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NODOKĻU REFORMA

Finansējuma meklējumos
Egīls Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Ministru prezidenta vadībā strādā darba grupa, kuras uzdevums ir atrast papildu finansējumu veselības aprūpei. Turklāt NTSP sēdē 3. maijā nodokļu politikas pamatnostādnes tika apstiprinātas
ar nosacījumu, ka līdz 1.jūnijam tiek izstrādāts grafiks, kas nodrošinās veselības aprūpes nozares
finansējuma pieaugumu līdz vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta 2020.gadā.
Darba grupā ir ļoti grūti atrast papildu finansējumu veselības aprūpes finansēšanai un tieši ilglaicīgu
avotu darba samaksas finansējuma pieaugumam.
Šobrīd darba grupā ir pēdējie nopietnie sarežģījumi, jo neizdiskutēti tika iesniegti Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) priekšlikumi. LDDK pēkšņi piedāvāja katram darbaspējīgajam, tātad arī visiem
darbiniekiem maksāt mēnesī 20 eiro kā valsts obligāto apdrošināšanu veselības aprūpei.
Kas arodbiedrībām šeit liekas nepareizs? Pareizs ir tas, ka mēs runājam par valsts apdrošināšanu, ir pareizi tas, ka nauda ir vajadzīga, bet tas, ka gandrīz visa papildu finansējuma atrašana tiek novirzīta uz
darbinieku pleciem - tas nav pareizi. (Turpinājums 3. lpp.)
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Turpinājums no 1.lpp.
Protams, par sevi maksās arī darba devējs, bet tik- budžetā.
pat, cik medmāsa vai apkopēja, inženieris vai elek- Šie priekšlikumi līdzsvaro jautājumu par piedāvāto
triķis. Mēs uzskatām, ka tas nav tas labākais risi- 20 eiro iemaksu. LBAS uzskata, ka darbiniekiem
nājums.
Latvijā jau šobrīd maksā nodokļos vairāk nekā darTaču ir viens aspekts, kāpēc darba devēji un valsts ba devēji, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Salīdzito ļoti vēlas – ja, piemēram, šos 20 eiro uzliek par not ar Igauniju, neto darba samaksa pie vienādas
darba devēja pienākumu vai sadala kā maksājumu bruto algas 910 eiro mēnesī Latvijā ir par 97 eiro
gan darba devējam, gan darba ņēmējam, tad, pie- mazāka „uz rokas” nekā Igaunijā, savukārt salīdzimēram, policistiem, skolotājiem, ugunsdzēsējiem, not ar Lietuvu, tā ir par 57, 42 eiro mazāka. Mēs
ierēdņiem vai karavīriem valstij pašai ir jādod šī jau tagad saņemam mazāku neto darba samaksu,
nauda, bet, ja to ņem no neto darba samaksas, tad jo darbiniekiem ir lielāks nodokļu slogs. Lietuvā
nekas nav jādod, un naudu uzreiz var paņemt no gandrīz vienmēr ir 8% sociālās apdrošināšanas iedarbinieka bruto darba samaksas.
maksa un 15% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN),
LBAS uzskata, ka šādi rīkoties nav pareizi, ka ir kas kopā ir 23. Igaunijā IIN ir 20%, 3,6% sociālās
vesela virkne citu labāku variantu.
iemaksas darbiniekam, tātad 23,6, bet, ja mēs saProtams, mēs nedrīkstam pieļaut veselības sistē- skaitām Latvijas nodokļus darbaspēkam, tie ir
mas sabrukšanu, mums ir jādomā par nopietnu 33,5%, par apmēram 10% lielāki. Tāpat neapliekalīdzekļu piesaisti gan darba samaksai, gan pakalpo- mais minimums mums ir daudz mazāks. Tāpēc
jumu pieejamībai, lai rindas samazinātu un darītu mēs uzskatām, ka uzliekot šos 20 eiro veselības
pieejamākus medikamentus. Ņemot vērā to, kāda ir aprūpes finansējumam tikai darbiniekiem vai pamūsu nodokļu pamatbāze, ir jāveido vienāda at- matā darbiniekiem, tas nav sociāli taisnīgi. Tas notieksme pret peļņu kā pamatbāzi un pret iedzīvotā- zīmē padarīt krīzes risināšanā par galveno maksāju ienākuma nodokli (20% : 20%). Un šobrīd darba tāju tieši darbinieku. Un darba devējs sev to apdevēji ar saviem priekšlikumiem ir atkāpušies no šī maksā tieši tādā apmērā, kā vismazāk apmaksātais
– viņi prasa iespēju 20% peļņas nodokli maksāt pēc darbinieks. Tam mēs nepiekrītam.
3 gadiem, tātad - pārejas periodu 3 gadus, kad peļ- Jā, veselības aprūpes sistēma ir tuvu brukšanai,
ņas nodokli maksāt tikai 10% apmērā, ja tiek iz- nauda ir vajadzīga darbinieku darba samaksai un
ņemtas dividendes. LBAS piedāvā, ka tas varētu pakalpojumu pieejamībai, avoti ir jāatrod, bet, ja
būt maksimums 1 gads, varētu piedāvāt radikā- darba devēji ir šādas rezerves atraduši mūsu
lāk – vispār bez pārejas perioda. Taču, ņemot vē- pusē, mēs arī viņu pusē šo to esam atraduši. Ja
rā, ka tas tiešām varētu radīt kādas problēmas, lai mēs rēķinām, ka darba devēju piedāvājums attiecas
būtu šis pārejas periods 1 gads. Katrs nākamā ga- uz apmēram 600 000 darbinieku, tad tas varētu
da laikā, kuram ir ievērojami peļņas uzkrājumi, būt ap 144 miljoniem eiro. Arī mēs esam atraduši
būs ieinteresēts izņemt peļņu un motivēts maksāt līdzīgu finansējumu. Un, ja mūsu piedāvājums par
šo nodokli. Budžetā ienāks ievērojama nauda, tie veselības aprūpes sasaisti ar nodokļu nomaksu revarētu būt ap 100 – 200 miljoniem, - varētu būt arī alizēsies, tad nodokļus maksājošo darbinieku
vairāk, bet šobrīd to grūti prognozēt. Turklāt, ja skaits vēl varētu pieaugt. Arī Labklājības ministridarba devēji piedāvā 20 eiro katru mēnesi katram jas eksperti atzīst, ka ēnu ekonomikā vēl ir aptuvedarbaspējīgajam, tad mēs sakām, ka minimālo algu ni 560 miljoni eiro sociālās apdrošināšanas iemaknākamajā gadā obligāti vajag 450 eiro – par 20 eiro su. LBAS dalīborganizācijas ir izteikušas arī citus
lielāku, kā lemts iepriekš.
nopietni izvērtējamus avotus veselības aprūpes paObligāti ir jāpanāk sasaiste veselības aprūpes pildu finansējumam.
pakalpojumu saņemšanai ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām vismaz no minimālās algas, lai varētu bez paaugstinātas
pacientu iemaksas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Mums ir pietiekami
daudz cilvēku, kuri ir ēnu ekonomikā, vai
strādā citā valstī un maksā nodokļus tur.
Un pakalpojumus saņem Latvijā, bez kādas
sasaistes ar nodokļu nomaksu.
Nākamais – nepieciešams atcelt otrā līmeņa
pensiju griestus. Tie, kas saņem līdz 55 000
eiro gadā, maksā pilnīgi visus sociālās apdrošināšanas veidus, un saņem visus pakalpojumus. Virs 55 000 gadā maksā pilnu
sociālās apdrošināšanas likmi par 1., 2.
pensiju līmeni, saņem šo pakalpojumu, pārējos sociālās apdrošināšanas īslaicīgos pakalpojumus nesaņem. Pārējās iemaksas
aiziet solidaritātei – sociālajā budžetā, nav
vairs otra līmeņa griestu – 95 000 alga ga- LBAS Valdes sēdē 24. maijā tika nopietni diskutēts par Sadarbības medā, pēc kura neko vairs neiemaksā sociālajā morandiem ar politiskajām partijām un grozījumiem Darba likumā
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SOCIĀLAIS DIALOGS

NTSP atbalsta nodokļu politikas reformas
pamatnostādnes ar nosacījumu līdz 1. jūnijam
izstrādāt grafiku veselības aprūpes finansējumam
Nacionālās Trīspusējās
sadarbības padome
3.maijā atbalstīja vidēja termiņa nodokļu politikas pamatnostādnes un aicināja Ministru kabinetu un atbildīgās ministrijas nekavējoties uzsākt darbu pie likumprojektu paketes izstrādes,
lai Saeima pieņemtu grozījumus atbilstošajos
likumos vēl pirms nākamā gada valsts budžeta
izstrādes.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), LBAS,
piedaloties sadarbības partnerim Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (LTRK), vienojās, ka
vidēja termiņa nodokļu stratēģijas pamatnostādnes
ir atbalstāmas, lai Finanšu ministrija varētu turpināt darbu pie tiesību aktu projektu izstrādes.
Pamatnostādnes tiek apstiprinātas ar nosacījumu,
ka līdz 1.jūnijam tiek izstrādāts grafiks, kas nodrošinās veselības aprūpes nozares finansējuma pieaugumu līdz vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta
2020.gadā.
Iepriekšējā NTSP sēdē nolemts samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli no 23% līdz 20%, ieviest 0%
reinvestētās peļņas nodokli, nosakot 20% nodokli
sadalītajai peļņai, saglabāt iespēju izmantot uzņēmumu ienākumu nodokļa atlaidi speciālās ekonomiskās zonās un brīvostās strādājošiem uzņēmumiem. Tāpat paredzēts
palielināt minimālo algu
līdz 430 eiro, paaugstinot
neapliekamo
minimumu
līdz 250 eiro strādājošajiem un 250 eiro pensionāriem
(pensionāriem
300 eiro – 2020.gadā), kā
arī noteikt atvieglojumu
par apgādībā esošām personām 250 eiro apmērā.
Paredzēts arī atcelt solidaritātes nodokli, tā vietā
nosakot divus valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu griestus.
Kopš iepriekšējās NTSP
sēdes,
kas
notika
13.aprīlī, atrisināti un precizēti vēl vairāki aktuāli
jautājumi, tostarp uzņēmēju organizācijas, arodbiedrības, Latvijas banka
un
Finanšu
ministrija
pašreiz spējusi atrast risinājumus gan tam, kā
turpmāk iedzīvotājiem būs
iespēja saņemt atpakaļ

attaisnotos izdevumus par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem līdz 600 eiro par katru personu, kā arī to, kā jaunais regulējums ietekmēs attaisnotos izdevumus par iemaksām privātajos pensiju fondos un par dzīvības apdrošināšanu līdz pat
4000 eiro gadā.
Lai arī iepriekš dažādas labdarības un sabiedriskā
labu organizācijas neatbalstīja pamatnostādnes,
pašreiz sagatavoti trīs pasākumi, no kuriem uzņēmēji varēs izvēlēties sev piemērotāko, lai turpinātu
ziedot līdzekļus noteiktiem mērķiem un tiešā veidā
saņemt UIN atlaides
Lai piesaistītu ārvalstu kapitālu un celtu valsts
konkurētspēju, plānots UIN regulējumā saglabāt
esošo holdingu režīmu, savukārt, lai kompensētu
iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanu, paredzēts noteikt pašvaldību speciālo dotāciju 19,5%
apjomā no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem.
Lai atbalstītu lauksaimniecības nozari, vidēja termiņa nodokļu reforma paredz, ka, lai nodrošinātu
ar nodokli apliekamā ienākuma samazināšanu,
saimnieciskās darbības izdevumu maksimālā apmēra noteikšanas mērķim ņems vērā arī Eiropas
Savienības un valsts subsīdijas lauksaimniecībai
un lauku attīstībai.

www.fm.gov.lv
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NODOKĻU REFORMAS ATTĪSTĪBA

Uzņēmēju organizācijas, arodbiedrības un Latvijas
Banka aicina valdību apņēmīgi modernizēt nodokļu
sistēmu
LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācija
(LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK) un Latvijas Banka aicina valdību
rīkoties apņēmīgi un pieņemt lēmumus par nodokļu sistēmas modernizāciju. Būtiski jau tagad
apstiprināt vidēja termiņa nodokļu stratēģiju, bet
par atsevišķām detaļām, kurās ir dažādi viedokļi
ieinteresētajām institūcijām, turpināt tālākas diskusijas. Šāda apņēmīga rīcība ļautu padarīt nodokļu sistēmu konkurētspējīgu un uzņēmumu izaugsmi veicinošu.
Preses konferencē, kas notika šā gada 12.aprīlī, visas organizācijas pauda pilnīgu atbalstu tiem jautājumiem, par kuriem panākta vienošanās ar Finanšu ministriju un Reformu vadības grupu par vidēja
termiņa nodokļu stratēģiju.
Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar līdzšinējo regulējumu, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums, 0% reinvestētās peļņas un 20% dividenžu
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns pauda viedokli,
ka, ieviešot 0% reinvestētās peļņas nodokli, tiks
radīta situācija, kad uzņēmumi būs ieinteresēti ieguldīt naudu attīstībā, domāt par nākotni, tādējādi

uzlabojot darba apstākļus, paaugstinot darba samaksu un veicinot produktivitāti. Viņš arī norādīja,
ka pašreiz pie Baltijā vienādām bruto algām Latvijā
darbinieks neto saņem daudz mazāk, ko plānots
risināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu, kā arī darba algu paaugstināšanu medicīnas,
izglītības un citu jomu darbiniekiem.
LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs sacīja, ka ar
pašreizējo nodokļu politiku nav iespējams sasniegt
Nacionālajā attīstības plānā ietverto ekonomikas
izrāvienu, tādēļ nepieciešamas izmaiņas: “Ja jautājam uzņēmējiem, kas šobrīd ir viņu galvenā problēma, tad lielākā daļa atbild, ka tie ir augstie darbaspēka nodokļi, bet pirms dažiem gadiem tā bija globālā ekonomiskā situācija un citi jautājumi. Būtiski
veikt reformas tā, lai spēles noteikumi būtu par labu Latvijai.”
Jāatzīmē, ka darbs pie nodokļu stratēģijas detalizētas izstrādes turpinās, iesaistot diskusijās dažādu
tautsaimniecības nozaru un institūciju pārstāvjus.
Vairāk lasiet: http://www.arodbiedribas.lv/
news/1446

LBAS, LDDK, LTRK un Latvijas bankas kopīgajā preses konferencē 12. aprīlī
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LBAS vadība tiekas ar Valsts prezidentu
25. aprīlī, tiekoties ar Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības
(LBAS) vadību, Valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda
atbalstu iecerētajai nodokļu
reformai un izteica atzinību
sociālajiem un sadarbības partneriem par viņu spēju konstruktīvi vienoties Latvijai
svarīgu jautājumu risināšanā.
LBAS vadība ar Valsts prezidentu apsprieda sociālo dialogu, nodokļu politiku, darba samaksas
jautājumus, īpaši veselības aprūpes un izglītības nozares kontekstā.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Mēs informējām Valsts
prezidentu par to, ka arī iniciatīva par nodokļu atlaidēm koplīgumā paredzētajām sociālajām garantijām ir īstenojusies tieši pateicoties
sociālo un sadarbības partneru ciešai sadarbībai. Mēs strādājām plecu pie pleca ar darba devēju labākajiem ekspertiem pie kopīgi definētā uzdevuma, lai saglabātu konkurētspēju tie uzņēmumi, kas ir ārpus
ēnu ekonomikas. Šī iniciatīva ir jāpaplašina, kā arī ir jāattīsta ģenerālvienošanās slēgšana nozarēs.”
Sarunā ar Valsts prezidentu arodbiedrību pārstāvji informēja par rīta pusē notikušo sarunu ar premjerministru Māri Kučinski, kurā LBAS un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība kopīgi apsprieda vairākus ar iecerēto nodokļu reformu saistītos problēmjautājumus un rada iespējamus risinājumus.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins sarunā ar
Valsts prezidentu uzsvēra darba samaksas paaugstināšanas un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nepieciešamību un to, ka tas ir jādara nekavējoties. Ar nodokļu reformas palīdzību lielā mērā tiktu risināta arī sabiedrības nevienlīdzība un ierobežota ēnu ekonomika. “Iecerētās izmaiņas veidotu taisnīgāku sabiedrību Latvijā, lai
nebūtu tā, ka vieni maksā
nodokļus un uztur veselības
aprūpi un sociālo budžetu
u.c., bet citi tur piedalās ar
nieka grašiem, ar kuriem kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināt nav iespējams,” sarunā
akcentēja LBAS priekšsēdētājs.
Ar Raimondu Vējoni tika pārrunāti jautājumi arī par arodbiedrību pārstāvju dalību
Valsts prezidenta organizētajās darba grupās, kā arī par
regulāru LBAS vadības tikšanos ar Valsts prezidentu.
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ROKAS NOST NO DARBA LIKUMA!

LBAS neatbalsta grozījumus Darba likumā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) neatbalsta strādājošo tiesisko garantiju mazināšanu un atkārtoti iesniedz iebildumus Labklājības
ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Darba
likumā”. LBAS norāda, ka iebilst pret plānotajiem grozījumiem saistībā ar virsstundu apmaksas samazināšanu un arodbiedrības biedru tiesību ierobežošanu, kā arī vairākām citām iecerētajām izmaiņām.

iebildumos jau atkārtoti ir pausta nostāja par to, ka
piemaksas apmēram par virsstundām ir jāpaliek
100% apjomā. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns
norāda, ka, veicot šādas izmaiņas, tiktu samazināta
darbinieku reālā darba samaksa, kas Latvijā ir ļoti
zema.
LBAS priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins pauž viedokli, ka ne jau piemaksa par virsstundām ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, - virsstundas ir pieļaujamas tikai ārkārtas gadījumos,
un šis darbs arī attiecīgi ir jānovērtē: “Turpretī piemaksas samazināšana neveicinās darba devēju vēlmi sakārtot darba organizāciju un darba vidi, kuru
nesakārtotība bieži vien ir par iemeslu virsstundām.
Jau tagad redzams, ka garās darba stundas veicina
darbinieku pārstrādāšanos un izdegšanu, kā liecina
arī pieejamie dati par arodslimībām. Ja piemaksas
par virsstundām tiks samazinātas, tas turpinās
graut Latvijas darbinieku uzticību darba tirgum un
diemžēl neliecinās par darba devēju sociālo atbildību.”

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa norāda,
ka Latvijas Darba likums ir viens no labākajiem
Eiropā: “Tas ir kvalitatīvs, pārdomāts un pietiekami
sabalansēts, un nav pieļaujama tā nemitīga grozīšana. Tiesiskā stabilitāte nevar pasliktināt konkurētspēju. Arodbiedrības ir ieinteresētas darba vides
tiesiskuma uzlabošanā ar koplīgumu un ģenerālvienošanās palīdzību, tāpēc nav pieļaujama tiesiskās

Grozījumus Darba likuma 68. pantā neatbalsta arī
Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrijas ieskatā, konkrētā
grozījumu redakcija nemudinās darba devējam risināt darbinieku pārslodzes problēmas, bet gan tieši
atlikt šī risinājuma meklējumus. Tāpat Tieslietu
ministrija vērš uzmanība uz faktu, ka darba tiesiskajās attiecībās darbinieks ir vājākā līgumslēdzējpuse, līdz ar to darba tiesību regulējumam ir jābūt
tādam, kas aizsargātu tieši darba ņēmēju. Tādēļ
Tieslietu ministrija lūdz izvērsti vērtēt, vai tiek ievērots līdzsvars starp darba ņēmēju interesēm un
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanu, kā arī, vai tieši šāds regulējuma modelis mudinās darba devējus pārvērtēt darba algas noteikšanas principus.

6. aprīlī notika LBAS juristu sanāksme, kurā piedalījās LBAS
vadība, speciālisti, dalīborganizāciju speciālisti un vadītāji.
Galvenais darba kārtības jautājums bija likumprojekts
“Grozījumi Darba likumā”.

LBAS sniegtajā atzinumā teikts, ka krīzes laikā
bruto darba samaksa vidēji tika samazināta par
25%, taču Igaunijā vidēji par 5%. Neto darba samaksas pirktspēju papildus mazināja nodokļu pieaugums. Krīzes laikā ir notikusi ievērojama ienākumu pārdale sabiedrībā, un lielākie zaudētāji ir sabiedrības trūcīgākā daļa, darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Tāpēc ir nepieļaujami optimizēt darba
spēka izmaksas darba devējam uz darbinieka atalgojuma rēķina. Veicot piemaksu par virsstundām
samazinājumu, būtiski samazinātos arī nodokļu
ieņēmumi. LBAS norāda, ka Darba likumā paredzētais summētais darba laiks dod iespēju darba devējam civilizēti risināt ārkārtas situācijas, nepārvēršot
virsstundas darbiniekam par regulāru darba laika
pagarinājumu.

LBAS ar cieņu uztver sociālo partneru ierosinājumus, taču
stingri iestājas par darbinieku tiesībām un uzskata, ka šobrīd nav pamata mazināt darbinieku tiesisko aizsardzību.
bāzes pazemināšana Darba likumā.”
Š.g. 10. martā LBAS sniegtajā atzinumā par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”1 sniegti ierosinājumi, kā arī iebildumi un nopietna argumentācija
par citiem iecerētajiem grozījumiem Darba likumā.
LBAS kategoriski iebilst iecerei grozījumiem Darba
likuma 68. pantā - samazināt piemaksas apmēru
par virsstundām, uzsverot, ka tas atstās negatīvu
iespaidu ne tikai uz darbinieku algām, bet arī uz
pašvaldību un valsts budžetiem. LBAS sniegtajos
1

Atzinums par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā" (VSS-210), Rīgā, 2017. gada 10. martā:
www.arodbiedribas.lv/upload/stuff/201705/lbas_iebildumi_vss_210.pdf
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LBAS par nepieļaujamu uzskata arī iecerēto arodbiedrību biedru garantiju samazināšanu. Tā plānota saistībā ar grozījumiem Darba likuma 110. pantā, kas šobrīd paredz obligātu saskaņošanu ar
arodbiedrību, ja darba devējs vēlas darbinieku –
arodbiedrības biedru atbrīvot no darba. Grozījumos
plānots, ka darba devējam būs aizliegts uzteikt
darba līgumu bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas tikai darbiniekam - arodbiedrības
pilnvarotai personai.
LBAS uzskata, ka 110.pants efektīvi aizsargā darbinieku no nepamatota uzteikuma un nepieciešamības to apstrīdēt tiesā. Priekšlikums svītrot tiesisko mehānismu atsevišķu gadījumu dēļ, kad nav
rasts konstruktīvs dialogs ar arodbiedrību, ir nesamērīgs un nekonstruktīvs. LBAS dalīborganizāciju
sniegtā informācija liecina, ka darba devēju celtās
prasības par darba līguma uzteikšanu tiesa noraida vidēji 90% gadījumu. Tas pierāda, ka nepamatotu uzteikumu skaits ir pietiekami liels un 110.
pantā ietvertais tiesiskais mehānisms efektīvi aizsargā darbinieku no nepamatota uzteikuma. LBAS
norāda, ka līdzšinējā prakse ir sevi pierādījusi ļoti
labi, un šobrīd valsts ar savu rīcību iejaucas gadu

gaitā nostiprinātā arodbiedrības biedru aizsardzības mehānismā. Līdz šim problēmas tika veiksmīgi
risinātas jau uzņēmuma līmenī, bet, ja iecerētie
grozījumi Darba likuma 110. pantā tiks akceptēti,
tas novedīs pie tā, ka darbinieki būs spiesti griezties tiesās, līdz ar to noslogojot tiesu sistēmu.
Šobrīd problēmas nav arodbiedrības biedru garantijās, bet darba tiesību morālē un apstāklī, ka atsevišķos gadījumos darba devēji izvēlas iet vieglāko
ceļu. Arodbiedrības nereti saskaras ar situācijām,
kurās darba devēji, lai izvairītos no Darba likuma
110. panta ievērošanas, vēršas pie darbiniekiem ar
dažādām ietekmēšanas metodēm, šantažējot darbiniekus ar tādiem izteicieniem, kā “mēs tāpat izdomāsim, kā atlaist”, “piespiedīsim aiziet”, “šeit tāpat
vairs ilgi neizturēsi” u.c. cenšas piespiest darbiniekus izbeigt darba attiecības. Šādās situācijās, ja
darbinieki zina, ka arodbiedrība var viņus efektīvi
aizstāvēt, darbinieki arī var nepakļauties darba devēju spiedienam. Turklāt brīdī, kad darbinieks tiesātos par atjaunošanu iepriekšējā darbā, viņam
nepamatoti būtu jākļūst par bezdarbnieku un jāizmanto bezdarbnieka pabalsts.

6. aprīlī LBAS juristu sanāksmē LBAS aptaujāja dalīborganizāciju speciālistu viedokļus argumentētam viedoklim ar ministrijām. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa norādīja, ka par šo likumprojektu ministrijas izteikušās ļoti aktīvi, krasi no
LBAS viedokļa atšķiras Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) viedoklis.
FOTO—S. BIRKENFELDE
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DARBINIEKU SOLIDARITĀTES DIENA

1.maijs – Darba svētki
Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku
solidaritātes diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 1.
maijā. Darba svētki ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs, un šajā dienā daudzviet
notiek protesta demonstrācijas, lai atgādinātu
par darbinieku tiesībām un interesēm.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Protests arodbiedrībām nav pašmērķis. Mērķis ir tiesību un interešu aizstāvība, pie kā nemitīgi strādājam, šobrīd
īpašu uzmanību pievēršot darbam pie nodokļu sistēmas maiņas un ievērojamas darba samaksas paaugstināšanas, īpaši mediķiem un pedagogiem. Ja
rastos nepieciešamība, LBAS pulcinātu savus biedrus demokrātiskam protestam.”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsver, ka iecerētā nodokļu reforma līdzsvaros nodokļu slogu
starp darba devēju un darbinieku, samazinās sabiedrības polarizāciju ienākumu nevienlīdzības ziņā. Minimālās algas paaugstinājums par 50 eiro ir
ievērojams, un tas ar laiku izraisīs darba samaksas
kāpumu visā algu ķēdē. Jāveicina arī koplīgumu
un ģenerālvienošanās noslēgšana nozarēs, jau sākot ar būvniecību, kas arī paātrinās darba samaksas kāpumu un ēnu ekonomikas mazināšanos. Arī
ETUC norāda, ka vislabākais veids darba algas paaugstināšanai ir ar arodbiedrību noslēgto koplīgumu palīdzību, tādēļ ir nepieciešams stiprināt koplīgumu sistēmu, un vairāk darbinieku ir jāiekļauj
koplīgumos.

"Darba ņēmēju pacietības mērs ir pilns. Eiropas
darbiniekiem nepieciešama dzīves un darba apstākļu uzlabošana un izaugsme, ne tikai bagātajiem," teica Eiropas arodbiedrību konfederācijas
(ETUC) ģenerālsekretārs Luka Visentini šī gada februārī, uzsākot Eiropas arodbiedrību kampaņu par
atalgojuma pieaugumu. Eiropai ir steidzami vajadzīgs darba samaksas pieaugums, lai virzītu ekonomisko izaugsmi un cīnītos pret nelīdztiesību.

Taisnīga darba samaksa ir labas attīstības
nosacījums

Nepieciešams darba samaksas pieaugums

Stipras arodbiedrības nozīmē augstākas algas un labākus darba apstākļus ikvienam. Darbinieki, kurus aizsargā koplīgums, jūtas labāk nekā darbinieki uzņēmumos, kuros nedarbojas koplīgums.
Eiropas arodbiedrību konfederācijas, kuras dalīborganizācija ir arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), iniciatīva sakrīt ar laiku, kad Latvijā tiek izstrādāta jauna nodokļu sistēma. LBAS ir
aktīvi iesaistījusies nodokļu pamatnostādņu izstrādē, kas arī ir šī brīža nacionālā mēroga sociālā dialoga aktualitāte, un šis process nebūt nav tik mierīgs un līdzsvarots, kā dažbrīd izskatās no malas.
LBAS valde un padome konceptuāli atbalsta Finanšu ministrijas izstrādāto nodokļu politikas reformu,
īpaši uzsverot tās lielo nozīmi ievērojamā darba samaksas paaugstināšanā, darbinieku nodokļu sloga,
nevienlīdzības un ēnu ekonomikas mazināšanā.
LBAS iecerēto nodokļu reformu atbalsta kopā ar
nozīmīgu darba samaksas pieaugumu veselības
aprūpes darbiniekiem un darba samaksas paaugstināšanas grafiku pedagogiem. LBAS akcentē, ka
gan veselības, gan izglītības nozarē ir jādomā par
darba samaksas palielināšanu, neatkarīgi no nozarē veiktajām reformām, jo darbinieki nav vainīgi, ka
tās netiek veiktas pienācīgajā apjomā.
Satraucoši ir Eurostat dati par jauniešu bezdarbu
Latvijā. Tie liecina, ka Latvijā 2016. gadā bez darba
bija 17,3% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem.
Tas ir augstāks rādītājs nekā Igaunijā - 13,4% un
Lietuvā – 14,5%.

“Taisnīga darba samaksa ir labas attīstības nosacījums, un gudrākie to saprot. Bet kā ekonomiski
atpalikušā valstī tikt no zemas darba samaksas uz
augstāku? Pirmkārt un galvenokārt attīstot ārējo
ekonomisko darbību, lai iegūtu papildu līdzekļus
algu paaugstināšanai. Otrkārt - taisnīgāk sadalot
pievienoto vērtību starp darbu un kapitālu. Treškārt, samazinot algas nodokļus zemajām algām.
Ceturtkārt, novēršot ēnu ekonomiku un negodīgu
attieksmi pret darbiniekiem. Visbeidzot – attīstot
arodbiedrības un paaugstinot to efektivitāti darbinieku interešu aizstāvībā.” (Raita Karnīte, “Zemo
algu cena”)
Stipras arodbiedrības nozīmē augstākas algas un
labākus darba apstākļus ikvienam. Darbinieki, kurus aizsargā koplīgums, jūtas labāk nekā darbinieki uzņēmumos, kuros nedarbojas koplīgums. Viņi
saņem taisnīgākus ienākumus no peļņas sadales,
pelna vairāk naudas, saņem brīvdienu atvieglojumus un piedalās uzņēmuma apmācībās. Darba vietās, kurās darbojas koplīgums, algas starpība vīriešiem un sievietēm ir mazāka. Algas pieauguma palielināšana ļauj darbiniekiem tērēt vairāk naudas
precēm un pakalpojumiem, kas veicina uzņēmējdarbību un rada darba vietas. ETUC uzsver, ka peļņas guvēji un kompāniju vadītāji ir atguvušies no
krīzes, bet vairākums darbinieku nejūt uzlabojumus. Darbinieki ir maksājuši krīzes cenu, tagad ir
pienācis laiks viņu algas paaugstinājumam.
Nesen izdevumā “Forbes” publicētais bagātnieku
saraksts parāda, ka Eiropā ir vairāk nekā 400 miljardieru. Tas kalpo kā atgādinājums, ka kopš
1980. gadiem nelīdztiesība ir būtiski pieaugusi un
samaksas starpība starp vislabāk atalgotajiem un
vidēji atalgotajiem kļūst arvien lielāka. Dažiem pieder neiedomājamas bagātības, bet tajā pašā laikā
Eiropā 30 miljoni darbinieku ir nabadzīgi, bet citi
nav redzējuši reālu darba algas pieaugumu gadiem.
Pienācis laiks pārtraukt algu atšķirības, paaugstinot samaksu visiem darbiniekiem.
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PASĀKUMS

Satversmes sapulcei un Darba svētkiem
par godu
Rainis katru gadu rakstīja īpašu dzejoli, kas bija
veltīts 1.maijam. Muzejs ir pateicīgs par LBAS ideju, jo tikai pagājušā gada augustā mēs atvērāmies
pēc restaurācijas, un mūsu dārzam vēl jātop. Darba
svētkos kopīgi stādījām rozes mūsu valsts dibinātāju piemiņai un Latvijas nākotnei, tās simtgadi gaidot.”

1.maijs Latvijā ir ne vien Darba svētki, bet arī
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Tādēļ LBAS vadība kopā ar LBAS
dalīborganizāciju vadītājiem šogad Darba svētkus atzīmēja, godinot Satversmes sapulces rosinātāja un tajā ievēlētā deputāta dzejnieka Jāņa
Raiņa piemiņu.
LBAS pārstāvji 1. maijā labiekārtoja Raiņa un Aspazijas vasarnīcas – muzeja dārzu Jūrmalā, stādot
Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā lasām, ka
tajā LBAS sarūpētās parka rozes un veicot citus
Raiņa un Aspazijas vasarnīca ir muzejs, kas veltīts
darbus.
divām izcilām personībām latviešu kultūrā. Tas saglabā, popularizē un aktualizē viņu kultūras mantojumu. Vasarnīcu Majoros Rainis nopirka 1926.
gada rudenī. No 1927. līdz 1929. gadam tā bija
dzejnieku darba un vasaras atpūtas vieta. Vasarnīca kļuva par Raiņa pēdējo dzīves vietu.
1949. gadā vasarnīcā tika atklāts Raiņa muzejs, bet
1969. gadā izveidots muzeja komplekss, kurā apvienotas trīs Jūrmalas koka apbūvei raksturīgas
ēkas.

Daļu rožu stādu dāvināja Nacionālais botāniskais
dārzs, atbalstot Latvijai nozīmīgo kultūrvēsturisko
objektu. Botāniskā dārza speciāliste Ilma Nereta
izvēlējās īpašas Latvijas rožu šķirnes, kādām līdzīgas savulaik varēja priecēt arī Raini un Aspaziju.
Raiņa un Aspazijas vasarnīcas – muzeja galvenā
speciāliste Astrīda Cīrule atzīst, ka 1.maijs muzejā
vienmēr ir īpašs: “Satversmes sapulces deputāti
bija abi dzejnieki – gan Rainis, gan Aspazija, un
10
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LBAS Darba aizsardzības komisijā
5. aprīlī notika LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās Valsts darba inspekcijas
direktors Renārs Lūsis un citi VDI speciālisti.
ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem tālbraucēju šoferu darbā. Pieci nāves gadījumi darba vietās
bijuši tā saucamās “dabīgās nāves”, vienā no tiem
miris tikai 27 gadus jauns cilvēks. VDI, realizējot
jau minēto ESF projektu, šiem dabiskās nāves gadījumiem darba vietās pievērsīs īpašu uzmanību, jo
to skaits aug, un veiks atsevišķu pētījumu, lai saprastu šīs parādības cēloņus.
Analizējot nozaru bēdīgo statistiku par nelaimes
gadījumiem darba vietās 2016. gadā, VDI secinājis,
ka “līdere” nelaimes gadījumu skaita ziņā ir transporta nozare, aiz sevis atstājot būvniecību, apstrādes rūpniecību un lauksaimniecību un mežistrādi.
Salīdzinot ar Baltijas valstīm, Latvija ir apmēram
tādā pat līmenī, taču līdz Eiropas līmenim Latvijai
esot darba vēl ļoti daudz.
R. Lūsis informēja, ka diemžēl pieaug arī arodslimīSanāksmi vadīja LBAS priekšsēdētāja vietniece Irē- bu skaits, īpaši muskuļu – skeleta saslimšanas.
na Liepiņa. Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki Darba vietās pietiekami netiek izvērtēti arī ķīmisko
jautājumi: VDI un LBAS sadarbības Vienošanās vielu riski.
izpildes gaita, informācija par VDI 2016. gada pārskatu un darba prioritātēm 2017. gadā un par
LBAS Vispasaules darba aizsardzības dienas konferenci 27. aprīlī.
VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildi abas
puses vērtēja kā labu, taču arodbiedrību pārstāvji
diskusijā uzsvēra, ka reālā sadarbība varētu būt
labāka tieši nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā,
tajā vairāk iesaistot ievēlētos darbinieku pārstāvjus
– uzticības personas.
VDI direktors atzinīgi vērtēja LBAS un VDI sadarbību ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu
praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” realizēšanā, kura ietvaros LBAS veic darbinieku
konsultēšanu un īsteno aktivitāti “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem”.
Vērtējot 2016. gada situāciju darba drošības jomā,
VDI direktors informēja, ka diemžēl situācija nav
laba – visu smago un letālo nelaimes gadījumu VDI 2017. gada prioritātes būs nereģistrētā nodarskaits darbavietā diemžēl ir pieaudzis. Ir izmeklēti binātība, tāpat kā līdz šim, un darba drošības pre35 letālie nelaimes gadījumi, pavisam pagājušajā vencija. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta vairāgadā tādu bija 43. 7 no tiem ir notikuši ārzemēs un kām nozarēm – pārtikas un dzērienu ražošanai,
būvniecībai, lauksaimniecībai un transporta nozarei.
VDI direktors atzinīgi vērtēja LBAS un VDI sadar- LBAS puse uzsvēra, ka būtu nepieciešami stingrāki
sodi darba devējiem par neziņošanu VDI par nelaibību ESF projekta “Darba drošības normatīvo ak- mes gadījumiem darba vietās, ka to varbūt vajadzētu ietvert Darba aizsardzības likumā, kurš patlaban
tu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveiir atvērts. VDI direktors precizēja, ka šāda sankcija
došana” realizēšanā, kura ietvaros LBAS veic dar- jau ir ietverta attiecīgajos MK noteikumos, un VDI
to arī pielieto. Diskusijās tika skarti vēl vairāki akbinieku konsultēšanu un īsteno aktivitāti
tuāli jautājumi – gan par nepieciešamību VDI ātrāk
“Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības
izskatīt sūdzības – nevis pagarināt to izskatīšanu
līdz 4 mēnešiem, gan par darba devēju bezkaunību,
iestāžu audzēkņiem”.
nepildot pat tiesas nolēmumus u.c.
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Starptautiskajai darba aizsardzības dienai
veltītajā konferencē
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kā
ik gadu organizēja Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, un šogad tā notika 27. aprīlī. Starptautiskā darba aizsardzības
diena ir 28. aprīlī, un Starptautiskās Darba organizācijas šī gada tēma šai dienai ir “Darba drošības
datu apkopošana un izmantošanas optimizācija”.
Arodbiedrību kustībā šī diena tiek pieminēta kā
darba vietā cietušo un bojā gājušo diena. Tāpēc arī
konferences sākumā klātesošie ar klusuma brīdi
godināja darba vietās bojā gājušos.
Semināru atklāja LBAS priekšsēdētāja vietniece
I.Liepiņa, kura norādīja uz ļoti svarīgo lomu veiksmīgai darba aizsardzības politikai valstī un katrā
uzņēmumā un iestādē.
LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons konferencē sniedza savu skatījumu par arodbiedrību piedalīšanos nelaimes gadījumu statistikas
pilnveidošanā. LBAS eksperts uzsvēra, ka nelaimes
gadījumu statistika ir pamats darba aizsardzības
politikas veidošanai valstī, taču šī statistika Latvijā
ir ļoti neprecīza – gada laikā tiek fiksēti nepilni
2000 nelaimes gadījumi darbavietā. Taču zinātnieku pētījumi liecina, ka to skaits patiesībā ir ap 30
000. To var spilgti redzēt, aplūkojot Eurostat datus,
kur mūsu valstī ir trešais mazākais cietušo skaits,
attiecinot pret bojā gājušo skaitu.

“Tā kā darba aizsardzības politika tiek veidota, vadoties pēc oficiālās statistikas, tad jāsecina, ka darba aizsardzība gan uzņēmumu, gan valsts līmenī
nav prioritāte,” norādīja LBAS darba aizsardzības
eksperts Ziedonis Antapsons, “Arodbiedrības pagaidām dzirdīgas ausis nav atradušas, jo šo jautājumu
par objektīvu nelaimes gadījumu skaitu mēs esam
aktualizējuši gan Valsts darba inspekcijas, gan Labklājības ministrijas, gan Saeimas līmenī. Eiropas
statistika atspoguļo Latviju kā laimes zemi, vadoties
pēc nelaimes gadījumu skaita uz vienu bojā gājušo.
Vidēji Eiropas Savienībā notiek 600 nelaimes gadījumi darba vietā uz vienu bojā gājušo, Latvijā šis
rādītājs ir apmēram 55. Nav jābūt ekspertam, lai
saprastu, ka Eiropas Savienībā nevar būt 10 reizes

sliktāka situācija kā Latvijā.”
Par galveno problēmu arodbiedrības uzskata to, ka
absolūtais vairākums nelaimes gadījumu darba vietās tiek noslēpti, netiek uzskaitīti un izmeklēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.950
“Kārtība, kādā tiek izmeklēti un reģistrēti nelaimes
gadījumi”.
Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis
konferencē informēja par tēmu “Darba aizsardzība
Latvijā – šodiena un rītdiena”. Lūša kungs sniedza
atskatu uz iepriekšējiem gadiem un kas ir mainījies
šai laikā. Diagrammā ir uzrādīti dati par bojā gājušo skaitu uz 100 000 strādājošajiem.

Analizējot situāciju nozarēs VDI direktors norādīja
uz apstrādes rūpniecības dominēšanu kopējo nelaimes gadījumu skaita ziņā. Šajā nozarē vienā no
traumatiskākajām ir kokapstrāde - 2016.gadā šai
nozarē ir notikuši 212.nelaimes gadījumi darbā. Šī
nozare aptver ļoti daudz apakšnozares. Analizējot
apstrādes rūpniecības apakšnozares, direktors norādīja, ka ļoti svarīga ir obligāto veselības pārbaužu
veikšana. Vairāk nekā pusei būvniecības nozarē
nodarbinātajiem tā nav vispār veikta. Runājot par
nākotnes mērķiem, liels uzsvars tiek likts uz projekta iespējam un mērķpārbaudēm, kas aptvers ļoti
daudzus Latvijas uzņēmumus.
Par svarīgākajiem darba vides indikatoriem – no
globāliem un nacionāliem līdz konkrētā darba vietā
lietojamiem - stāstīja Svetlana Lakiša, Darba drošības un vides veselības institūta pētniece. Ļoti interesantajā un zinātniski pamatotajā indikatoru lokā
parādījās ļoti interesanti dati par darbnespēju mūsu valstī.
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LBAS eksperts uzsvēra, ka nelaimes gadījumu statistika ir
pamats darba aizsardzības politikas veidošanai valstī, taču
šī statistika Latvijā ir ļoti neprecīza – gada laikā tiek fiksēti
nepilni 2000 nelaimes gadījumi darbavietā. Taču zinātnieku
pētījumi liecina, ka to skaits patiesībā ir ap 30 000.

Cipari ir iespaidīgi
un ja vēl pieliekam
klāt izmaksas, tad
noteikti
veselības
stāvoklis strādājošiem ir diezgan bēdīgs un izmaksas
pamatīgas.
Konferences dalībnieki uzklausīja arī
divu lielu Latvijas
uzņēmumu pieredzi
darba aizsardzības
jomā. Abos ir Koplīgumi
un loģiski
darbojas arodbiedrība. SIA Maxima
Latvijas darba aizsardzības un darbinieku veselības daļas vadītājs Reinis
Plakanis izklāstīja
savu pieredzi ar
darba aizsardzības sistēmas darbību. Runātājs uzsvēra ļoti būtisku detaļu - strādājošo iesaisti darba aizsardzības sistēmas darbībā gan ar priekšlikumiem darba vides uzlabošanā, gan piedaloties apmācībās,
risku izvērtējumos un noteiktajās obligātajās
veselības pārbaudēs. AS Latvenergo Vides un
darba aizsardzības direktore Irēna Upzare norādīja gan uz uzņēmuma sasniegumiem, gan
arī veicamajiem darbiem. Īpaša diskusija izvērsās par kolēģes piedāvāto valstī veicamo darbu
sarakstu: pārskatīt darba aizsardzības normatīvos aktu paketi, iesaistot diskusijās dažādu
uzņēmumu pārstāvjus:
* stiprināt nodarbināto kvalifikāciju (obligātās
apmācības);
* atvieglot un pilnvērtīgi izmantot elektronisko
dokumentu apriti darba aizsardzības sistēmās;
* izveidot profesionālu konsultatīvo atbalstu
uzņēmumiem;
* meklēt risinājumus, lai pasargātu uzņēmumā
strādājošos darba aizsardzības speciālistus
(administratīvā un kriminālatbildība).
LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls informēja par arodbiedrības statistikas datu nozīmīgumu, kaut arī kopā mums ir gandrīz 4000 uzticības personas un atbildīgie darba aizsardzības jomā,
tomēr statistika uzrāda par nepilnīgu kolēģu iesaistīšanos darbā.
Konferences dalībnieki šoreiz nepieņēma Aicinājumu, bet aicināja visus reāli darboties darba aizsardzības jomā, par galvenajām prioritātēm liekot:
* aktīvu darba aizsardzības normatīvo aktu
pilnveidošanu;
* uzticības personu ievēlēšanu un darbības
aktivizēšanu.
Ar septembri atsāksies arī ikmēneša semināri
un sanāksmes, kurā informēsim par kādu
konkrētu darba aizsardzības jautājumu un
par normatīvo aktu pārskatīšanu.
M. Pužuls,
LBAS darba aizsardzības konsultants
FOTO: M. PUŽULS
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STARPTAUTISKAS AKTUALITĀTES

Inovācijas arodbiedrībās un nākotnes stratēģijas
4. – 5. maijā Tbilisi, Gruzijā notika Pasaules
Būvniecības un Kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) Eiropas Reģionālās komitejas
tikšanās. Latvijas Celtnieku arodbiedrība (LCA) un
Latvijas Mežu nozaru arodu biedrība (LMNA) jau no
90. gadu sākuma ir BWI dalīborganizācijas un ietilpst Eiropas reģionālajā komitejā.
Tikšanos vadīja BWI prezidents Per Olof Sjöö un
BWI Eiropas komitejas priekšsēdētājs Josef Muchitsch. Viņu uzdevums bija iepazīstināt komiteju ar
BWI nākotnes darbības stratēģiju, inovācijām, atskaitēm par padarīto un darba kārtību nākamajā
BWI kongresā, kurš notiks šoziem.
Kā jaunums izsanēja priekšlikums par BWI un
Eiropas Būvniecības un Kokapstrādes darbinieku
federācijas (EFBWW) darbības apvienošanu, veidojot vienotu Eiropas komiteju, tādejādi samazinot
vai līdzsvarojot dalības maksu Eiropas valstīm, kuras ir abu organizāciju sastāvā. Šim priekšlikumam bija daudz pretinieku, jo daudzu valstu arodbiedrību līderi uzskata, ka katrai organizācijai jāveic savi pienākumi un nevajag jaukt kopā politisko un teritoriālo Eiropu. Jautājums tika atlikts diskusijām un priekšlikumu iesniegšanai līdz vasaras
vidum. Daudz tika runāts par migrācijas un bēgļu
jautājumiem, par sociālo dempingu un problēmām
ar jaunu biedru piesaisti.
Pasākuma laikā notika arī Eiropas Sieviešu komitejas sanāksme, kurā tika apspriestas dažādas dzimumu līdztiesības akcijas, mītiņi, pētījumi, kā arī
lemts par priekšlikumiem BWI rezolūcijai, piemēram, paaugstināt sieviešu procentuālo sastāvu
kongresa delegātu sarakstā no 20 uz 30 procentiem. Eiropas Sieviešu komiteja izvirzīja vairākas
prioritātes stratēģijas plāna projektam:

* sieviešu līderu skaita palielināšana,
* apmācības dzimumu līdztiesības jautājumos,
* vienlīdzīgas samaksas par vienlīdzīgu darbu stiprināšana,
* sieviešu karjeras izaugsmes stimulēšana,
* darba aizsardzības jautājumi u.c.

Tikšanās laikā notika arī BWI Eiropas komitejas
dalībnieku vakanču izskatīšana un vienā no komitejas grupām tika nominētas un apstiprinātas Latvijas arodbiedrību pārstāves – Ieva Gretere (LCA),
Inguna Siņica (LMNA) un Anete Kice (LMNA). Šī
grupa pārstāv vairākas valstis: Latviju, Lietuvu,
Igauniju, Poliju, Čehiju, Ungāriju, Slovākiju. Tāpat
BWI Eiropas Sieviešu komitejā Ieva Gretere saglabā
vadītājas vietnieces amatu konkrēto valstu grupā.
Grupas sastāvā ir valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija,
Polija, Krievija, Ukraina, Izraēla, Turcija, Azerbaidžāna, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Uzbekistāna.
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I. Gretere, LCA priekšsēdētāja vietniece

CIEMOS

Bulgārijas arodbiedrību kongresā
2. un 3. maijā Bulgārijas pilsētā Sofijā notika CITUB (Confederation of
Independent Trade Unions in Bulgaria) 8. kongress.
Kongresā, pārstāvot LBAS, piedalījās
Latvijas Meža nozaru arodu biedrības
priekšsēdētāja vietniece Inguna Siņica
un AS “Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Rapa.
Starptautiskā konference
“Digitalizācija un nākotnes darbs –
izaicinājumi un iespējamie risinājumi”
noritēja 2. maijā CITUB 8.kongresa ietvaros. Konferencē tika pārrunāti jautājumi par sociāli ekonomisko
attīstību, darba apstākļu uzlabošanu, darba aizsardzību, kā arī sociālo un ekonomisko tiesību jautājumi.
Konferencē piedalījās dažādu Eiropas valstu nacionālo arodbiedrību konfederāciju pārstāvji, kā arī augstākā līmeņa Eiropas arodbiedrību konfederācijas (European Trade Union Confederation – ETUC)un
starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (International Trade Union Confederation – ITUC) vadītāji un
pētnieki. Pamatdiskusijas tēma bija “Arodbiedrību redzējums - digitalizācija un nākotnes darbs”, kur
savu viedokli izklāstīja gan ITUC ģenerālsekretārs Jaap Wienen, gan ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini. Konferences diskusiju apakštēmas: “Jaunie ražošanas modeļi un izmaiņas nākotnes nodarbinātībā”,
“Nevienlīdzība
un
darba
tirgus
polarizācija”, “Digitalizācijas menedžments”, “Valsts politikas
loma un likumdošanas iespējas”, “Digitālo monopolu
izaicinājumi nodokļu un sociālā nodrošinājuma sistēmām”, “Digitalizācijas izaicinājumi arodbiedrībām”,
“Kolektīvo pārrunu organizēšana”, “Sociālais dialogs
un partnerība tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā”.
3. maijā CITUB 8. kongresā par prezidentu atkārtoti
tika ievēlēts Plamen Dimitrov (tribīnē augšējā attēlā),
kurš tās vadītājs būs nākamos piecus gadus. Tā lēma VIII kongresa delegāti.
Plamen Dimitrov pēdējos 26 darba gadus saistījis ar
cīņu par strādājošo tiesībām Bulgārijā. Viņš sāka kā
reģionālais koordinators un vēlāk turpināja jau kā viceprezidents organizācijā. Kopš 2010. gada viņš ir
prezidents lielākajā sabiedriskajā organizācijā Bulgārijā - CITUB.
Viņš darbojas Eiropas Arodbiedrību konfederācijas izpildkomitejā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejā, Pan-Eiropas Reģionālajā padomē.
Par viceprezidentiem ievēlēti: Dr. Ivan Kokalov, ievērojams bulgāru ārsts-radiologs Medicīnas Universitātē
Sofijā, kopš 1993. priekšsēdētājs Veselības aprūpes arodbiedrību federācijā. Viņš valdības līmenī aktīvi
piedalījies sarunās par veselības aprūpes reformu. Ivan Kokalov pirmo reizi par Konfederācijas Viceprezidentu tika ievēlēts 1998. gadā.
Plamen Nankov ir organizatoriskā sirds Konfederācijā. Pēc izglītības ekonomists un filologs. 1985. gadā
vadīja arodbiedrības struktūru, kļūstot par prezidentu CO LTK. Kopš 1997. priekšsēdētājs PC Lovech, un
no 1997. līdz 2012. gadam – Konfederācijas izpildsekretārs, savukārt kā Viceprezidents Konfederācijā ir
no 2012. gada. Chavdar Hristov Konfederācijā darbojas no 1990. gada, sākotnēji kā jurists, tad - kā darba tiesību galvenā eksperta referents un nodaļas vadītājs "Darba aizsardzībā un tiesībās”. Konfederācijas
Viceprezidenta amatā no 2012. gada.
CITUB kongresā tika pieņemts rīcības plāns turpmākajiem pieciem gadiem. Galvenie uzdevumi, ko ietver
šis plāns, ir uzlabot divpusējo dialogu, izmantojot jaunu stratēģiju, kas balstīta uz paradigmu "abpusēji
labumi" un teoriju "konflikti bez zaudētājiem", kā arī tika atzīts, ka CITUB būtu aktīvāk jāstrādā, lai uzlabotu dalību nozaru komitejās Eiropas līmenī.
I. Siņica, LMNA priekšsēdētāja vietniece
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JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS

Dari labu un runā par to!
Vācijas Apvienotās pakalpojumu arodbiedrības
ver.di darbības moto ir “Dari labu un runā par
to!”. Par to un daudz ko citu tikšanās reizē ar
LBAS dalīborganizāciju jauniešiem pastāstīja
arodbiedrības ver.di pārstāve Zanda Martens.

pāris gadiem nebija—tā šobrīd ir 8,50 eiro stundā.
ver.di apvieno sabiedrisko pakalpojumu darbiniekus, un tajā ir vairāk nekā 2 miljoni biedru. Tā aptver vairākas nozares—bankas, satiksmes, ūdens,
gāzes, pasta un loģistikas darbiniekus. Zanda strādā ver.di nozarē, kurā ir biedri no pasta, loģistikas,
kravu pārvadājumiem, arī kurjeri. Aktuālākā cīņa
pašlaik ir cīņa pret darbu svētdienās.
Zandas atbildībā ir arī darbs ar jauniešiem, un šīs
jomas galvenā tēma ir Vācijai raksturīgā duālā izglītība. Atlīdzība par darbu izglītības laikā Vācijā ir arī
koplīguma jautājums.
Zanda dalījās pieredzē par savu ikdienu—par darbu
pasta nozarē, kur vislielākā nozīme ir arodorganizācijai uz vietas uzņēmumos, arī par stāvēšanu pie
uzņēmumu vārtiem, lai tiktu iekšā teritorijā un varētu sarunāties ar potenciālajiem biedriem. Lielākā
daļa no darba laika tiek pavadīta tieši apmeklējot
uzņēmumus—gan runājot ar biedriem, gan veidojot
jaunas arodorganizācijas. Zanda uzsvēra, ka, aģitējot darbiniekus par iestāšanos arodbiedrībā, nepietiek tikai ar vispārīgām frāzēm, bet ir jāatrod katram darbiniekam vistuvākā tēma, kuru arodbiedrība viņam varētu palīdzēt risināt, un kas varētu
mainīties viņa dzīvē uz labu pēc iestāšanās arodbiedrībā.
Vācijā tāpat kā Latvijā ir dilemma saistībā ar koplīgumu, jo arī tur—lai arī arodbiedrības izcīnīts—
koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem. Taču
pēdējā laikā Vācijas arodbiedrības cenšas vienoties
par koplīguma labumiem, kuri attiecas tikai uz
arodbiedrības biedriem. Vācijas tiesa ir atzinusi,
ka, ja koplīgumā paredzētās garantijas tikai arodbiedrības biedriem gadā nepārsniedz samaksātās
biedru naudas lielumu, tad šāda situācija ir pieļauSavukārt LBAS dalīborganizāciju jauniešus par jama.
LBAS starptautisko darbību informēja LBAS ārējo Zanda uzsvēra arī ļoti svarīgo ikdienas komunikācisakaru koordinētāja Ariadna Ābeltiņa.
jas ar biedriem nepieciešamību un dalījās pieredzē
Zanda Martens ir bijusī LBAS juriste un projekta par dažādiem veidiem, kā to veiksmīgāk realizēt.
vadītāja, bet tagad jau vairākus gadus viņa dzīvo un strādā Vācijā. Pēdējie trīs gadi viņai saistās ar darbu
arodbiedrībā ver.di—vispirms pilsētas un tagad visas federālās zemes
mērogā. Lai tur strādātu, viņai nepietika ar Latvijas maģistra grādu,
nācās iegūt maģistra grādu jurisprudencē arī Vācijas augstskolā.
ver.di ir lielās Vācijas arodbiedrības
DGB dalīborganizācija. DGB tāpat kā
LBAS Latvijā nodarbojas ar politiskajiem jautājumiem—šobrīd galvenā
tēma ir viss, kas saistās ar Eiropas
Savienību, arī cīņa par sociālo taisnīgumu, jo arī pēc Vācijas arodbiedrību uzskata—krīze darbiniekiem nav
beigusies. Arodbiedrības Vācijā izcīnīja arī minimālo algu, kas vēl pirms
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JAUNI + AKTĪVI = JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS
LBAS Jauniešu padome noslēdz 2017. gada 1.
pusgada darbības gaitu ar izvirzītajām darbības
prioritātēm:

nozaru darbību un arodbiedrību pakalpojumiem
arodbiedrību biedriem.

Lai stiprinātu sociālo dialogu LBAS Jauniešu pado* veicināt jauniešu iesaistīšanos arodbiedrībās un
mes pārstāvji š.g. 31. maijā tiekas ar Latvijas Stujauniešu apvienību veidošanos LBAS dalīborganizā- dentu Apvienības (LSA) pārstāvjiem, lai identificētu
cijās;
kopīgos sadarbības jautājumus. Kā viens no darba
kārtības jautājumiem – kvalitatīvas prakses.
* jauniešu nodarbinātība, kvalitatīvas prakses un
izglītība (sociālais dialogs);
Jau ar š.g. augustu LBAS jauniešu padome uzsāks
darbu pie Baltijas arodbiedrību jauniešu foruma,
* sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību (LSA)
kurš šogad notiks Igaunijā, kā arī gatavos programu.c. NVO organizācijām;
mu apmācībām LBAS dalīborganizāciju arodbiedrī* darbs ar sadarbības partneriem (FES, ETUC
bu jauniešiem.
Jauniešu padome, Nordvision, Baltic Youth Forum).
UZMANĪBU! Sākot ar š.g. 5. jūniju par LBAS JaunVienā no sanāksmēm, kura notika Latvijas Dzelziešu padomes aktualitātēm Jūs informēs LBAS
ceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā
Jauniešu padomes koordinētāja – Anete Kice. Rak(LDzSA) jaunieši diskutēja un dalījās pieredzē par
stiet savus jautājumus uz e-pastu –
anete.kice@lbas.lv
I. Freiborne

30. martā Arhitektu savienības telpās notika apmācību seminārs LBAS dalīborganizāciju jauniešiem "Runas prasmes – no
teorijas līdz praksei”. To ļoti interesanti un atraktīvi vadīja
Arita Grīnberga, kura, semināru noslēdzot, par arodbiedrību
jauniešiem teica—fantastiska auditorija!
FOTO: A.M. BABRE

Blakus jaunajai LBAS jauniešu koordinētājai Anetei (vidū)—Ieva.
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ORGANIZĒŠANA

Par jauniešu iesaisti un aktivitāti
Matijs Babris, LBAS Jauniešu padomes un LCA Jauniešu padomes “Pilons” aktīvists
Maija sākumā Sofijā, Bulgārijā, notika Eiropas
arodbiedrību konfederācijas (ETUC) institūta
(ETUI) konference, kurā piedalījās vairāk nekā
40 dalībnieku no dažādām ES valstīm. Tajā saistībā ar jauniešu organizēšanu tika sniegtas vairākas svarīgas lietas. Viena no tām – par jauniešu iesaisti un aktivitāti.
Pēc būtības šī shēma strādā ne tikai uz jauniešiem,
bet uz visiem arodbiedrības biedriem un potenciālajiem biedriem. Šis nav nekas radikāli jauns, bet vismaz es neesmu redzējis, ka to plaši lietotu. Šī metode, pirmkārt, ļauj saprast savus biedru un aktīvistu
profilējumu, otrkārt – vērtēt pēc šī profilējuma aktivitātes, kuras jāsniedz un jāpiedāvā biedru aktīvistu kopai.
Iesaistes līmeņi kopumā ir septiņi. Pirmais – ka sabiedrības loceklis vispār nezina, ka arodbiedrība
eksistē, nav informēts. Otrais līmenis ir, ka sabiedrība zina par arodbiedrību, bet viņiem neinteresē,
vai viņiem vienalga. Trešais līmenis ir, kurā cilvēks
vai persona zin par arodbiedrību, un viņam nav
vienalga. Ceturtais līmenis – zin arī kā iesaistīties,
bet vēl nav kļuvis par biedru. It kā trešais un ceturtais līmenis ir ļoti tuvi, bet tomēr tā nav, jo ceturtajam līmenim jau ir interese kļūt par biedru. Piektais
līmenis jau ir biedrs, bet nav aktīvs, nepiedalās pa-

sākumos, neveic reālu pašaktivitāti. Varbūt viņš
atnāk uz sēdēm, bet nepiedalās darba grupās, piemēram. Sestais līmenis arodbiedrībai ir vislabākais,
– ka tu esi biedrs un darbojies, tas nozīmē, ka tu
darbojies darba grupās, nāc uz aktivitātēm, tas ir
ļoti augsts līmenis un gandrīz pats augstākais. Pats
pēdējais šajā sistēmā ir septītais līmenis, – ka tu
darbojies un vadi, pats uzņemies iniciatīvu, organizē lietas.
Tas, ko šī tabula mums pasaka, ir trīs atziņas.
Diezgan bieži mēs gribam pārāk daudz no saviem
biedriem – superaktivitāti utml. Bet tas vien, ka viņi
ir biedri, nozīmē jau augsto piekto līmeni. Atziņa ir
tāda, ka ir jāstrādā un jāskaidro aktivitātes visiem
līmeņiem, ja gribam viņus piesaistīt. Gan aktivitātes, kas ir orientētas uz cilvēkiem, kas vispār nezin,
kas ir arodbiedrība, gan aktivitātes tiem, kas jau
vada. Un tiem, kas vada, aktivitāte varētu būt treniņš vadībā. Ceturtajam līmenim, kas ir jau ieinteresēts kļūt par biedru, vienkārši vajag biedru anketu vai pasākumu, kurā tiek izskaidrotas biedru privilēģijas. Apzināšanās par to, ka šāda sistēma eksistē, ļauj variēt pasākumu klāstu. Tas, ko vajadzētu saprast, ir, cik liels procentuāli ir katra līmeņa
biedru skaits, lai varētu saprast, kas ir tā prioritāte.
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Un tā var saprast tos loģiskos soļus no kura gala piemēram, ar flaijeru izdalīšanu mēs varam dabūt
sākt. Ja tev nav biedru, tad jāsāk ar „trijniekiem” cilvēkus no pirmā uz piekto līmeni, vai no pirmā uz
vai „divniekiem” – jāieinteresē cilvēki iesaistīties.
trešo līmeni, piemēram? Vai preses konference par
arodbiedrības aktivitātēm var dabūt cilvēkus no
pirmā uz otro vai no pirmā uz trešo līmeni? Ar katIr jāstrādā un jāskaidro aktivitātes visiem līmeru aktivitāti, kas var būt gan pasākumi, gan ziņa
ņiem, ja gribam viņus piesaistīt. Gan aktivitātes,
Facebook lapā vai Twitter kontā, kas arī ir aktivitākas ir orientētas uz cilvēkiem, kas vispār nezin,
tes, telefona zvani biedriem - var dabūt no trešā uz
sesto līmeni – no cilvēkiem, kas zina un interesējas,
kas ir arodbiedrība, gan aktivitātes tiem, kas jau
līdz pat tiem, kas darbojas un iesaistās. Vai, izlasot
vada. Un tiem, kas vada, aktivitāte varētu būt
rakstu, cilvēks uzreiz sāk darboties, tas ir cits jautreniņš vadībā.
tājums, varbūt paliek tajā pašā līmenī. Ja mēs viņu
uzaicinātu uz darba grupu par šiem jautājumiem,
Apzināšanās par to, ka šāda sistēma eksistē, ļauj
varbūt mēs dabūtu viena līmeņa pieaugumu, bet
variēt pasākumu klāstu.
tad atkal mēs nevarētu uzaicināt tik daudz cilvēku.
Katrai aktivitātei beidzoties mēs varam izmērīt, vai
ir pieaudzis aktīvistu skaits un vai aktīvisti ir pakāOtrā atziņa no šīs konferences tika sniegta ar Slopušies par kādu līmeni uz augšu. Ir aktivitātes, kas
vēnijas piemēru – kā vispār ieinteresēt, jo viens ir
var šos līmeņus arī nodzīt uz leju, piemēram, konapzināties, ka ir jāieinteresē, bet – kā to izdarīt? Ar
ferencē tika minēts piemērs ar aplikāciju, kas bija
kādām metodēm? Šeit ir svarīgi darīt lietas, kas ir
tik slikti uztaisīta, ka daudzi biedri teica, ka tāda
aktuālas tai grupai, ar kuru tiek strādāts. Dažkārt
neveiksme mazina arodbiedrības prestižu.
mēs risinām problēmas, kas ir svarīgas vienam vai
diviem cilvēkiem, bet tās nav tās ikdienas problē- Es varu minēt vienu no aktivitātēm, kas veicina
mas. Kaut vai darba algas paaugstināšana, - tas visaugstāko biedru pieaugumu, un tās ir vizītes
noteikti interesē visus. Jauniešiem tas varētu būt – skolās. Tādā veidā var ļoti ātri var dabūt cilvēkus,
apmaksātas prakses vietas, jo tās daudziem nav kas darbojas un iesaistās – piemēram, Celtnieku
apmaksātas, arī pēc likuma. Ja būtu kāda aktivitā- arodbiedrība ir tā darījusi, un vairākus biedrus tā
te par apmaksātām prakses vietām, jaunieši uz to arī ieguvusi, arī pats tā iesaistījos arodbiedrībā.
parakstītos vairāk,
nekā uz aktivitāti
par darbu ar koplīgumiem, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi.
Trešā atziņa – organizēt aktivitātes vai nu darba vietā,
vai došanos protesta akcijā, vai vienkārši
izbraukumu
pie dabas, - vadoties pēc tā, kuram
no līmeņiem šī aktivitāte ir paredzēta.
Otrs
grupēšanas
veids ir tas, kā pieaug līmeņi pēc šīm
biedru aktivitātēm,
vai šīs aktivitātes ir
attaisnojušas savu
mērķi, vai nē. Vai,

Skats uz Sofiju, M. Babra foto
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PROJEKTI

LBAS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un dalīborganizācijām uzsāk darbu pie profesiju standartu izstrādes
ESF projekta ietvaros
LBAS sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” Nr.8.5.2.0/16/I/001
īstenošanu.
Viens no LBAS uzdevumiem projekta ietvaros ir
izstrādāt profesiju standartus vai profesionālās
kvalifikācijas prasības pirmajam, otrajam un
trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
atbilstoši Profesiju standartu izstrādes metodikai.
Šobrīd ir uzsākta vairāku profesijas standartu
izstrāde, un LBAS kopā ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federāciju 29.maijā organizēja jau pirmos divus profesijas standartu
“Video operators” un “Video operatora palīgs”
izstrādes darba seminārus, kuri notika Rīgas

Mākslas un mediju tehnikumā un kuros piedalījās profesionāli nozares eksperti.
Projekts tiek īstenots Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas
ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju
standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu
modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos
mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

EIROPAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJĀ

ETUC izpildkomitejas sēdē
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) izpildkomitejas sēdē Maltā š.g. 15. un 16. martā notika spraigas diskusijas par darbinieku aizsardzību šodienas Eiropā. Galvenais akcents bija par sociālo Eiropu un SOS stāvokli Eiropas darbiniekiem. ETUC iestājās par arodbiedrību aktīvu stratēģiju, Eiropas sociālo tiesību pīlāru, algas kāpumu visā Eiropā, kā arī solidaritātes fondu Turcijā
aizturētajiem arodbiedrību aktīvistiem. Viena no spilgtākajām bija Maltas premjerministra uzstāšanās, kurā viņš teica, ka Eiropa bez sociālajām tiesībām ir Eiropa bez dvēseles. Tika atzīmēts, ka drīz Eiropas Savienība svinēs 60 gadu jubileju, un tas nenozīmē pensijas vecuma tuvošanos, bet gan nepieciešamību darboties jaunā kvalitātē.
I. Liepiņa,
LBAS priekšsēdētāja vietniece
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IZGLĪTOŠANA

Gatavojoties konkursam PROFS rudenī
Realizējot ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības
pilnveidošana” aktivitāti “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem”
LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti ir izglītojuši kopumā 1036 audzēkņus
15 Latvijas profesionālajās izglītības iestādēs.

Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba
tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas,
kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu.
Informācija par konkursa norisi profesionālās izglītības iestādēm tiks nosūtīta jūnijā, bet konkursa
Nolikums tiks nosūtīts augustā, un skolām būs jāpiesakās konkursam līdz 15. septembrim.
Plānots, ka no 15. oktobra līdz 30. novembrim notiks pieci reģionāli pusfināli—Valmierā, Daugavpilī,
Liepājā un 2 Rīgā. Konkursa fināls notiks Rīgā decembra pirmajā nedēļā. Par to, kur startēs katra
skola, tiks paziņots pēc pieteikumu apkopošanas.
Reģionālie pusfināli un fināls sastāvēs no trīs daļām: mājas darba, viktorīnas un praktiskiem uzdevumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību un
sociālo dialogu.
Reģionālajā pusfinālā varēs piedalīties ne vairāk kā
2 komandas no vienas profesionālās izglītības iestādes. Komandas sastāvā jābūt 6 skolēniem, - viņi
varēs būt no dažādiem kursiem.
Finālā iekļūs katra reģiona labākā komanda. Konkursa rezultātus vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs
darba drošības un darba tiesību eksperti.
Izcilu rezultātu gadījumā žūrija patur tiesības izvirzīt finālam ne vairāk kā divas komandas no vienas
reģiona pusfināla kārtas, kuras ieguvušas lielāko
punktu skaitu.

Uzaicinājuma vēstule, konkursa nolikums un pieteikuma anketa tiks nosūtīti visām profesionālās
LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs un LBAS darba izglītības iestādēm. Tos varēs saņemt arī Latvijas
aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls lekcijā Valmieras
Brīvo arodbiedrību savienības birojā, Bruņinieku
tehnikumā.
FOTO: E. KAZEKA
ielā 29/31, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.0017.00, kā arī interneta vietnē www.arodbiedribas.lv
> Projekti > PROFS.
Gandrīz visas profesionālās izglītības iestādes pauda gatavību piedalīties konkursā PROFS, ko LBAS Šajā vietnē būs atrodama cita papildu informācija
organizēs šī gada rudenī.
saistībā ar konkursu PROFS.
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JURIDISKĀS LAPPUSES

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2016. gadā
Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants
darba tiesisko attiecību jautājumos
Šajā izdevumā autors turpina rakstu sēriju, kurā tiks apskatīti Augstākās tiesas
Civillietu departamenta 2016.gada spriedumi darba tiesībās. Augstākās tiesas interneta mājas lapā par 2016.gadu ir publicēti tikai 4 spriedumi, kas tiek uzskatīti par
judikatūru: SKC- 1565/2016, SKC-1817/2016, SKC-2009/2016, SKC-1425/2016.
Vienlaikus ir vairāk nekā 20 spriedumi, kas nav atzīstami par judikatūru, bet ir pietiekami nozīmīgi un noderīgi no tajos izteikto atziņu viedokļa.

“Mājas režīms” kā pamats, lai atzītu gabaltiesā 2015.gada 25.septembrī iesniegtā darbinieka darbnespējas lapa apliecina viņa atbrīvošanu
neierašanos uz tiesu kā attaisnojošu

no darba laikā no 2015.gada 24.septembra līdz
Lietā Nr. SKC-1538-2016 darbinieks cēla prasību 1.oktobrim. Lūgumam par lietas izskatīšanas attiesā par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, likšanu pievienots arī izraksts no stacionārā/
atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu.
ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kuras
Pirmās instance tiesa darbinieka prasību noraidīja. 10.punktā kā ārstēšanās režīms ir norādīts mājas
režīms. Minētais izraksts ir 12.pielikums Ministru
Apelācijas instances tiesa lietu izskatīja bez darbi- kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
nieka klātbūtnes un prasību arī noraidīja.
„Medicīnisko
dokumentu
lietvedības
kārtība”
(turpmāk
arī
12.pielikums).
Tādējādi
Spriedumā sakarā ar darbinieka pārstāvja nei12.pielikums
kā
ārstēšanās
režīmus
ir
paredzējis
erašanos uz tiesas sēdi norādīts, ka darbinieka
pārstāvis uz tiesas sēdi nav ieradies, lūdzot atlikt trīs veidus: ārstēšanu stacionārā, mājas režīmu un
lietas izskatīšanu sakarā ar darbnespēju. No brīvo režīmu.
pievienotās Darbnespējas A lapas neapliecinātas Ne Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi
fotokopijas secināms, ka darbinieka pārstāvim Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības
noteikts mājas režīms. Minēto iesniegumu darbi- kārtība”,
ne
12.pielikums
neparedz
tādu
nieka pārstāvis tiesā iesniedza personīgi, no kā ārstēšanās režīmu kā „gultas režīms”, uz kuru ir
secināms, ka darbnespēja liedz darbinieka norāde apelācijas instances tiesas lēmumā.
pārstāvim veikt darba pienākumus darba vietā, bet
ne ierasties tiesā. Šādos apstākļos darbinieka Tiesas kompetencē neietilpst noteikt jaunus
pārstāvja neierašanās atzīstama par neattaisno- ārstēšanās režīmus, līdz ar to tiesas lēmumu,
jošu. Līdz ar to tika nolemts izskatīt civillietu bez atzīstot darbinieka pārstāvja neierašanos uz
tiesas sēdi par neattaisnojošu tāpēc, ka viņam
darbinieka pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdē.
nav noteikts „gultas režīms”, nevar atzīt par
Spriedumā tika akcentēts, ka lietas izskatīšana jau likumīgu.
vienreiz atlikta, lietā ir pietiekoši materiāli nolēmuma pieņemšanai, un, ņemot vērā likuma „Par tiesu Vienlaikus par kļūdainu atzīstams tiesas
varu” 28.pantā nostiprināto procesuālās ekonomi- secinājums, ka mājas režīma noteikšana pacijas principu, kā arī darba strīdu kategorijas lietu entam neveido pamatu viņa neierašanās uz
izskatīšanu steidzamības kārtībā, ir iespējams tiesas sēdi attaisnošanai.
izskatīt lietu bez darbinieka pārstāvja klātbūtnes Civilprocesa
likuma
209.panta
2.punkta
tiesas sēdē.
pārkāpums ir atzīstams par būtisku procesuālu
Tāpat apelācijas instances tiesa spriedumā atsaucās uz Senāta 2012.gada 30.maija spriedumu lietā
Nr. SKC-18, kurā noteikts, ka “tiesai iesniegtās
darbnespējas lapas bez papildu pierādījumiem par
saslimšanas raksturu ne vienmēr ir pamats neierašanās tiesas sēdē iemeslu atzīt par attaisnojošu”.

pārkāpumu, kas varēja novest pie lietas nepareizas
izspriešanas, un ir pamats tiesas sprieduma
atcelšanai.

Lai gan apelācijas instances tiesas spriedumā ir
norādīts, ka iesniegumu par lietas izskatīšanas atlikšanu Rīgas apgabaltiesā darbinieka pārstāvis ir
iesniedzis personīgi, kas atbilstoši tiesas pozīcijai
Par minēto spriedumu darbinieks iesniedza kasāci- apliecina, ka pārstāvja darbnespēja nevarēja būt
jas sūdzību un Augstākās tiesas Civillietu departa- par šķērsli arī ierasties uz tiesas sēdi, spriedumā
ments apelācijas instances tiesas spriedumu apstiprinājums šādam tiesas konstatējumam nav
minēts, kas tādējādi atzīstams vien par tiesas
atcēla.
pieņēmumu.
Civillietu departaments norādīja, ka Rīgas ap22

Par disciplinārsoda apstrīdēšanu
Lietā Nr. SKC-2093-2016 (šajā lietā autors akcentēs
lietas virzību attiecībā uz disciplinārsodu apstrīdēšanu) darba devējs 14.05.2014 cēla tiesā prasību
pret darbinieku par darba attiecību izbeigšanu, kurā pamatojoties uz Darba likuma 101. panta piekto
daļu, lūdza tiesu izbeigt darba tiesiskās attiecības
ar darbinieku. Savukārt darbinieks 16.09.2014 tiesā cēla pretprasību par viņam 07.11.2013,
15.01.2014, 15.01.2014 izteikto disciplinārsodu –
piezīmes un divu rājienu atcelšanu, zaudējumu un
atlīdzības par morālo kaitējumu piedziņu.
Pirmās instances tiesa darba devēja prasību noraidīja, bet darbinieka pretprasību apmierināja.
Apelācijas instances tiesa darba devēja prasību noraidīja, bet darbinieka pretprasību apmierināja daļēji. Civillietu tiesu kolēģija norādīja, ka ir zudis pamats apstrīdēto disciplinārsodu tiesiskuma izvērtēšanai.TTiesa, atsaucoties uz Augstākās tiesas Snāta 2008. gada 31. marta spriedumu lietā Nr. SKC
-119 un 2011. gada 9. februāra spriedumu lietā Nr.
SKC-67, ir norādījusi, ka darbinieks darba devēja
izteikto rakstveida piezīmi vai rājienu var pārsūdzēt
tiesā viena mēneša laikā.TTiesas ieskatā, tā kā darbinieks pretprasību ir cēlis 2014. gada 16. septembrī, t.i., vismaz astoņus mēnešus pēc pēdējā disciplinārsoda piemērošanas un citas strīdu ārpustiesas risināšanas iespējas piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanai darbinieks nav izmantojis,
prasība ir noraidāma pat gadījumā, ja pēc būtības
piemērotie sodi būtu nepamatoti.

metodi saistībā ar Darba likuma 34. panta pirmo
daļu, 95. panta otro daļu, 98. panta ceturto daļu,
101., 122. pantu, kā arī Darba strīdu likuma 1. pantā definēto mērķi – nodrošināt darba strīdu ātrāku
izšķiršanu, likumdevēja griba bijusi paredzēt darba
strīdu izskatīšanu pēc iespējas īsākā termiņā, kas,
līdzīgi kā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu un civildienesta ierēdņu disciplināratbildību reglamentējošajās normās, paredzēts viens mēnesis.
Minētajās lietās pārsūdzētie disciplinārsodi bija piemēroti 2006. gada 3. oktobrī, 2006. gada 27. oktobrī un 2007. gada 11. janvārī, kad spēkā esošajā
Darba likuma 90. panta ceturtās daļas redakcijā
disciplinārsodu pārsūdzēšanai termiņš vispār nebija noteikts, līdz ar to tiesa atbilstoši Civillikuma 4.
pantam, uzskatot, ka attiecīgās tiesību normas saturs attiecībā uz termiņu disciplinārsodu pārsūdzēšanai ir neskaidrs, veikusi tās tulkošanu ar sistēmiskās metodes palīdzību.
Izskatāmajā lietā pievērsties Darba likuma 90. panta ceturtās daļas tulkošanai vai minētās judikatūras atziņu attiecināšanai uz pušu strīdu tiesai
nebija pamata, jo pārsūdzības termiņš nepārprotami noteikts likumā.
Atbilstoši Civillikuma 3. pantam katra civiltiesiska
attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši
spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies
vai izbeigusies.
Ņemot vērā, ka darbinieka disciplinārsodu piemēršanas brīdī 2013. gada 7. novembrī un 2014. gada
15. janvārī Darba likuma 90. panta ceturtajā daļā
bija noteikts viena gada pārsūdzības termiņš, kuru
viņš ievēroja, tiesai nebija pamata pretprasību noraidīt pārsūdzības termiņa nokavējuma dēļ, neveicot
piemēroto sodu tiesiskuma pārbaudi pēc būtības.
Autora piezīme: Lai samērotu darbinieka tiesības
aizstāvēt savas tiesības un nepieciešamību nodrošināt tiesisko noteiktību, kā arī ņemot vērā pienākumu darba devējam izsniegt darbiniekam dokumentu, ar kuru darbiniekam ir izteikta rakstveida piezīme vai rājiens, ar 01.01.2015 Darba likumā tika
saīsināts termiņš darbinieka tiesībām prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu no viena gada līdz vienam
mēnesim, līdzīgi kā tas ir gadījumā ar uzteikuma
atzīšanu par spēkā neesošu. Likuma pārejas noteikumos šai normai tika noteikts pārejas periods tiesības darbiniekam prasīt piezīmes vai rājiena,
kas izteikts līdz 2014.gada 1.aprīlim, atcelšanu gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas.
Papildus šobrīd Labklājības ministrija plāno veikt
grozījumus Darba likumā (izsludināti Valsts sekretāru 23.02.2017 sanāksmē, VSS – 210), 90.panta
ceturto daļu papildinot ar jaunu teikumu šādā redakcijā: „Ja, izskatot sūdzību par piezīmes vai rājiena atcelšanu, darba devējs piezīmi vai rājienu neatceļ, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena
mēneša laikā no dienas, kad saņemts darba devēja
atteikums. Ja darba devējs šā likuma 94.panta otrajā daļā noteiktajā laikā nav izskatījis sūdzību un
sniedzis darbiniekam atbildi par pieņemto lēmumu,
darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no atbildei noteiktā laika notecēšanas
dienas.”

Darbinieks par minēto spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību un Augstākās tiesas Civillietu departaments spriedumu atcēla daļā, ar kuru noraidīta
darbinieka pretprasība par disciplinārsodu atcelšanu, norādot šādus argumentus.
Pretprasībā apstrīdētie disciplinārsodi – piezīme un
divi rājieni – darbiniekam piemēroti 2013. gada 7.
novembrī un 2014. gada 15. janvārī, kad spēkā esošā Darba likuma 90. panta ceturtās daļas redakcija paredzēja darbiniekam tiesības prasīt to atcelšanu viena gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas. Šāda likuma redakcija bija spēkā no
2012. gada 25. jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim.
Tiesa pārsūdzētajā spriedumā kļūdaini atsaukusies
uz Augstākās tiesas Senāta 2008. gada 31. marta
spriedumā lietā Nr. SKC-119 un 2011. gada 9. februāra spriedumā lietā Nr. SKC- 67 izteikto atziņu,
ka, pielietojot tiesību normu sistēmisko tulkošanas
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LIZDA aktualitātes
LIZDA aicina iestāties par pirmsskolas Parakstīties par iniciatīvu var šeit: https://
manabalss.lv/vienlidzibu-pirmsskolas-izglitibasizglītības pedagogu vienlīdzību!
iestazu-pedagogiem-darba-samaksu-nodrosinat-noLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbied- valsts-budzeta/show
rība (LIZDA) jau vairāku gadu garumā norāda
valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas LIZDA diskutē par gaidāmajām reforizglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību mām internātskolās
darba slodzes veidošanās principos un darba saLIZDA 6. aprīlī organizēja diskusiju par iecerēto inmaksas apmērā.
ternātskolu reformu. Diskusijā piedalījās pārstāvji
Izglītības likuma 60.panta trešā daļas norma nosa- no Saeimas frakcijām (Nacionālā apvienība "Visu
ka, ka “pedagogu darba samaksa valsts vai pašval- Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas
dības izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu Reģionu Apvienība, No sirds Latvijai un frakcijas
vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā bērnu no pie- "Saskaņa, Izglītības un zinātnes ministrijas, Financu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu šu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās atdarba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta tīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas
līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asocipedagogu, kas īsteno pirmsskolas izglītības prog- ācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības,
rammas pašvaldības izglītības iestādēs, darba sa- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, no 12
maksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, tiek internātskolām
u.c.
iesaistītajām
institūcinodrošināta no pašvaldības budžeta”. Tā kā pašval- jām. Diskusijas mērķis bija uzklausīt Izglītības un
dību budžetu iespējas palielināt finansējuma apmē- zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju ziņojumu par
ru pirmsskolas pedagogiem ir visai atšķirīgas, tad izstrādātajiem priekšlikumiem internātskolu attīstīLatvijas pilsētās un novados veidojas nevienlīdzība bas kontekstā, kā arī diskutēt par šo gaidāmo pārpedagogu darba samaksā, kas rada risku profesi- maiņu ieguvumiem, iespējamiem riskiem un to maonālajai izdegšanai, lielai kadru mainībai un līdz ar zināšanas iespējām. Atsaucoties uz diskusijā identito veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināša- ficētajām problēmām un to iespējamajiem risinājunu bērniem.
miem, LIZDA ir sagatavojusi diskusijas kopsavilkumu, ar kuru ir iepazīstinājusi visas internātskolu
Lai novērstu nevienlīdzību, nepieciešams veikt grodarbības nodrošināšanā iesaistītās un ieinteresētās
zījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas
puses.
izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek
nodrošināta no valsts budžeta. LIZDA aicina portālā ManaBalss.lv parakstīties par iniciatīvu – NOVĒRST
DISKRIMINĀCIJU PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODARBINĀTĪBĀ. Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000
parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri
iesnieguma iesniegšanas dienā ir
sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.³
punktu tas var tikt izskatīts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu. Parakstīties var tikai
izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka
persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi.
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LIZDA piedalās Latvijas Pētniecības un līderu samitā ISTP 2018. gada pavasarī Portugālē,
Lisabonā.
inovācijas stratēģiskās padomes sēdēs
Lai pārstāvētu zinātnieku intereses un aktīvāk iesaistītos zinātnes politikas veidošanā Latvijā, LIZDA
izrādījusi iniciatīvu, rakstot vēstuli Pārresoru koordinācijas centram, kuram rosinājusi iekļaut LIZDA
pārstāvi pastāvīgajā Padomes sastāvā. Tika panākta vienošanās, ka LIZDA pārstāvis tiek aicināts uz
visām Padomes sēdēm 2017. gadā. Pirmā Padomes
sēdē tika diskutēts par prioritārajiem zinātnes virzieniem 2018.—2021. gadam, Valsts pētījumu programmām, Zinātnisko iekārtu datubāzes izveidi
u.c. Tika nolemts esošo Valsts pētījumu programmu darbību pagarināt uz vienu gadu.

UZZIŅAI
Starptautiskais
izglītības
līderu
samits
(International Summit on the Teaching Profession)
pirmo reizi notika Ņujorkā 2011. gadā, un tas ir
nozīmīgs forums, lai atklātu un konstruktīvu sarunu ceļā valdības, arodbiedrības un izglītības eksperti no visas pasaules diskutētu un apmainītos
viedokļiem par efektīvu izglītības politiku un to īstenošanu. Sešu gadu laikā samits kļuvis par unikālu
forumu, kurā ir iespēja apmainīties ar pasaules valstu izglītības ministriem un izglītības arodbiedrībām viedokļiem un dalīties ar labas prakses piemēriem. Forums dod mums iespēju atskatīties uz iepriekšējā gadā paveikto un atkal ar IZM vienoties
par nākamā gada sadarbības prioritātēm. Ar starptautisko partneru palīdzību mēs varam soli pa solim virzīties uz konstruktīvu sociālo dialogu starp
LIZDA un IZM, jo demokrātijas tradīcijas Latvijā no
politiķu puses vēl netiek pietiekami nopietni uztvertas un praktizētas.

Jaunums!
LIZDA piedāvājums biedriem – atbalsts
pedagogiem darba vietas meklēšanā

LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par
Lai atbalstītu savus biedrus, arodbiedrība savā māsadarbību sociālā dialoga veicināšanai
jas lapā ir izveidojusi īpašu sadaļu pedagogiem, kuStarptautiskajā izglītības līderu samitā 2017. gada
31. martā Skotijā, Edinburgā, LIZDA un Izglītības
un zinātnes ministrija noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz nākamajam – 2018. – gadam. Par prioritāti tika izvirzīta sociālā drošība, kas paredz vairākas LIZDA organizētas reģionālās konferences par pedagogu tiesībām
un pienākumiem, kā arī sociālo garantiju noteikšana pedagogiem. Starp prioritātēm noteikta arī uzticēšanās, kas paredz ministrijas diskusijas ar arodbiedrību par iecerētajām reformām pirms normatīvo
aktu projektu tālākās virzīšanas, sociālo partneru
un ministrijas kopīgas mācības par sociālā dialoga
nozīmi, kā arī LIZDA deleģēto pārstāvju piedalīšanās ministrijas organizētajos augusta semināros
izglītības darbiniekiem par 2017./2018. mācību
gada aktualitātēm. Par būtisku prioritāti tika izvirzīta motivācija, kas sevī ietver atbalsta programmas
izstrādi jauno pedagogu motivēšanai darbam visās
izglītības iestādēs, kā arī ministrijas līdzdalību un
atbalstu Pasaules skolotāju dienas 2017 informatīvās kampaņas aktivitātēs. Vienošanās izpildes progresa ziņojums būs jāsniedz nākamajā Izglītības

ri meklē jaunu darba vietu saistībā ar skolu tīkla
optimizāciju. Nākotnē izskatīsim iespēju šo pakalpojumu paplašināt arī tiem biedriem, kuri meklē
jaunu darba vietu citu iemeslu dēļ. Jaunizveidotajā
sadaļā šobrīd var atrast darba devēju piedāvātās
vakances.
Uzzināt
vairāk
var
mājaslapā
www.lizda.lv, sadaļā «Biedriem», «Biedru IESPĒJAS», «Atbalsts darba vietas meklēšanā».
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J.A.Cīrulis,
LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists

SPORTS

LBAS Lielās balvas pludmales
volejbolā pirmā kārta

Jau otro gadu pēc kārtas LBAS Lielās balvas izcīņa startēja Latvijas gleznainajā vietā Irlavā. Arī
šogad debesis bija svina pelēkas un kuru katru brīdi draudēja lietus gāziens, bet izrādījās, ka lietus
tikai sīki smidzināja, netraucējot sporta aktivitātes.
Turnīru uzsāka septiņas komandas. Atklāšanas
uzrunu teica LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns,
kurš novēlēja sportisku garu un veiksmīgu turnīru. Izloze bija nežēlīga, jau apakšgrupās volejbolisti
netaupīja spēkus, lai tiktu izslēgšanas spēļu kārtā. Dažiem no sportistiem tā bija šosezon pirmā
spēle atklātos laukumos. Saturīgu volejbolu demonstrēja visas komandas. Tiesneši, kuriem bija
uzdevums noteikt kārtas labākos spēlētājus, ik pa
laikam ziņoja citus spēlētāju vārdus.
Dramatiska cīņa izvērtās par pirmo vietu. Par to
cīnījās Valmieras stikla šķiedras arodorganizācijas komanda (Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības Zemgales komanda. Pirmo setu uzvar
valmierieši, otrajā triumfē – sakarnieki. Trešajā
pirmo mačbumbu servē Zemgales volejbolisti.
Nekā... valmierieši atspēlē. Vēl sešas reizes tiek
izspēlēta mačbuma. Septītā
nes uzvaru VSŠ
arodorganizācijas komandai.
Labākajiem tiek pasniegtas balvas, par vērtīgāko
spēlētāju tiek atzīta Aija Bērta no LSAB Zemgales
(viņai balvu pasniedz Pēteris Krīgers, kas savulaik
volejbolu uzaicināja uz Irlavu) un VSŠ arodorganizācijas komandas spēlētājs Kristers Kazaks.
Vietu sadalījums
1. LIA VSŠ
2. LSAB Zemgale

3. LSAB Talsi
FOTO: M. PUŽULS
4. LPNA Cēsu alus I
5. Enerģija I
6. Energija II
7. LPNA Cēsu alus II
Nākamā kārta – 15.jūlijā Žagarkalna laivu bāzē. Vēl
var pieteikties un cīnīties par Lielo balvu!
M.Pužuls,
galvenais tiesnesis
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“LBAS Vēstis” sagatavoja Sanita Birkenfelde

