukārt katrā ES dalībvalstī turpinās diskusijas ar valstu 

parlamentos Eiropas arodbiedrību un civiltiesiskās sabiedrības protesti un spiediens palīdzēja izslēgt no 

potenciālā līguma investoru un valsts strīdu izskatīšanu caur privātajām arbitrāžām, kā arī panāca to, 

ka līgumā varētu parādīties ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kas paredz pušu apņemšanos nemazināt darba 

tiesību standartus. Vienlaikus šie uzlabojumi nav pietiekami. ETUC turpina uzsvērt, ka TTIP noslēgšana 

nav iespējama, ja tajā turpina pastāvēt investoru aizsardzības mehānisms, līgumu attiecina uz sabiedris-
kajiem pakalpojumiem un publiskajiem iepirkumiem, kā arī neietver praktiski realizējamu mehānismu 

darba tiesību aizsardzības īstenošanai. 

Diskusijas notiek arī Latvijas Saeimā, kurā ir izveidota speciālā darba grupa TTIP saistītajiem jautāju-

miem. Darba grupa tiekas vidēji vienreiz vai divreiz mēnesī un apspriež kādu specifisku ar TTIP saistītu 

jautājumu, piemēram, TTIP ietekmi uz lauksaimniecību, enerģētiku, publiskajiem iepirkumiem. Attiecībā 
uz TTIP ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību, Zemkopības ministrija, prezentējot savu viedokli, norādīja, 

ka tā neredz ieguvumus no TTIP noslēgšanas. Ministrija ir pārliecināta, ka Latvijas mazās lauksaimnieku 

saimniecības nevarēs konkurēt ar ASV lielajām saimniecībām. ASV ir lētāki izejmateriāli un resursi 

(piemēram, elektrība).  
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Līdz ar to uz lētākiem resursiem izaudzinātiem re-

sursiem būs pieprasījums Latvijā, savukārt Latvijas 

lauksaimnieki šaubās, vai praktiski spēs piekļūt un 
tirgot ASV tirgū. Vienīgais risinājums šai situācijai 

ir apvienoties tirdzniecībai Baltijas valstu mērogā. 

LBAS speciālisti ar lielu nepacietību gaida sēdi, kad 

darba grupā tiks izskatīta TTIP ietekme uz nodarbi-

nātību, darba tiesību standartu aizsardzība, kā arī 

investoru un valstu strīdu izskatīšana. Šos jautāju-
mus darba grupā ir plānots skatīt novembrī vai de-

cembrī. 

Ja par TTIP, pateicoties arodbiedrību un pilsonis-

kās sabiedrības spiedienam, sāka norisināties pub-

liskās diskusijas un darba grupas, tad sarunās par 
CETA netika iesaistītas darbinieku organizācijas un 

pilsoniskā sabiedrība. Par CETA līgumu un tā no-

slēgšanas pārrunu gaitu netika sniegta informācija, 

netika rīkoti informatīvie pasākumi, kā arī diskusi-

jas vai citas aktivitātes, lai noskaidrotu sabiedrības 

viedokli. Šoruden LBAS saņēma pirmo dokumentu 
par CETA. ETUC aicina ES dalībvalstu valdības ne-

parakstīt CETA esošajā redakcijā kā pretrunīgu lī-

gumu, kas ietver bīstamu investoru aizsardzības 

mehānismu un apdraud kvalitatīvu sabiedrisku 

pakalpojumu sniegšanu2.  
Taču CETA3 lieliem soļiem iet uz priekšu: pagājušo-

nedēļ Eiropadome apstiprināja, ka visas ES 28 da-

lībvalstis ir apstiprinājušas CETA un ir gatavas to 

parakstīt. Kanāda un ES parakstīja CETA Briselē 

30.oktobrī. Jāatzīmē, ka CETA savā saturā ņēma 

vērā TTIP pieļautās kļūdas. Līgums neietver inves-
toru un valstu strīdu izskatīšanu caur privātajām 

arbitrāžām, ietver apņemšanos nemazināt darba un 

vides standartus. Papildus līgumam tiek pievienota 

Divpusējā izskaidrojošā deklarācija (Deklarācija)4 

par jautājumiem, kas ir radījuši sabiedrības bažas. 
Diemžēl nav skaidrs, kāds ir deklarācijas juridis-

kais statuss, proti, cik tā būs saistoša Ieguldījumu 

pastāvīgajai tiesai (Tribunālam) un citām institūci-

jām kā dokuments, kas skaidro CETA darbības 

principus. Ja dokumentam ir tikai deklaratīvs rak-

sturs, tas neatrisina sabiedrības bažas par CETA. 
Deklarācija ietver apgalvojumu, ka CETA neierobe-

žo valdību tiesības visos līmeņos nodrošināt un at-

balstīt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tos-

tarp, veselības aprūpes, izglītības, sociālos pakalpo-

jumus, un neierobežo valdību tiesības regulēt šo 
pakalpojumu sniegšanu sabiedrības interesēs. 

ETUC izņemt no CETA sabiedriskos pakalpojumus. 

Deklarācija uzsver, ka valdībām ir tiesības pieņemt 

un mainīt tiesību aktus sabiedrības interesēs, neat-

karīgi no potenciālās ietekmes uz ārvalstu investo-

riem un to peļņu. Vienlaikus Deklarācija skaidro, 
ka investoriem būs iespēja saņemt atlīdzību par 

zaudējumiem no valsts tiesību aktu vai to grozīju-

mu pieņemšanas apmērā, kas nepārsniedz pašu 

zaudējumu apmēru. CETA 8.12.pants nosaka tiesī-

bas uz zaudējumu atlīdzību par tiešo un netiešo 
ekspropriāciju. Jāuzsver, ka investoru aizsardzības 

mehānisms, kas paredz tiesības piedzīt zaudēju-

mus no dalībvalstīm par tiešu un netiešu eksprop-

riāciju, var padarīt dalībvalstu valdības piesardzī-

gākas jaunu sociālo politiku un tiesību aktu, kas 

potenciāli var nodarīt zaudējumus ārvalstu investo-
riem, pieņemšanā. Investoru aizsardzība nevar būt 

plašāka par  ārvalstu investoru diskriminācijas aiz-

liegumu. Attiecībā uz investoru un valstu strīdu 

izšķiršanu jāpiemin, ka 2009.gada 18.novembrī 

stājies spēkā noslēgtais starp Latvijas Republikas 
valdību un Kanādas valdību līgums par ieguldīju-

mu veicināšanu un aizsardzību. Šis līgums paredz 

ārvalstu investoru un valstu strīdu izšķiršanu caur 

privātās arbitrāžas instrumentiem. Pēc Ārlietu mi-

nistrijas domām, CETA, kas paredz strīdus izšķirt 

speciālajā Investoru tiesā, tikai uzlabos situāciju 
Latvijai. 

Papildus CETA 23.4.punkts un Deklarācija paredz, 

ka puses apņemas nemazināt darba tiesību stan-

dartus, lai piesaistītu investorus, kā arī nemaina 

darbinieku tiesības noslēgt un īstenot koplīgumus 

un organizēt streikus. Jāatzīst, ka bez efektīva īste-

nošanas mehānisma, standartu nemazināšana ir 
apšaubāma. Līdz ar to CETA ir nepieciešams pare-

dzēt efektīvu sankciju, tostarp ekonomisko sankci-

ju, mehānismu uzņēmumiem, kuri neievēro darba 

tiesību standartus CETA ietvaros. 

Līdzīgi kā TTIP gadījumā, paliek bažas par ekono-

miska izvērtējuma un analīzes trūkumu par CETA 
radīto ietekmi uz Latvijas ekonomiku, proti, Latvi-

jas uzņēmēju ekonomiskajiem ieguvumiem no CE-

TA salīdzinājuma ar CETA ietekmi uz Latvijas eko-

nomiku, sabiedriskajiem pakalpojumiem, publisko 

iepirkumu procesiem un kvalitatīvu nodarbinātību. 
LBAS bija iespēja dalīties savās pārdomās ar Saei-

mas deputātiem īpašajā CETA veltītajā sēdē 

10.oktobrī, kā arī nosūtīt Ārlietu ministrijai komen-

tārus par Latvijas nostāju par CETA.  
Nataļja Mickeviča,                                                     

LBAS ES normatīvo aktu un                                        
politikas dokumentu eksperte  

1ETUC Position on Commission’s proposal for  an Investment Court System in TTIP and CETA. Pieejams: https://
www.etuc.org/documents/etuc-position-commissions-proposal-investment-court-system-ttip-and-
ceta#.V_3iQfRcq6Q;  
2Civil society groups call on European governments to reject the CETA agreement. Pieejams:  https://
www.etuc.org/press/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement#.V_yldfRcq6Q;  
Joint statement on changes needed to CETA by the European Trade Union Confederation and the Canadian Labour 
Congress. Pieejams:  https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/
etucclcjointstatementceta.kp_.pdf. 
3CETA teksts angļu valodā ir pieejams: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/
tradoc_152806.pdf  
4Skat. http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2016/10/Joint-EU-Canada-declaration-1.pdf  

Ja par TTIP, pateicoties arodbiedrību un pilso-

niskās sabiedrības spiedienam, sāka norisinā-

ties publiskās diskusijas un darba grupas, tad 

sarunās par CETA netika iesaistītas darbinieku 

organizācijas un pilsoniskā sabiedrība.  

 


