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DARBA SAMAKSA + NODOKĻU REFORMA 

NTSP sēdē LBAS izcīna nopietnas    

uzvaras 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 24. augustā LBAS panāca arodbiedrībām 

pozitīvus stratēģiski svarīgus risinājumus jautājumos par pedagogu darba samaksas grafiku un ve-

selības aprūpes finansējumu. 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Šajā valdības, darba devēju un arodbiedrību kopīgās institūcijas 

sanāksmē vienojāmies par svarīgāko – darba samaksas pieaugumu izglītības un veselības aprūpes noza-

res darbiniekiem. Tika piepildīti arodbiedrību nospraustie mērķi - plānoto nodokļu reformu saistīt ar 

darba samaksas un nozaru finansējuma jautājumu, kas uzskatāms par atzīstamu panākumu. Sākotnēji 

šie uzdevumi šķita gandrīz nepaveicami, bet mums tas izdevās rezultatīva sociālā dialoga ceļā.”  

(Turpinājums 3. lpp.) 

Attēlā: pēc Sadarbības memoranda parakstīšanas ar premjera partiju - Zaļo un zemnieku savienību,  

centrā partijas valdes priekšsēdētājs un premjera padomnieks Armands Krauze. 
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Turpinājums no 1.lpp. 

NTSP sēdes pirmais darba kārtī-

bas punkts bija par aktualitātēm 

saistībā ar Izglītības reformu 
(skolu tīklu) un pedagogu darba 

samaksas grafika apstiprināšanu. 

Sociālie partneri vienojās izskatīt 

pirmsskolas pedagogu atalgojuma 

jautājumu nākamajā NTSP sēdē 

septembra beigās-oktobra sāku-
mā, uzaicinot tajā piedalīties Lat-

vijas Pašvaldību savienības (LPS), 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 

(LLPA), Reģionālo attīstības centru 

apvienības (RACA) pārstāvjus. 
Arodbiedrību ierosinājums ir – 

pirmsskolas izglītības iestāžu pe-

dagogu atalgojumu maksāt no 

valsts budžeta līdzekļiem, nevis 

pašvaldību, kas izslēgtu pedagogu 

iespējamo diskrimināciju atalgoju-
ma jautājumā. 

Tika nolemts līdzšinējās NTSP 

Profesionālās izglītības un nodar-

binātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes vietā veidot Izglītī-
bas un nodarbinātības apakšpado-

mi, kurai būtu plašākas funkcijas, 

tajā pieaicinot pastāvīgai dalībai LPS pārstāvjus. 

Sociālie partneri piekrita LBAS priekšlikumam ap-

stiprināt Ministru kabinetā līdz 15.10.2017. peda-

gogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 
2018.g.-2022.g., bet ar nosacījumu, ka šai grafika 

izstrādei jānotiek kopsolī ar skolu optimizāciju, kas 

skartu vidusskolas. Klātesošie atbalstīja viedokli, 

ka 1. līdz 6. klašu skolēniem noteikti ir jānodrošina 

izglītošanās maksimāli tuvu dzīves vietai. Turklāt 
tika atbalstīts arodbiedrību priekšlikums, ka skolu 

optimizācijas rezultātā ietaupītie līdzekļi tiks novir-

zīti pedagogu darba samaksai un nozares finansē-

juma īpatsvars saglabāsies līdzšinējā līmenī. 

Otrs svarīgais jautājums NTSP sēdes darba kārtībā 
bija par Veselības aprūpes finansēšanas likumpro-

jektu. Tika nolemts, ka Veselības ministrijai sadar-

bībā ar Veselības aprūpes nozares apakšpadomi 

(VANA) jāpabeidz likumprojekta izstrāde līdz 

08.09.2017, ievērojot veselības aprūpes pakalpoju-
mu pieejamības sasaisti ar nodokļu nomaksu, kā 

arī sociālo partneru iesaisti valsts 

piešķirtā veselības aprūpes finan-

sējuma izlietošanas uzraudzībā. 

Tika nolemts, ka tiks apvienoti 

abi NTSP iesniegtie likumprojekta 
varianti – LVSADA un VM. LBAS 

rosināja atbalstīt Veselības aprū-

pes finansēšanas likumprojekta 

izskatīšanu un pieņemšanu stei-

dzamības kārtībā, - valdības puse 
solīja pēc iespējas ātrāku darbu, 

piekrītot arodbiedrību ierosināju-

mam, ka ir iespējams atsevišķu 

problēmjautājumu risinājums 

caur MK noteikumiem, kas nozī-

mētu to ātrāku pieņemšanu, ne-
vis caur diviem vai trim lasīju-

miem Saeimā. 

Tika izteikts atkārtots atbalsts 

veselības aprūpes finansējuma 

palielinājumam, 2020.gadā sa-

sniedzot 4% no IKP, nodrošinot 
arodbiedrību prasīto darba sa-

maksas pieaugumu un pakalpo-

jumu pieejamības ievērojamu uz-

labojumu. 

17.08. Veselības aprūpes nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē soci-

ālie partneri - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfede-

rācija—un Veselības ministrija diskutē par veselības aprūpes finansēšanas likuma 

tapšanu.  

Sociālie partneri tiekas ar premjeru 11.07.  
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ROKAS NOST NO DARBA LIKUMA! 

16. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā 

16. augustā ir stājušies spēkā grozījumi Darba 

likumā. Minētie grozījumi ir smags kompromiss, 

kas kopīgiem spēkiem tika panākts vairāk nekā 
gadu ilgās pārrunās, strīdos, diskusijās ar LDDK, 

LM, FICIL. 

Atgādinām, ka kompromisa meklējumos LBAS nav 

pieļāvusi tādas LDDK un FICIL iniciatīvas, kā: 

* pārbaudes laika pagarināšana uz 6 mēnešiem; 

* vēlmi laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinā-
jumu, neieskaitīt darbinieka ilgstošu slimības laiku; 

* atstādināšanas regulējuma izmaiņas, paredzot, ka 

darbiniekam jābūt sasniedzamam darba devēja no-

teiktajā kārtībā. 

Tajā pašā laikā LBAS ir panākusi, ka tiek atbalstī-
tas mūsu idejas par: 

* darba koplīgumu nozarē slēgšanas paplašināju-

mu; 

* darba devēja pienākumu pierādīt blakus darba 

ierobežojuma tiesiskumu; 

* virsstundu kompensēšanas ar atpūtas laiku saba-
lansētu regulējumu; 

* to, ka, ja pārtraukuma laikā darbiniekam ir no-

teikts aizliegums atstāt savu darba vietu un darbi-

nieks šo laikposmu nevar izmantot pēc sava ieska-

ta, šāds pārtraukums ieskaitāms darba laikā; 

* aizliegumu darba līgumā iekļaut klauzulu par pie-

krišanu veikt virsstundu darbu. 

Grozījumu redakcija ir pieejama šeit. 

Ņemot vērā, ka grozījumi ir ļoti apjomīgi, LBAS ju-

rists Kaspars Rācenājs piedāvā LBAS dalīborganizā-

cijām piedalīties to semināros un informatīvajās 

dienās, lai arodbiedrību biedrus sīkāk informētu 

par izmaiņām Darba likumā. 

Joprojām turpinās diskusija par tiem likuma pan-
tiem, par kuriem LBAS nav devusi piekrišanu, un 

par tiem diskusija turpināsies NTSP. 

Pēc dalīborganizāciju sanāksmes, kas notika 

14.08.2017., par 68. un 110.pantu LBAS ir nosūtī-

jusi priekšlikumus LDDK. 

Par 68. pantu 

LBAS priekšlikums 

Piemaksas apmērs par virsstundām Darba likuma 

68.pantā ir saglabājams iepriekšējā apmērā. Vienī-

gais izņēmums attiecībā uz virsstundu piemaksas 

apmēru varētu būt pieļaujams, ievērojot šādus no-
sacījumus: 

* piemaksas par virsstundām apmērs paredzēts ar 

vispārsaistošu ģenerālvienošanos; 

* ģenerālvienošanās paredz minimālās algas paaug-

stinājumu, kas nav mazāks par 2 valstī noteiktajām 

minimālajām algām; 

* piemaksas par virsstundām apmērs nevar būt 

mazāks par 50%. 

Par 110.pantu 

LBAS priekšlikums 

Piekrišana arodbiedrības biedra atbrīvošanai (uz 
tādiem noteikumiem, kādi šobrīd ir noteikti likumā) 

būtu jāsaņem, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs 

vairāk nekā 3 mēnešus. 

Šobrīd LBAS gaida atsauksmes no LDDK, un atka-

rībā no LDDK pozīcijas, tālāk tiks izlemts vai nesa-

skaņotie jautājumi ir jāskata DLTSA vai NTSP. 

14. augustā LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizācijas tikās sanāksmē par grozījumiem Darba likumā, kurā tika apspriesti 

arī nesaskaņotie Darba likuma panti - īpaši 68. un 110. pants.  

https://likumi.lv/ta/id/292584-grozijumi-darba-likuma
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SOCIĀLAIS DIALOGS 

Informatīvajā telpā atkal dzirdam, ka ekonomika 

taisās pārkarst, jo algas apsteidz darba ražīgumu, 

bezdarbs ir savā zemākajā punktā un inflācija ir ap 
3%, kas esot labs rādītājs. Bet kā tad iet vidusmēra 

strādājošajam cilvēkam mūsu valstī? Vai beidzot ir 

grūtie laiki aiz muguras, var uzelpot un pēc komu-

nālo maksājumu nomaksas, var dzīvot, ja ne gluži 

cepuri kuldams, tad mierīgi, nesavelkot jostu? Pa-

stāvīgi dzirdam par medmāsu, ārstu un skolotāju 
zemajām algām, bet viņu algas veidojas no nodok-

ļiem, tajā skaitā no tiem, ko maksā arī katrs ražo-

šanā strādājošais. Un, ja nu šo nodokļu ir par maz, 

lai sabiedriskajā sektorā strādājošie saņemtu nor-

mālas algas, tad atliek vien secināt, ka arī algas, no 
kurām tiek maksāti nodokļi, ir par zemu ļoti lielai 

strādājošo daļai. Par to, ka darbaspēka nodokļu 

slogs ir par lielu, beidzot ir vienojušās visas trīs 

puses – darba ņēmēji, darba devēji un valsts puse. 

Tā ir labā ziņa, bet algas tāpēc nebūt neaugs vis-

iem.  
Par to uztraucas arī “Lauma Fabrics” darbinieki, 

rakstot prasības par algu pieaugumu, vēršoties pie 

arodbiedrības un darba devēja risinājumu meklēju-

mos. Divas reizes divu nedēļu laikā ir notikušas 

sarunas, ko organizēja arodbiedrība kopā ar darba 
devēju dažādos formātos. Ir saprotams, ka gribas 

kliegt par netaisnību, - ka kāds saņem vairāk, ka 

kvalitātes prasības ir pārāk augstas, ka kāds pie tā 

visa ir vainīgs. Jā, iespējams, ka tā tas arī ir, tikai 

ar kliegšanu nebūs līdzēts. Tam ir vajadzīga gan 

konstruktīva saruna, gan dzirdīgas ausis. 

Tieši tāda saruna norisinājās 7. septembrī, kurā 

piedalījās “Lauma fabrics” arodbiedrības pārstāvji 

un iecirkņu vadītāji, arodorganizācijas priekšsēdē-
tāja Kristīne Martinsone, ģenerāldirektors Edijs Eg-

liņš un Industriālo nozaru arodbiedrības (LIA) 

priekšsēdētāja Rita Pfeifere. 

Edijs Egliņš informēja par uzņēmuma panākumiem 

un grūtībām, ar kurām tam pastāvīgi jāsaskaras. 

Apgrozījums ir pieaudzis par 6%. Neskatoties uz to, 
ka lielākais klients “Milovica” ir samazinājis apgro-

zījumu par 10%, tas tiek kompensēts citur. Samazi-

nās izstrādājumu partijas, klienti kļūst arvien pra-

sīgāki gan kvalitātes, gan izstrādājumu dizaina zi-

ņā. “Jākļūst efektīgākiem, gudrākiem, ātrākiem” – 
tā Edijs Egliņš. Tādēļ uzņēmums ekonomē un sa-

mazina izmaksas par elektrību, gāzi, notekūdeņiem 

par apmēram 20%. Aktīvi tiek strādāts pie žāvēša-

nas iekārtas nomaiņas, kā arī citu novecojušo ie-

kārtu nomaiņas un uzlabošanas.  

Neskatoties uz to, ka uzņēmums konkurē ar ārzem-
ju, pamatā Ķīnas, uzņēmumiem, “Laumai Fabrics” 

ir nākotne, ja investē un strādā gudrāk. Ir svarīgi 

redzēt kopainu uzņēmumā, ne tikai viena iecirkņa 

ietvaros. 

Atbildot uz strādājošo jautājumiem par algu paaug-
stināšanu, ir aprēķināts, ka šī gada 7 mēnešos al-

gas ir cēlušās 376 darbiniekiem par 3%. No 1. ok-

tobra ir panākta vienošanās ar arodbiedrību, ka 

apmēram 5-7% robežās augs alga par kvalitatīvu 

darbu gandrīz visos cehos.  

GRŪTI LAIKI, VIEGLI LAIKI  

Sociālais dialogs uzņēmumā “Lauma Fabrics” Liepājā 
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Ir lielas rezerves algu pieaugumam, jo ir augsts 2. 

šķiras produkcijas apjoms, bet klienti sliktu kvali-

tāti atsakās ņemt pat ar atlaidi. Nākamais etaps 

algu pieaugumam varētu būt nākamā gada 2. ce-

turksnī. Arodbiedrība savukārt pieprasa proporci-

onālu algu pieaugumu visiem strādājošajiem, sais-

tot to ar minimālās algas pieaugumu valstī, kas 

plānots no 11 līdz  13%. Tika dota iespēja izteikties 

visiem klātesošajiem, un tas parādīja, ka diemžēl 

kopainas redzējums un komunikācijas trūkums 

rada problēmas arī ražošanas darba organizācijā. 

Nevienmērīga plānošana rada sastrēgumus gan 

ražošanā, gan aprēķinos. 

Tika pārrunāti vēl daudzi aktuāli jautājumi, un ģe-

nerāldirektors izteica domu, ka “Lauma” joprojām 

pastāv, pateicoties patriotiskiem, atbildīgiem, dis-

ciplinētiem un  labi izvēlētiem darbiniekiem. 

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsē-

dētāja Rita Pfeifere izskaidroja jaunās nodokļu poli-

tikas pamatnostādnes, un ar kādu mērķi viens vai 

otrs nodoklis tika palielināts vai samazināts, un kā 

būtu jāpaaugstinās mazākajām algām šo nodokļu 

izmaiņu rezultātā. Tika skaidroti jautājumi par no-

dokļu atvieglojumiem nākamgad, valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu izmaiņām un nodokļu 

atmaksu.  Tika salīdzinātas LBAS izvirzītās kopīgās 

prasības un panāktais rezultāts.  

Atkārtoti pārrunājot algu jautājumu, Rita Pfeifere 
uzsvēra, ka minimālā alga valstī netika celta ar 

mērķi “saspiest” atalgojuma skalu, kas tuvotos mi-

nimālajai algai visiem strādājošajiem, bet, proporci-

onāli ceļot atalgojumu arī pārējiem, panākt vidējā 

algu līmeņa celšanos un iedzīvotāju labklājības 
augšanu.  

Galu galā saruna, kas sākās ar zināmu sasprindzi-
nājumu, parādīja, ka, izrādot savstarpēju cieņu, 

izpratni un vēlmi risināt jautājumus kopējās lietas 

labā, ir pareizais solis gan uzņēmuma attīstībai, 

gan kopīgai izpratnei par darbinieku problēmām.  

Rita Pfeifere, 

LIA priekšsēdētāja 
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

LIZDA veic pētījumu par pedagogu tiesībām 

Latvijas Izglītības un zi-

nātnes darbinieku arodbiedrība 

(LIZDA) 2016. gada oktobrī veica 

sabiedrības aptauju par pedagogu 

profesijas prestižu Latvijā. Ap-

taujā iegūtie rezultāti apstiprinā-

ja, ka pedagoga profesijas pres-

tižs sabiedrībā joprojām nav 

augsts.  

LIZDA iegūtie dati parāda, 

ka pedagogi nejūtas novērtēti atbil-

stoši savam ieguldītajam darbam. 

Tas neattiecas tikai uz atalgojumu, 

bet arī uz kopējo pedagogu darba sabiedrības no-

vērtējumu un atzinību. Pedagogi pētījumā pauž no-

stāju, ka viņu darbs tiek pārāk kontrolēts un skolo-

tāji izjūt pārāk lielu spiedienu no sabiedrības un 

vecāku puses. Pedagogi norādīja uz nemitīgajām 

izglītības sistēmas refor-

mām un pārmaiņām, aiz-

vien jauniem noteiku-

miem un kontroles in-

strumentiem, kas ap-

draud pedagogu profesi-

onālo brīvību.  

Pētījuma secinājumos LIZDA akcentēja, ka 

būtu jāveic dokumentu analīze (likumu, MK notei-

kumu, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteiku-

mu u.c.) par pedagoga, bērnu, vecāku tiesībām un 

pienākumiem, izvērtējot to sabalansētību. Lai uzla-

botu situāciju, LIZDA rosināja, ka pašvaldī-

bām sadarbībā ar izglītības iestādēm 

un pedagogiem būtu jāpilnveido pedagogu atbalsta 

sistēma izglītības iestādēs. Sadarbībā ar vecākiem 

un skolēniem būtu jāskaidro tiesību un pienākumu 

sadale starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, 

kā arī jāraugās, lai katra puse tos ievērotu.  

Visā pasaulē šī gada Pasaules Skolotāju die-

na tēma, ir “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedago-

gus”, kuras ietvaros LIZDA pievērsīs īpašu uzmanī-

bu pedagoga tiesībām, mēģinot panākt pedagoga 

tiesību aktualizēšanu visos līmeņos. LIZDA līdz 

2017. gada 27. oktobrim aicina pedagogus piedalī-

ties visaptverošā pētījumā par pedagoga tiesībām 

izglītības iestādēs Latvijā. Pētījuma rezultāti būs 

noderīgi turpmākai LIZDA darbībai un pedagogu 

tiesību aizstāvībai izglītības iestādes, pašvaldības 

un valsts līmenī. Iegūtie dati tiks izmantoti apkopo-

tā veidā un plašākai sabiedrībai tie tiks prezentēti 

2017. gada 22. novembrī LIZDA konferences ietva-

ros. 

Vairāk informācijas: www.lizda.lv. 
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BIEDRU SKAITS AUG 

LBAS sastāvā uzņemta jauna dalīborganizācija  

27. septembrī LBAS valde LBAS sastāvā uzņēma jaunu dalīborganizāciju – Latvijas Iekšlietu 

darbinieku arodbiedrību (LIDA). 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Valde pēc LIDA iesnieguma par vēlmi iestāties LBAS iz-

skatīšanas nobalsoja par šīs arodbiedrības uzņemšanu LBAS sastāvā no 1. oktobra, un mūsu 

arodbiedrību saime ir papildinājusies ar 2600 jauniem biedriem – policistiem, ugunsdzēsējiem, 

robežsargiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un citiem iekšlietu sistēmā strādājo-

šajiem.” 

Jāpiebilst, ka līdz ar LIDA iestāšanos LBAS sastāvā ir 21 dalīborganizācija. 

JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS 

LBAS Jauniešu padomes sanāksmē  

LBAS Jauniešu padomes (JP) sanāksmi 14. septembrī atklāja LBAS priekšsēdētāja viet-

niece I.Liepiņa ar uzrunu jauniešiem un laba vēlējumiem turpmākajā darbā.  

Sanāksmes pirmajā daļā LBAS jaunieši tika iepazīstināti ar Latvijas Studentu apvienības (LSA) 

pārstāvi Mairu Belovu, kura pastāstīja vairāk par LSA darbību, par plānotajiem darbiem un 

projektiem. Maijā ar LSA pārstāvi tikās LBAS vadība un vienojās par sadarbību starp LBAS JP 

un LSA. 

Sanāksmes tālākajā gaitā tika izrunāti JP dienas kārtības jautājumi par 20. oktobrī paredzēta-

jām apmācībām jauniešiem par prezentācijas mākslu, kas būs kaut kas vairāk kā PPT, un da-

lību 18. Baltijas jauniešu forumā, kas notiks šī gada 27.-29. oktobrī. No LBAS Jauniešu pado-

mes dalībai forumā jādele-

ģē 6 pārstāvji, galvenās tē-

mas plānotas par digitalizā-

ciju, par to, kādēļ jauni cil-

vēki retāk iesaistās arod-

biedrībās un - vai jaunieši 

domā par savu pensijas ve-

cumu.  

Jauniešu padome izrādīja 

interesi par tradīciju vieso-

ties kādā no LBAS dalībor-

ganizācijām, tādēļ šo tradī-

ciju turpināsim. Nākamā 

JP sanāksme plānota 12. 

oktobrī. 

Anete Kice, 

LBAS JP koordinatore 
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PASĀKUMI 

29. jūnijā notika LBAS Dzimumu līdztiesības 

padomes izbraukuma sēde. Tajā LBAS ārējo sa-

karu koordinētāja Ariadna Ābeltiņa informēja 

par starptautiskajām aktualitātēm dzi-

mumu līdztiesības jomā, kā arī Padome 

viesojās Nacionālajā botāniskajā dārzā 

Salaspilī. 

LBAS Dzimumu līdztiesības padome iepa-

zinās ar Eiropas arodbiedrību konfederāci-

jas (ETUC) atbalstu konvencijas pret var-

darbību pret sievietēm parakstīšanu Eiro-

pas Savienībā un ETUC pētījuma rezultā-

tiem, kurā noskaidrots, ka privātās pensi-

jas palielina vīriešu un sieviešu pensiju 

starpību, jo lielākajā daļā ES valstu privā-

to pensiju shēmas neiekļauj sieviešu stāžā 

neatrašanos darbā bērna vai cita veida 

aprūpes atvaļinājuma laikā. 

A.Ābeltiņa sēdes dalībnieces iepazīstināja 

ar ETUC paziņojumu, kurā Eiropas arod-

biedrības nosoda Eiropas Komisiju par 

tiesību uz streiku ierobežošanu gaisa sa-

tiksmes kontroles darbiniekiem. Tāpat vi-

ņas iepazinās ar Starptautiskās Arodbied-

rību konfederācijas (ITUC) Globālo tiesību 

indeksu 2017, kurā ziņots, ka vardarbība 

un represijas pret darbiniekiem pieaug, un 

ar Eiropas sociālo partneru paziņojumu 

par ekonomikas ekoloģizācijas potenciāla izmanto-

šanu jaunu darbavietu izveidei. 

Vēl Padomes locekles tika iepazīstinātas ar Zviedri-

jas dzimumu līdztiesības barometru 2017 “Laiks, 

ietekme un nauda” – Zviedrijas Arodbiedrību kon-

federācijas LO-Sweden secinājumiem un ieteiku-

miem. 

Pasākuma otrajā daļā LBAS Dzimumu līdztiesības 

padome viesojās Nacionālajā botāniskajā dārzā Sa-

laspilī, kur arī nofotografējās ar ETUC kampaņas 

“Lielākas algas Eiropā!” plakātiem. 

LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma 

sēdēs 

Savukārt 15. septembrī LBAS Dzimumu līdztiesības 

padome viesojās AS “Dzintars”. Padomes pārstāves ie-

pazinās ar uzņēmuma vēsturi, produktiem un iespē-

jām darbiniekiem. Paldies AS "Dzintars" un jo īpaši Elī-

nai Lukjanovičai par laipno uzņemšanu.  Ir jaunas   

sadarbības idejas!  

Irēna  Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece 
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

Mums darbs būs vienmēr  

1.septembrī pie Latvijas Celtnieku arodbiedrības 

viesojās Somijas Celtnieku arodbiedrības 

“Rakennusliitto” delegācija.  

Pirms 27 gadiem tika parakstīts abu arodbiedrību 

sadarbības līgums, ko no Latvijas puses parakstīja 

toreizējā LCA priekšsēdētāja Māra Tomsone, un 

visu šo laiku abu valstu celtnieku arodbiedrības arī 

uztur draudzīgus kontaktus.   

Somijas Celtnieku arodbiedrības sastāvā ir 80 tūk-

stoši biedru, 50 tūkstoši maksā biedru naudu, pā-

rējie ir pensionāri un studenti. “Rakennusliitto” 

centri ir 16 lielākajās pilsētās, kuros strādā 110 

algoti darbinieki, ir daudz reģionālo organizāciju. 

Apmēram puse no arodbiedrības algotajiem darbi-

niekiem nodarbojas ar bezdarbnieku pabalstiem, 

otra puse – ar koplīgumiem, darba aizsardzības 

jautājumiem u.c. No visiem nozarē strādājošajiem 

“Rakennuslitto” aptver 70%.  

Viesu delegācija pārstāv “Rakennusliitto” Somijas 

rietumu – Satakuntas reģiona arodbiedrību, un 

tajā ir 15 tūkstoši biedru.  

Priekšsēdētājs Ismo Mansikka (attēlā) tikšanās 

reizē pastāstīja, ka arodbiedrības galvenais izaici-

nājums ir piesaistīt jaunus biedrus un lai viņi sa-

prastu, ka ir jāmaksā biedru nauda. Viņš akcentē-

ja, ka Eiropas Savienība ir devusi daudz laba, bet 

arī radījusi daudz jaunu izaicinājumu. 

“Rakennusliitto” pārstāvji uzsvēra, ka visām Eiro-

pas Savienības arodbiedrībām ir jāstrādā kopā pret 

verdzību – pret tām firmām, kas tā strādā: “Darba 

tirgū mums visiem kopā ir jācīnās, lai aizstāvētu 

darbinieku tiesības, lai viņiem būtu vieglāk, un lai 

katrā darba vietā būtu iespējams iegūt informāciju 

un būtu iespēja aizstāvēt biedrus.” 

Viesi pauda viedokli, ka Somijas valdība aizstāv 

buržuāziju, bet nav labvēlīga pret strādniekiem, un 

tas ļoti ietekmē darbinieku dzīvi. Somijā tiek pie-

ņemti likumi, lai vājinātu arodbiedrības un mazi-

nātu darba samaksu. Visiem spēkiem valdība cen-

šoties salauzt gadu desmitos radīto veiksmīgo kop-

līgumu sistēmu, - lai katrs darba devējs runātu ar 

darbiniekiem atsevišķi, bet ne sistēmā, kas, pro-

tams, ir darbiniekiem un arodbiedrībām par sliktu. 

“Šī valdība ir tikai 2 gadus, bet jau ir paspējusi 

mainīt bezdarbnieku pabalsta sistēmu – mazinājies 

apmaksājamo bezdarba dienu skaits un apjoms. Ir 

vājināti pensiju noteikumi – paaugstināts pensijas 

vecums, tas pakāpeniski paaugstināsies no 63 līdz 

68 gadiem, un saīsināts atvaļinājumu laiks. Tauta 

nedomā, ko ievēl, jo, kad politiķi tiek pie varas, tie 

aizmirst, ko ir solījuši,” saka Ismo Mansikka. 

Somijas arodbiedrībām ir gara vēsture – ap 90 ga-

diem, bet Rietumu reģiona Celtnieku arodbiedrība 

ir vēl vecāka – 115 gadi. 
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Lai kā valdība censtos salauzt koplīgumu sistēmu, 

tomēr Somijas Celtnieku arodbiedrībai ir izdevies 

noslēgt koplīgumus 9 celtniecības sektoros, piemē-

ram, santehniķiem, būvmateriālu ražotājiem, asfal-

ta klājējiem, jumiķiem, grīdu licējiem u.c. Somu 

kolēģi pauda cerību, ka līdz nākamā gada febru-

ārim koplīgumi būs noslēgti visos celtniecības sek-

toros, un tiks pārvarēti darba devēju un valdības 

liktie šķēršļi. “Koplīgumu pārrunas notika 6 gadus. 

Koplīgums ir prioritāte arodbiedrību darbā. Ir ļoti 

grūti cīnīties par darba samaksu, bet šī cīņa tiks 

turpināta,” saka Ismo Mansikka. 

Celtniecība nebeigsies nekad, tā saka Somijā, un 

tas nozīmē, ka vienmēr būs vajadzīgas arī arod-

biedrības, - mums darbs būs vienmēr, un nedrīk-

stam nolaist rokas. Tomēr ārvalstu kolēģi atzīst, ka 

Somijā celtniecības nozarē darba samaksa ir laba – 

līdz pat 16 eiro stundā, arī bezdarbs nav liels: 

“Varam sevi nodrošināt un reizi gadā braukt ceļoju-

mos. Arī par esošajām biedru naudām var labi strā-

dāt.” 

 Somijā biedru nauda arodbiedrības biedram ir 

1,6% no algas, no tiem 0,65% aiziet bezdarba pa-

balstu fondā. Savukārt bezdarbnieka pabalsts vidē-

ji dienā ir 73 eiro un vidēji mēnesī - 2700 eiro.   

Somijas partnerus interesēja LCA biedru skaits, 

uzņēmumi, kā arī situācija darba aizsardzībā un 

nozarē bojā gājušo skaits. 

LCA savukārt vēl interesējās par darbiniekiem no 

Latvijas, kas strādā Somijā.  

“Rakennuslitto” pārstāvji pastāstīja, ka nav šādas 

statistikas, bet varētu runāt par dažiem simtiem 

darbinieku. Agrāk ir bijis vairāk, bet 2013. gadā 

Somijā pieņēma likumu, ka darba devējam ir jāre-

ģistrē visi darbinieki, - lai likvidētu “melno tirgu” 

un lai par visiem maksātu nodokļus - un tad ārval-

stu darbinieku skaits samazinājās. Šis lēmums at-

tiecās tikai uz celtniecības nozari, un tad daudzi 

pārgāja strādāt uz metālapstrādi, tādēļ tagad arī 

šajā nozarē tiks ieviests tāds pats darbinieku reģis-

trēšanas nosacījums. 

Visi Somijas celtniecības nozarē noslēgtie koplīgu-

mi vienuviet atrodami “Rakennuslitto” izveidotajā 

aplikācijā, un jebkurš interesents, ielādējot savā 

mobilajā ierīcē šo aplikāciju, var atrast informāciju 
par visiem noslēgtajiem  koplīgumiem, kā arī to, 

kāda darba samaksa pienākas katram darbinie-

kam, atbilstoši viņa kvalifikācijai. 
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MĀCĀMIES 

Seminārā "Kā veiksmīgi organizēt      

darbiniekus arodbiedrībās?" 

Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi 

organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar ma-

zām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu 
šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampa-

ņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama 

pārējiem darbiniekiem. 

Seminārs notika 2. jūnijā Alberta viesnīcas zālē, un 

to atklāja LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa sniedza 
prezentāciju “Arodbiedrības Latvijā – pārmaiņas 

darba tirgū un izaicinājumi”, īpaši izceļot kolektīvo 

pārrunu nozīmi strādājošo dzīves kvalitātes uzlabo-

šanā. 

Par jauniešiem arodbiedrībās informēja LBAS arod-
biedrību un jauniešu koordinatore Ieva Freiborne, 

uzsverot jauniešu izstrādātās rekomendācijas nā-

kotnei - arodbiedrību autoritātes stiprināšanu, lai 

ietekmētu lēmumu pieņemšanu, Jauniešu padomes 

nepieciešamību katrā arodbiedrībā un darbu ar nā-

kotnes darbiniekiem. 

Dienas lielāko daļu ar semināra dalībniekiem piere-

dzē dalījās Baltijas Organizēšanas akadēmijas 

(BOA) koordinators Baltijā, Igaunijas Arodbiedrību 

konfederācijas EAKL pārstāvis Veiko Mölder. 

Savā prezentācijā viņš informēja par BOA darbību 
Baltijas valstīs, - tā sāka savu darbību 2012.gadā 

Igaunijā, bet Latvijā tā darbojas tikai no 2016.gada 

– šobrīd Celtnieku arodbiedrībā un Sabiedrisko pa-

kalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībā 

LAKRS. BOA organizatori darbojas uzņēmuma līme-

nī, vai nu veidojot arodorganizācijas no jauna, vai 
attīstot jau esošās. 

KAS BIEDRU SATRAUC?! 

Kā pirmo darbu arodorganizācijas attīstīšanā, Veiko 

minēja tādas tēmas atrašanu, uz kuru var balstīt 

jaunu biedru iesaistes kampaņu. Ir jārunā ar bied-

riem, jāizzina visas tēmas, kas biedrus satrauc. Ja 

gribam būvēt stipru arodbiedrību, kampaņu sākot-
nēji nevaram balstīt uz algas paaugstināšanu, - ir 

jāsāk no mazām lietām, kuras tiešām ir iespējams 

atrisināt. Parastā arodorganizācijas priekšsēdētāju 

kļūda ir – jebkuras problēmas gadījumā iet “pa tie-
šo” pie darba devēja, nevis tās risināšanā iesaistīt 

pārējos biedrus. Tādā gadījumā arodbiedrība nav 

redzama, un domāšanas kultūra organizācijā ne-

mainās. 

KAS IR STIPRA ARODORGANIZĀCIJA? 

BOA pārstāvis Veiko Mölder to raksturo ar vairā-
kiem kritērijiem: tajā ir vairāk nekā 50% biedru, 

arodbiedrības biedri ir aktīvi un apmācīti, un dar-

bojas koplīgums. 

Biedru iesaistes kampaņas “grūdienam” jābūt plaši 

un dziļi jūtamai problēmai, kuru ir iespējams atrisi-
nāt. Turklāt biedriem ir jātic, ka viņu kopīgā rīcība 

izmainīs situāciju. Ir jābūt dusmu, cerības un rīcī-

bas kopsakaram – tad kampaņa izdosies. 

JĀRUNĀ “ACI PRET ACI” UN JĀMEKLĒ LĪDERI 

BOA koordinators norāda, ka vislabāk ar potenci-

ālajiem biedriem runāt “aci pret aci”, un pirmajā 
tikšanās reizē viņš nekad nerunājot par arodbiedrī-

bu, bet vairāk klausoties, iemantojot sarunu biedra 

uzticību. Un ļoti svarīga ir patiesā līdera atrašana, 

jāsaprot – vai viņam ir sekotāji, vai viņš par problē-

mām runā darba vietā, vai organizē kopīgus pasā-
kumus, vai saprot, kā strādā arodbiedrības, vai vi-

ņu rekomendē un ciena citi kolēģi. Turklāt nevienu 

brīdi nevar aizmirst, ka var būt un būs darba devē-

ja pretdarbība arodbiedrības rīcībai, tādēļ tam ir 

jābūt gataviem. 
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VISĀM KAMPAŅĀM JĀBŪT PLĀNAM 

Plāns ir nepieciešams visam, ko darām, un, protams, biedru 
iesaistes kampaņu organizēšanai. BOA koordinators kā pir-
mo punktu šajā plānā norāda sagatavošanos un izpētes veik-
šanu. Tālāk seko sarunas 1:1, kas vienmēr rezultējas ar jaunu 
biedru iestāšanos arodorganizācijā, protams, ne 100% gadī-
jumu. Bet viņa pieredze rāda, ka tā ir lielākā daļa no tiem, ar 
ko runāts. Kā labs biedru iesaistes instruments ir arī aptau-
jas, piemēram, par stresu vai darba apstākļiem darba vietā. 
Uz aptaujas lapas jābūt norādītiem arodbiedrības kontak-
tiem, un arī pēc šādu aptaujas lapu aizpildīšanas, darbinieki 
iesaistās arodbiedrībā. 

BIEDRU SKAITS AUG 

Biedru rindas papildinās arī pēc aģitācijas lapiņu izdalīšanas 
uzņēmumā un kolektīvām akcijām, pat tik vienkāršām kā visi 
biedru vienlaicīgas nozīmīšu, kakla lakatiņu un t-kreklu lietoša-
nas darba vietā. Veiko Mölder atzīst, ka šādas akcijas parāda, 
ka arodbiedrība ir spējīga uz kolektīvu rīcību un ka šādai, 
pavisam nevainīgai kopdarbībai var sekot arī kaut kas nopiet-
nāks. Viņš pastāstīja par mediķu akciju Igaunijā pirms dažiem 
gadiem, kad turienes veselības aprūpes darbinieki vienu dienu 
visi darbā ieradās ar spilveniem. Šī akcija tika organizēta pēc 
kāda parlamenta deputāta nicīgiem izteikumiem, ka mediķiem 
darba samaksa nav jāceļ, viņi tāpat guļ savās darba vietās. 

Rezultāts tika panākts, jo sabiedrībai tika nodots skaidrs vēstī-
jums, ka arodbiedrība var saliedēt arī uz radikālām protesta 
akcijām. Veiko akcentēja arī arodbiedrības petīciju un delegā-
ciju sarunām ar darba devēju organizēšanas nozīmi biedru 
skaita paaugstināšanai, kā arī demonstrāciju un piketu organi-
zēšanas un masu mediju iesaistes svarīgumu. 

SEMINĀRS TIKA ORGANIZĒTS SADARBĪBĀ AR FRIEDRICH-EBERT
-STIFTUNG E.V. ĀRVALSTU PĀRSTĀVNIECĪBU. 
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PIEREDZES APMAIŅA 

Baltijas Arodbiedrību padomes pārstāvji tiekas Tallinā  

1994. gadā pēc visu Baltijas valstu arodbiedrību 

centru vadītāju iniciatīvas tika izveidota īpaša 

apvienība - Baltijas Arodbiedrību padome, lai 
labāk koordinētu savu darbību gan Baltijas reģi-

onā, gan starptautiskā līmenī, organizējot kopī-

gus pasākumus un solidaritātes akcijas savu 

biedru aizstāvībai, kā arī lai dalītos ar aktuālo 

informāciju valstu līmenī. 

29. un 30. augustā, atsaucoties Igaunijas Arod-
biedrību konfederācijas EAKL uzaicinājumam, Bal-

tijas valstu arodbiedrību centru vadītāji un speci-

ālisti tikās Tallinā. 

Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas vadītājs P. 

Petersons, uzsākot sanāksmi, iepazīstināja klāteso-
šos ar jauno, nesen iegādāto Arodbiedrību māju un 

tās iekārtojumu, kas atstāja patīkamu un pārdo-

mātu iespaidu, īpaši attiecībā uz darba vietu ergo-

nomisko aprīkojumu, kā arī apspriežu un pasāku-

mu telpām plašam cilvēku lokam. 

EAKL speciālisti iepazīstināja Latvijas un Lietuvas 
kolēģus ar situāciju Igaunijā, uzsverot, ka pēdējos 

gados panākts augstākais nodarbinātības līmenis 

72%, vidējais bezdarba līmenis 7 %: 5 % igauņu 

vidū, 11 % cittautiešu vidū, jauniešu bezdarbs - 

15,9 %. Kā visās Baltijas valstīs arī Igaunijā paslik-
tinās demogrāfiskā situācija, toties pieaug minimā-

lā darba alga, kas pašreiz ir 470 EUR, bet 2019. 

gadā tiek prognozēta 600 EUR mēnesī. Vidējā dar-

ba alga ir 1211 EUR mēnesī, vīrieši saņem aptuve-
ni par 21 % lielāku darba algu nekā sievietes, kas 

ir viena no lielākajām algu starpībām ne tikai Balti-

jas valstīs, bet arī ES.  

Igaunijas arodbiedrības apvieno 8 % strādājošo, 

stiprākie sektori ir veselības aprūpe un transports, 

vājākais sektors – celtniecība. Pašreiz notiek pārru-
nas par mazo nozaru arodbiedrību apvienošanos. 

Igaunijas arodbiedrības aktualizējušas trīs galve-

nos virzienus, kuros tiek intensīvi strādāts: 

 prasmju paaugstināšanas veicināšana; 

 veselības sistēmas ilgtspējīga reforma;  

 produktivitātes un minimālās algas paaugsti-

nāšana. 

EAKL pārstāve, NORDEA bankas arodbiedrības 

priekšsēdētāja, stāstīja par problēmām bankā, par 
nepamatotu darbinieku apstākļu pasliktināšanu 

un atbrīvošanām no darba, kā arī par bankas vadī-

bas nelabvēlīgo attieksmi pret arodbiedrības vadī-

tājiem un arodbiedrības aktivitātēm. Pašreiz no 

visas bankas darbiniekiem 71 % ir arodbiedrības 
biedri, bez tam arodbiedrības darbojas arī citās 

Igaunijas bankās.  
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Arodbiedrības priekšsēdētāja uzsvēra Eiropas arod-

biedrību atbalstu tiesas procesā par iepriekšējā NO-

RDEA arodbiedrības priekšsēdētāja atbrīvošanu, 
kurā, pateicoties šim lielajam atbalstam, viņš uzva-

rēja. 

EAKL komunikāciju speciālists iepazīstināja sanāk-

smes dalībniekus ar EAKL jauno progresīvo tieš-

saistes platformu, kas izveidota par ESF līdzekļiem 

un ar kuras palīdzību caur arodbiedrību mājas lapu 
tiek reģistrēti biedri, tiek fiksētas biedru naudas 

iemaksas un arodbiedrību finansiālais stāvoklis, 

izgatavotas biedru kartes, kā arī automātiski visiem 

biedriem uz e-pastiem tiek izsūtīta aktuālā informā-

cija un, ja nepieciešams, tā tiek dublēta arī īsziņu 
veidā uz tālruņiem.  

Gan EAKL birojs, gan arodbiedrības biedri ar šo 

iespēju ir ļoti apmierināti, tāpēc izraisīja arī pama-

totu interesi pārējo dalībnieku vidū. 

Lietuvas arodbiedrību „Solidarumas” un LPSK vadī-

tāji K. Krupavičiene un A. Čerņauskas informēja 
par situāciju Lietuvā, kur novērojama liela algu ne-

līdztiesība starp Viļņu un reģioniem, - vidējā bruto 

alga ir 860 EUR mēnesī, liels jauniešu bezdarbs, 

joprojām daudz iedzīvotāju izbrauc no valsts, bet 

tikai nedaudzi atgriežas.  
Grūti organizēt cilvēkus arodbiedrībās, jo jaunā 

darba likumdošana pieļauj vienkāršu darbinieku 

atbrīvošanu, toties jaunajā darba likumdošanā pa-

nākti arī jūtami uzlabojumi, par ko iestājās arod-

biedrības, piemēram, darba koplīgums attiecas tikai 
uz arodbiedrības biedriem, ja uzņēmumā izveidota 

darbinieku padome, tad vismaz viena vieta pienā-

kas arodbiedrību pārstāvim. 

Jaunums arodbiedrību jomā – Lietuvas Arodbiedrī-

bu konfederācija LPSK, kas ir lielākā arodbiedrību 

apvienība, un arodbiedrība „Solidarumas” gatavojas 
apvienoties, lai efektīvāk varētu aizstāvēt strādājošo 

tiesības Lietuvā. 

Situāciju Latvijā prezentēja LBAS priekšsēdētājs 

E.Baldzēns un priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, 

informējot klātesošos gan par nodokļu reformu un 
cīņu pret ēnu ekonomiku, gan jauniem LBAS pro-

jektiem par nozaru ģenerālvienošanos pārrunām, 

lai panāktu to veiksmīgu noslēgšanu. 

Tika pārrunāta arī turpmākā sadarbība, daudz tika 

diskutēts par efektīvākām solidaritātes akcijām, 

kad kolēģu atbalstam katrā valstī tiek rīkotas pro-
testa akcijas un piketi. Tika nolemts tikties ar Frid-

riha Eberta fonda vadību attiecībā uz regulāras sa-

darbības atbalstīšanu vismaz reizi gadā, nosakot 

tikšanās reizes katra gada augusta pēdējā cetur-

tdienā un piektdienā. 
Ariadna Ābeltiņa, 

LBAS ārējo sakaru koordinētāja 

LABĀKIE SADARBĪBAS PARTNERI 

Ilgtspējas indeksā Sociālā dialoga balvu saņem 

“Cēsu alus” 

 

LBAS priekšsēdētājs Egīls 

Baldzēns: “Uzņēmums 
“Cēsu alus” sevi kā pārlie-

cinošu sociālā dialoga īste-

notāju sevi apliecinājis jau 

gadiem, vairākkārt saņe-

mot arodbiedrību labākā 

sadarbības partnera balvu, 
taču tieši pēdējā gada lai-

kā uzlabojis rezultātus Ilg-

tspējas indeksa darba vi-

des sadaļā, iegūstot aug-

stāko - platīna rezultātu. 
Turklāt uzņēmuma vadība 

ne tikai izpilda visus labā 

koplīguma nosacījumus, 

bet atbalsta darbiniekus 

vēl vairāk, ja tas nepiecie-

šams.” 
Pagājušajā gadā LBAS bal-

vu “Sociālā dialoga līderis” 

saņēma SIA “CEMEX”, bet 

2 0 1 5 . g a d ā  –  A S 

“Latvenergo”. 
Jau trešo gadu Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā LBAS pasniedz     

Sociālā dialoga balvu, un šogad 1. jūnijā to saņēma AS “Cēsu alus”.  
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

Sakaru darbinieku arodbiedrībā 

PAR DARBA SAMAKSAS PIEAUGUMU 

Sekojot Eiropas arodbiedrību konfederā-

cijas (ETUC) politikai un akcijai „Europe 

needs a pay rise!” („Eiropai nepieciešams 

darba samaksas pieaugums!”), arī Latvi-

jas Sakaru darbinieku arodbiedrības 

(LSAB) valde pasludināja augustu par 

lielāku algu mēnesi.  

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārval-

des datiem, Latvijas algu līmenis ir viens 

no zemākajiem visā Eiropas Savienībā. 

LSAB tic, ka ir iespējams dinamiskāks 

algu pieaugums sakaru nozarē, tāpēc šīs 

kampaņas ietvaros LSAB aktīvi iesaistās 

un atbalsta algu un koplīgumu pārrunas 

LSAB pārstāvēto biedru uzņēmumos, 

piemēram LTC sanāksmē par CS darbi-

nieku samaksu šī gada 25. jūlijā un 16. 

augustā piedaloties pārrunās par algām 

LTC SIA 2018.gada budžeta ietvaros. 

ETUC šī gada 14. februārī nāca klajā ar 

jaunu iniciatīvu Eiropas kontekstā: darba samaksas pieaugums ir būtisks priekšnoteikums tālākās vis-

pārējās ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai un nevienlīdzības mazināšanai visā Eiropā. Darba sa-

maksas pieaugumam ir būtiska ietekme uz valsts ekonomikas stāvokli – nodrošinot iedzīvotājiem augstā-

ku algu līmeni, pieaug arī iedzīvotāju pirktspēja, kā rezultātā tiek stimulēta valsts ekonomika, kā rezul-

tātā iegūst visas iesaistītās puses. Eiropai nepieciešams darba samaksas pieaugums! 

Iepriekšminētās kampaņas rezultātā gan darbinieki, gan arodbiedrību pārstāvji jau vairākus mēnešus 

tiek aktīvi aicināti atbalstīt ETUC akciju, uzņemot fotoattēlus ar akcijas saukli „Lielākas algas Eiropā” un 

publicējot tos gan sociālajos tīklos, gan ETUC mājaslapā. 

BIEDRU AIZSTĀVĪBA 

Augustā LSAB atkārtoti aizstāvēja savus bied-

rus, nedodot piekrišanu atlaišanai no ieņemamā 

amata. LSAB liedza uzņēmumam atstādināt no 

amata LSAB biedru, kurš uzņēmumā bija nostrā-

dājis vairākus gadus ar patiesi labiem darba rezul-

tātiem. Darba devējs tomēr uzstāja uz darba tiesis-

ko attiecību izbeigšanu ar minēto darbinieku, LSAB 

ieskatā patiesi nelielu nesaskaņu dēļ. Tomēr, patei-

coties LSAB iniciatīvai, tika nodrošināts darbinie-

kam izdevīgs situācijas atrisinājums, ļaujot sagla-

bāt ieņemamo amatu. 

 

Atgādinām, ka, pamatojoties uz Darba likuma 110. 

pantu, darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgu-

mu darbiniekam — arodbiedrības biedram — bez 

attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas,  

 

izņemot noteiktus gadījumus. Tā ir  nozīmīga 

priekšrocība, ko iegūst darbinieki, pievienojoties 

LSAB. LSAB aktīvi aizstāv savu biedru tiesības, tā-

dējādi nodrošinot biedru sociālā un ekonomiskā 

stāvokļa stabilitāti visās situācijās. 

Saskaņā ar biedru sūdzībām par darba apstākļiem, 

LSAB atkārtoti iestājās par problēmu novēršanu un 

esošās situācijas uzlabošanu, lai novērstu darbinie-

ku nepārtraukto pārslodzi. Lai rūpētos par biedru 

labklājību, LSAB apkopoja un  juridiski  pareizi no-

formēja  ieteikumus un steidzami nepieciešamus 

uzlabojumus vēstulē darba devējam. LSAB iesnie-

dza arī  sūdzību par darba apstākļiem un aktīvi 

sekos līdzi situācijas risinājumam par labu bied-

riem. 

    17. augustā UNI Global Union pārstāvji Cornelia Broos, Andy 

Snoddy un Dimitris Theodorakis apciemoja LSAB biroju saistībā ar 

gaidāmo UNI Eiropa pasta konferenci.  
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JAUNIEŠU NOMETNE 
 
Šī gada 27. jūlijā Mežrozēs 

notika patiesi īpašs LSAB 

jauniešu pasākums - no-

metne par jauniešu drošī-

bu un izaugsmi darba vie-

tā. Apzinoties apskatītās 
tematikas nozīmīgumu 

LSAB pārstāvēto nozaru 

jauniešu tālākajai izaug-

smei, dalībnieki ar īpašu 

uzmanību ieklausījās sa-
gatavotajās prezentācijās. 

Nometnē piedalījās dalīb-

nieki no sakaru nozares 

uzņēmumiem: VAS 

„Latvijas Pasts”, VAS 

„Elektroniskie sakari” un 
SIA „Lattelecom”. 

LSAB nometni atklāja 

LSAB prezidente Irēna Lie-

piņa, iepazīstinot nomet-

nes dalībniekus ar LSAB 
misiju, mērķiem un šī brī-

ža svarīgākajām aktualitātēm. Dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā par nepieciešamajām inovācijām, 

pasākumiem un garantijām biedriem, jo īpaši jauniešiem. Pateicoties auglīgajai divpusējai diskusijai, 

LSAB tika dota unikāla iespēja padziļināti izzināt tās biedru galvenās raizes un tādējādi pielāgot turpmā-

ko darbību. Nometnes dalībnieki savukārt uzzināja papildu informāciju, kas ir svarīga katram arodbied-

rības biedram. 
Turklāt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperte nodarbinātības un sociālajos jautājumos 

Linda Romele iepazīstināja dalībniekus ar turpmāko mācību iespējām, jauniem projektiem, jauniešu ga-

rantiju un citām iespējam LSAB un attiecīgi arī LBAS biedriem.  

Aizvadītajā vasarā LSAB biedri ir devušies aizraujošos laivu braucienos gan pa Rēzeknes upi, 

gan pa Ventu (attēlā). Notikušas vairākas ekskursijas, kā arī LSAB senioriem tika organizēts 

pasākums Benjamiņu namā.       

Vēršoties ar savu problēmu LSAB,  biedri kopā ar 

arodbiedrību panāca, ka tika nekavējoties izanali-

zētas aktuālās problēmsituācijas. LSAB vērsās pie 

attiecīgā uzņēmuma valdes ar konkrētu problēmu 

sarakstu, kas patiesi palīdzēja situācijas risināša-

nā. Saskaņā ar LSAB ekspertu ieteikumiem, tika 

nosūtīts arī aicinājums paaugstināt darbinieku al-

gu minētajā darba vietā. 

LSAB iestājas par cienīgas darba vietas nodrošinā-

šanu tās biedriem. Iestājoties LSAB, darbinieki var 

nodrošināt savu tiesību pilnīgu aizsardzību, apzi-

noties, ka arodbiedrība neļaus uzņēmumiem ietau-

pīt uz to darbinieku rēķina! 
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PROJEKTI 

Sākas LBAS organizētais konkurss profesionālās        

izglītības iestādēm PROFS 2017 

Šogad Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

(LBAS) atsāk konkursa profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņiem PROFS organizēšanu. Kon-
kursa 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.  

 

Šogad konkursam ir pieteikusies 31 komanda no 
22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Kon-

kurss notiek ESF projekta „Darba drošības norma-

tīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības 

pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes 

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietva-
ros.  

Konkursa PROFS 2017 reģionu pusfināli notiks 19. 

oktobrī Rīgā, 26. oktobrī Valmierā, 1. novembrī Lie-

pājā, 2. novembrī Rīgā (Zemgales, Pierīgas koman-

das), 7. novembrī Daugavpilī, un konkursa fināls 
notiks decembra sākumā Rīgā. 

Profesionālo izglītības iestāžu komandas līdz 12. 

oktobrim iesūtīs savus mājas darbus, kurus pre-

zentēs konkursa laikā, konkursa gaitā notiks vikto-

rīna par darba tiesību, darba aizsardzības un soci-

ālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz vietas 
risinās vairākas situācijas saistībā ar darba vides 

un tiesiskajām attiecībām. 

LBAS aicina dalīborganizācijas ar savu pārstāvju 

klātbūtni atbalstīt konkursa PROFS 2017 norisi un 

ar savu informatīvo materiālu palīdzību informēt 
topošos darbiniekus – potenciālos arodbiedrību 

biedrus par attiecīgo nozares arodbiedrību.  

 

 

12., 13. septembrī LBAS 

priekšsēdētājs Egils   

Baldzēns piedalījās     

Baku, Azerbaidžānā, 

Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO)   

konferencē "Darba      

nākotne, kādu mēs to 

vēlamies". 

14., 15. septembrī LBAS priekšsēdētājs Egils  Baldzēns 

piedalījās Gruzijas Arodbiedrību konfederācijas kongresā 

un uzstājās diskusiju panelī par arodbiedrību viedokli par 

sociālo un darba tiesību dempingu. Kongresā par       

konfederācijas priekšsēdētāju atkārtoti un ar jūtamu   

balsu vairākumu tika ievēlēts līdzšinējais līderis Iraklijs 

Petriašvili - attēlā otrais no labās, kopā ar Baltijas valstu 

un Ukrainas kolēģiem. 
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PROFESIJU STANDARTU IZSTRĀDE 

Būvniecības nozares un ar to saistīto sektoru profesiju stan-

dartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde 

LBAS sadarbībā ar Valsts izglītības satura 

centru (VISC) īsteno Eiropas Sociālā fonda 

projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas piln-
veide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai” (Nr. 8.5.2.0/16/

I/001), kā vienu no sadarbības partneriem 

pieaicinot Latvijas Celtnieku arodbiedrību 

(LCA).  

LCA uzdevums ir piesaistīt moderatorus un eks-

pertus darbam būvniecības nozares un ar to 

saistīto sektoru profesiju standartu un profesi-
onālās kvalifikācijas prasību izstrādē.  

Tika nodefinēti pirmie 

septiņi profesiju stan-

darti un no š.g. maija 

trīs dažādu ekspertu 

grupas LCA priekšsē-
dētāja vietnieces Ievas 

Greteres kā moderato-

res vadībā uzsāka dar-

bu. Septembrī ir plā-

nots nodot pirmos se-
šus profesiju standartu 

projektus izskatīšanai Būvniecības nozares eks-

pertu padomei un Valsts izglītības satura centra 

sasauktajai starpministriju un ekspertu darba 
grupai, un tikai pēc tam izstrādātie profesiju 

standarti tiks iesniegti apstiprināšanai Profesi-

onālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomē.  

Darba process ir diezgan sarežģīts, jo metodika, 

pēc kuras tiek izstrādāti 
profesiju standarti ir jauna, 

un nav neviena iepriekš iz-

strādāta standarta, kuru 

ņemt par paraugu. 

Katrā no LCA vadītajām dar-
ba grupām piedalās pieci 

savas jomas profesionāļi no 

namu apsaimniekošanas, 

koku kopšanas un ainavu 

arhitektūras jomas. Katrā 

sektorā tiek izstrādāti sav-
starpēji saistīti otrā un trešā 

kvalifikāciju līmeņu profesi-

ju standarti, kas rada skaidru izpratni par to, kā 

šie līmeņi atšķiras un kādas zināšanas un pras-

mes jāapgūst audzēkņiem. Pēc profesiju stan-
dartu izstrādes tiks veidotas tiem atbilstošas 

izglītības programmas un profesionālās kvalifi-

kācijas eksāmenu saturs, ieviešot izglītības 

programmu modulāro pieeju un nodrošinot ne-

pieciešamos mācību līdzekļus programmu kvali-

tatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu 
nozares kvalifikācijas sistēmu. 

Visi iesaistītie eksperti ir ieinteresēti kvalitatīvu  

profesiju standartu izstrādē, lai nākotnē katram 

sektoram būtu jauni jomas profesionāļi un noza-

rē zinoši darbinieki.  

Darba grupa PS Koku kopšanas tehniķis un PS Kokkopis (arborists), Annas koku skolā  

Darba grupa PS Koku kopšanas tehniķis un PS Kokkopis (arborists), Annas koku skolā  

Informācija par projektu:  

linda.romele@lbas.lv 

Par profesiju standartu izstrādi mākslas un transporta nozarēs—nākamajā izdevumā! 
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PROJEKTI 

LBAS iesaiste Eiropas Sociālā fonda projektu 

īstenošanā 

Sākot ar šī gada jūniju, nākamos četrus gadus 

LBAS īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projek-

tu “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labā-
ka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības 

vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002. 

Lai arī projekta nosaukums šķiet gana sarežģīts, tā 

mērķis ir skaidri definēts: prioritāri piecās nozarēs 

(apstiprinātas MK noteikumos Nr.600, 2016. gada 

6. septembrī) - kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā 
un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un 

loģistikā, telekomunikācijās un sakaros – noslēgt 

ģenerālvienošanos katrā no tām. Projekts ir milzīgs 

izaicinājums gan mums – darba ņēmēju pusei, gan 

arī darba devējiem, jo līdzīgu projektu ar tādu pašu 
mērķi īsteno arī Latvijas Darba devēju konfederācija 

(LDDK). Kā LBAS, tā LDDK projektā iesaistīs sadar-

bības partnerus: LBAS – minēto nozaru arodbiedrī-

bas (LBAS dalīborganizācijas) un LDDK – attiecīgo 

nozaru darba devēju asociācijas. 

LBAS projekta ietvaros ir piesaistīti 5 sadarbības 
partneri - minēto nozaru arodbiedrības: Latvijas 

Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Sakaru darbinieku 

arodbiedrība, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 

Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Latvi-

jas Meža nozaru arodu biedrība un Latvijas Indus-
triālo nozaru arodbiedrība. Tāpat projektā strādā 2 

LBAS eksperti, tiks organizētas apmācības, seminā-

ri, konferences, darba grupas, veiktas nozaru tirgus 

izpētes un analīzes, tiks izskatīti starptautiskās 

tirdzniecības, konkurētspējas un nodarbinātības 

aspekti nozaru griezumā, īpaši pievēršoties minēto 
nozaru sociālā dialoga aktualizēšanai un aktivizēša-

nai. 

Projekta ilgums: no 2017. gada 26. maija līdz 2021. 

gada 30.jūnijam. 

2017. gada 7. februārī Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bu savienība parakstīja sadarbības līgumu ar No-

darbinātības valsts aģentūru par Eiropas Sociālā 

fonda projekta 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgā-

kam darba mūžam” īstenošanu. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-

ba” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt ga-
dos vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu 

un nodarbinātību” projekts 7.3.2.0/16/I/001 

„Atbalsts ilgākam darba mūžam” tiek īstenots no 

2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decem-

brim. Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku no-

darbināto personu darbspēju saglabāšanu un no-

darbinātību. 
Projekta finansējuma saņēmējs ir Nodarbinātības 

valsts aģentūra. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 

2 sadarbības partneriem – LBAS un LDDK. 

Projekta ietvaros plānoti šādi atbalsta pasākumi 

projekta mērķa grupām - bezdarba riskam pakļau-

tajām personām vecumā no 50 gadiem, kā arī dar-
ba devējiem (komersantiem un valsts vai pašvaldī-

bas institūcijām): 

* sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka 

un labāka darba mūža veicināšanai; 

* darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtē-
jums; 

* atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba 

vides un cilvēkresursu izvērtējumam): 

* karjeras konsultācijas; 

* prasmju nodošanas pasākumi (informālā izglītī-

ba); 
* mentorings (informālā izglītība); 

* konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; 

* darba vietas pielāgošana; 

* veselības uzlabošanas pasākumi. 

* Nodarbinātības valsts aģentūras personāla 
(karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados 

vecākām personām un darba devējiem; 

* darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtēju-

ma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starpre-

zultātu novērtēšana; 

* kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pār-
valdības jautājumiem. 

LBAS projektā nodrošinās kolektīvo pārrunu veik-

šanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem, kā 

arī novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu 

darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba 
devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un 

darba ņēmējiem. 

Projekta rezultātā ir paredzēts sniegt atbalstu 3000 

gados vecākām nodarbinātām personām un panākt 

to, ka darba devēji savos darba līgumos, koplīgu-

mos vai citos darba devēju dokumentos ietver nove-
cošanās pārvaldības jautājumus. 

Vairāk par projektiem informācija pieejama 
LBAS interneta vietnē www.lbas.lv sadaļā 
“Projekti”. 
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Jaunumi ģenerālvienošanās slēgšanas jomā  

Šī gada 16.augustā spēkā stājās jauni Darba liku-

ma grozījumi, kas paredz būtiskas izmaiņas ģe-

nerālvienošanās noslēgšanas tiesiskajā regulēju-
mā. 

Iesākumā neliels atgādinājums par diviem ģene-

rālvienošanās veidiem, kurus paredz Darba liku-

ma 18.pants - parasto nozares ģenerālvienoša-

nos un vispārsaistošo (universālo) nozares ģene-

rālvienošanos. 
Parasto nozares ģenerālvienošanos, atbilstoši 

Darba likuma 18.panta otrajai daļai, slēdz arod-

biedrība vai to apvienība un darba devējs, darba 

devēju grupa, darba devēju organizācija vai darba 

devēju organizāciju apvienība. Tā ir saistoša darba 
devējiem un darba devēju organizācijas vai organi-

zāciju apvienības, kas to paraksta, biedriem. 

Darba devēju organizācija ir definēta Darba devēju 

organizāciju likuma 2.pantā. Tā ir biedrība, kuru 

dibina vismaz pieci darba devēji. Savukārt darba 

devējs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas uz darba 
līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. 

Darba devēju organizācijai ir pilnvarojums slēgt 

koplīgumu jau atbilstoši Darba devēju organizāciju 

likuma 11. pantam. Savukārt, kas ir darba devēju 

grupa, definēts nav. Tā var būt biedrība. Tā var 
slēgt vienošanos, ja tas ir paredzēts biedrības statū-

tos, vai arī, ja biedri pieņem speciālu lēmumu piln-

varot organizāciju parakstīt vienošanos viņu vārdā. 

To var darīt, piemēram, biedru kopsapulcē.  

Šī gada jūlija Darba likuma grozījumi paredz trīs 

būtiskas izmaiņas attiecībā uz parasto nozares 
ģenerālvienošanos noslēgšanu.  

Pirmā paredz jaunus nosacījumus arodbiedrībai kā 

ģenerālvienošanās pusei, proti, parasto ģenerālvie-

nošanos var slēgt arodbiedrību apvienība, kas ap-

vieno vislielāko strādājošo skaitu valstī, vai arod-
biedrība, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislie-

lāko strādājošo skaitu valstī.  

Otrā attiecās uz darba devēju tiesībām pievienoties 

jau noslēgtajai ģenerālvienošanās, proti, tai var pie-

vienoties darba devējs, darba devēju grupa, darba 

devēju organizācija vai darba devēju organizāciju 
apvienība, ja tai ir atbilstošs pilnvarojums, vai ja 

tiesība pievienoties jau esošai ģenerālvienošanās ir 

paredzēta organizācijas vai organizāciju apvienības 

statūtos. 

Trešā nosaka mehānismu ģenerālvienošanās saistī-
bu izpildei, proti, 18. panta trešā daļa tiek papildi-

nāta ar normu, ka darba devēju organizācijas vai 

darba devēju organizāciju apvienības biedra vēlāka 

izstāšanās no darba devēju organizācijas vai darba 

devēju organizāciju apvienības neietekmē koplīgu-

ma spēku attiecībā uz šo darba devēju vai darba 
devēju organizācijas biedru. Kā skaidro likumpro-

jekta anotācija, šāds jauns nosacījums tiek ieviests, 

lai nodrošinātos pret gadījumiem, ka visi darba de-

vēji, kas uzņēmušies saistības, noslēdzot koplīgu-

mu vai pievienojoties tam, vienpusēji paziņo, ka tās 

turpmāk nepildīs. 

Vispārsaistošo (universālo) nozares ģenerālvie-

nošanos, atbilstoši Darba likuma 18.panta ceturtās 
daļas jaunajai redakcijai, slēdz arodbiedrība vai to 

apvienība un darba devēju organizācija vai darba 

devēju organizāciju apvienība, ja tie atbilst likum-

devēja noteiktajiem kritērijiem - 50% darbinieku vai 

50% no apgrozījuma nozarē. Tā ir saistoša visiem 

attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz 
visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba 

devēji.  

Attiecībā uz jauninājumiem saistībā ar vispār-

saistošās nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu 

jāatzīmē četri aspekti.  

1)Tika mazināti vispārsaistošās ģenerālvienošanās 

noslēgšanas kritēriji darba devēju pusei. Ja agrāk 

tie bija 50% darbinieku vai 60% no preču apgrozīju-

ma vai pakalpojumu apjoma nozarē, tad tagad pre-
ču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma procents 

ir samazināts uz 50%.  

2) Tika paredzētas darba devēju, darba devēju orga-

nizāciju un darba devēju organizāciju apvienību 
iespējas pievienoties jau noslēgtajai ģenerālvienoša-

nās. Atbilstoši anotācijas skaidrojumam, lai pārlie-

cinātos par to, vai sasniegts viens no diviem likumā 

noteiktajiem kritērijiem, ir vērtējami ne tikai tie 

darba devēji, darba devēju organizācijas un darba 
devēju organizāciju apvienības, kas noslēgušas šo 

ģenerālvienošanos, bet arī tie, kas ir pievienojušies 

vēlāk. Līdz ar to, piemēram, ja sākotnēji ģenerālvie-

nošanās noslēgušie darba devēji, darba devēju or-

ganizācijas un šādu organizāciju apvienības nodar-

bināja tikai 30 procentus darbinieku, bet vēlāk, kad 
šādai ģenerālvienošanās pievienojās citi darba de-

vēji, darba devēju organizācijas vai to apvienības, 

tiek nodarbināts 55 procenti darbinieku, tad šādu 

ģenerālvienošanos varēs pasludināt par vispārsais-

tošo.  

3) Tika skaidrotas kritēriju pierādīšanas metodes. 

Ja iepriekš pašiem sociālajiem partneriem bija jā-

meklē iespējas pierādīt, ka darba devēju organizāci-

ja atbilst noteiktajiem kritērijiem, tad tagad tiesību 
normā ir noteikts, ka to dara atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem.  

4) Tika paredzēts trīs mēnešu laika periods pirms 

ģenerālvienošanās stāsies spēkā. Vispārsaistošā 
ģenerālvienošanās turpmāk stāsies spēkā ne ātrāk 

kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad tā tiek publicē-

ta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

 

Nataļja Mickeviča, 

LBAS Eiropas tiesību un politikas              

dokumentu eksperte 
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Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2016. gadā  

Uzteikuma nosūtīšana pa elektronisko pas-
tu tiek uzskatīta par otrai pusei saistošu 
darbību tad, ja tā veikta, izmantojot drošu 
elektronisku parakstu, to nevar aizstāt ie-
kšējā e-pasta sarakste un līdz ar to minētā 
likuma norma nav tulkojama paplašināti.  

Lietā Nr. SKC-2285-2016 starp SIA „e-Personāls” 
kā aģentūru un SIA „Huawei Technologies Latvia” 

kā pasūtītāju noslēgts Līgums par pakalpojumu 

sniegšanu, saskaņā ar kuru aģentūra apņēmās 

nodrošināt pasūtītāju ar pagaidu personāla 

nodrošināšanas pakalpojumu (darbinieku nomu) 

Latvijā.  

Starp darbinieku un SIA „e-Personāls” tika noslēgts 

darba līgums, saskaņā ar kuru darbinieks 

pieņemts darbā inženiera amatā.  

Darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku – līdz 

2014.gada 30.jūnijam. Saskaņā ar 2014.gada 

19.jūnija grozījumiem darba līgumā tā darbības 
termiņš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim, 

bet saskaņā ar 2014.gada 4.decembra grozījumiem 

- līdz 2015.gada 31.decembrim.  

SIA „e-Personāls” kā darbaspēka nodrošināšanas 

pakalpojumu sniedzēja norīkojusi darbinieku dar-

bā pie darbaspēka pakalpojuma saņēmēja - SIA 

„Huawei Technologies Latvia”.  

SIA „e-Personāls” 2015.gada 6.maijā darbiniekam 

pa pastu ir nosūtījusi darba līguma uzteikumu, 

kurā kā pamatojums darba līguma uzteikšanai 

norādīts fakts, ka darba devējs ar 2015.gada 

29.maiju izbeidz sadarbības līgumu ar SIA „Huawei 

Technologies Latvia” un tādējādi darbiniekam tiek 
uzteikts darba līgums saskaņā ar Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 9.punktu – darbinieku 

skaita samazināšana. Uzteikumā darbinieka  

pēdējā darba diena ir norādīta 2015.gada 5.jūnijs.  

Darbinieks tiesā cēla prasību gan pret SIA „e-
Personāls” un SIA „Huawei Technologies Latvia” 

lūdzot atzīt par spēkā neesošu 2015.gada  5.maija 

darba līguma uzteikumu, atjaunot viņu darbā 

SIA„e-Personāls” un piedzīt no SIA„e-Personāls” 

darba samaksu par visu darba piespiedu kavējuma 

laika periodu. 

Pirmās un apelācijas instances tiesas prasību 

apmierinājušas.  

Civillietu tiesu kolēģija savā spriedumā norādīja, ka 

2015.gada 5.maija uzteikums darbiniekam ir 

paziņots šajā pat datumā, nosūtot uz prasītāja el-
ektroniskā pasta adresi SIA „e-Personāls” personāla 

apkalpošanas sistēmā. Nepamatots ir atbildētājas 

SIA „e-Personāls” apgalvojums, ka, nosūtot 

2015.gada 5.maija uzteikumu elektroniski uz 

prasītāja e- pasta adresi, darbiniekam tas ir 

paziņots personiski. Darba likuma 112.1 pantā 
precīzi ir noteikti veidi, kādos darba devējs darbi-

niekam ir tiesīgs paziņot darba līguma uzteikumu, 

un tas nav tulkojams paplašināti. Jēdziens 

”izsniegt uz vietas personīgi” nozīmē to, ka uzteik-

ums darbiniekam no darba devēja puses tiek 
izsniegts nepastarpināti, darba devēja pārstāvim 

uzteikuma dokumentu darbiniekam nododot 

fiziski, nevis, ievietojot to kaut kādā datu sistēmā, 

ar kuru darbinieks var iepazīties tikai attālināti, 

izmantojot tehniskus līdzekļus un piekļuves pa-

roles.  

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 inter-

neta 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 pie-

tiekami nozīmīgi un noderīgi no tajos izteikto atziņu viedokļa. 

Darba likuma 112.1 pantā precīzi ir noteik-

ti veidi, kādos darba devējs darbiniekam ir 

tiesīgs paziņot darba līguma uzteikumu, 

un tas nav tulkojams paplašināti. Jēdziens 

”izsniegt uz vietas personīgi” nozīmē to, 

ka uzteikums darbiniekam no darba devēja 

puses tiek izsniegts nepastarpināti, darba 

devēja pārstāvim uzteikuma dokumentu 

darbiniekam nododot fiziski, nevis, ievie-

tojot to kaut kādā datu sistēmā, ar kuru 

darbinieks var iepazīties tikai attālināti, 

izmantojot tehniskus līdzekļus un piekļu-

ves paroles.  
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Fakts, ka SIA „e-Personāls” iekšējie darba kārtības 

noteikumi uzliek darbiniekam par pienākumu kat-

ru dienu izlasīt viņa elektroniskajā pastā ienākušo 

informāciju, nedod pamatu secinājumam, ka, nos-

ūtot  2015.gada  5.maija  uzteikumu uz  prasītāja  e-

pastu, būtu ievērota Darba likuma 112.1 panta pir-

majā daļā noteiktā uzteikuma paziņošanas kārtība.  

Apstāklis, ka SIA „Huawei Technologies Latvia” ar 

2015.gada 1.maiju pārtrauc sadarbību ar SIA „e-

Personāls”, nedod pamatu SIA „e-Personāls” uzteikt 

darbiniekam darba līgumu, pamatojoties uz Darba 

likuma 101.panta pirmās daļas 9.punkta nos-

acījumiem, t.i. tiek samazināts darbinieku skaits.  

Prasītāja un SIA „e-Personāls” starpā noslēgtais 

darba līgums neparedz, ka darba tiesiskās attiec-

ības  starp pusēm var  tikt  izbeigtas  gadījumā, ja SIA

„Huawei Technologies Latvia” izbeidz sadarbības 

līgumu ar SIA „e-Personāls”.  

Arī kasācijas instances tiesa atstāja spriedumu 

negrozītu un norādīja šādus apsvērumus. 

Saskaņā ar Darba likuma 112.1 pantu uzteikumu 

otrai pusei var izsniegt uz vietas personīgi vai piegā-
dājot ar ziņneša, tai skaitā zvērināta tiesu izpild-

ītāja,  starpniecību,  kā arī izmantojot  pasta  kome-

santa pakalpojumus. Uzteikumu otrai pusei var 

nosūtīt arī pa elektronisko pastu, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu, ja tas noteikts darba līgumā 
vai darba koplīgumā.  

Civillietu departaments norādīja, ka uzteikuma no-

sūtīšana pa elektronisko pastu tiek uzskatīta par 

otrai pusei saistošu darbību tad, ja tā veikta, iz-

mantojot drošu elektronisku parakstu, to nevar ai-

zstāt iekšējā e-pasta sarakste un līdz ar to minētā 
likuma norma nav tulkojama paplašināti. Turklāt 

šādam uzteikuma paziņošanas veidam (izmantojot 

drošu elektronisku parakstu) ir jābūt noteiktam 

darba līgumā vai darba koplīgumā.  

Lai gan ir ņemamas vērā atbildētājas SIA „e-

Personāls”, kas veic darbaspēka nodrošināšanas 

pakalpojuma sniedzējas funkcijas kā darba devējas 

darbības īpatnības, tai ir saistošas Darba likuma 

normas. Uzteikumā, kā izriet no tā satura, nav mi-

nēts neviens no Darba likuma 104.pantā noteikta-

jiem darbinieku skaita samazināšanu pamatojoša-

jiem apstākļiem: proti, vai darba devēja uzņēmumā 

SIA „e-Personāls” veikti saimnieciska, organizatoris-

ka, tehnoloģiska vai līdzīga rakstura pasākumi, tu-

rklāt, vai tie ir neatliekami un vai tie ir pietiekami 

pamatoti. Šāds uzteikums nevar būt pamats darba 

līguma izbeigšanai pēc Darba likuma 101.panta 

pirmās daļas 9.punkta.  

Norāde uzteikumā uz sadarbības līguma pārtraukš-

anu ar SIA „Huawei Technologies Latvia” nav sais-

tāma ar Darba likuma 104.panta normas sastāvā 

ietilpstošajiem apstākļiem.  

Lietā nav ne koleģiālu lēmumu, ne vienpersonisku 

rīkojumu, kurus būtu pieņēmusi valde vai pilnvaro-

tas amatpersonas par neatliekamiem saimnieciska, 

organizatoriska, tehnoloģiska vai līdzīga rakstura 
pasākumiem kapitālsabiedrībā un to rezultātā veik-

tu darbinieku skaita samazināšanu vai amatu likv-

idēšanu. Šādi lēmumi/rīkojumi atzīstami par nepie-

ciešamu priekšnoteikumu uzteikumam pēc Darba 

likuma 101.panta pirmās daļas 9.punkta (sk. Senā-
ta 2013.gada 13.novembra spriedumu, lieta SKC-

2412/2013). 

 

To, ka darījuma tiesisko attiecību pārtraukšana 

ar sadarbības partneri, pati par sevi neveido pa-

matu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma 
sniedzējai atlaist darbiniekus pēc Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 9.punkta, apliecina Dar-

ba likuma 74.panta septītā daļa, kurā noteikts, 

ka darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sni-

edzēja darbiniekam laikposmā starp norīkojum-
iem neatkarīgi no nolīgtā darba laika izmaksā 

atlīdzību, kas nav mazāka par valstī noteikto 

minimālo mēneša darba algu, proporcionāli laik-

posmam starp norīkojumiem.  

 

Darbinieka tiesības saņemt kompensāciju 
par neizmantoto atvaļinājumu ir tikai un 
vienīgi darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
gadījumā. 
Lietā SKC-2241-2016 darba devējs uzteica darbie-

kam darba līgumu, jo darbinieks neatradās viņam 

darba līgumā noteiktajā darba vietā. Darbinieks 
uzteikumu apstrīdēja, vienlaikus lūdzot t.sk. piedzīt 

kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu par laika periodu no 01.09.2009 līdz 

15.03.2015. 

Civillietu departaments norādīja, ka uz-

teikuma nosūtīšana pa elektronisko pas-

tu tiek uzskatīta par otrai pusei saistošu 

darbību tad, ja tā veikta, izmantojot dro-

šu elektronisku parakstu, to nevar aiz-

stāt iekšējā e-pasta sarakste un līdz ar to 

minētā likuma norma nav tulkojama pap-

lašināti. Turklāt šādam uzteikuma paz-

iņošanas veidam (izmantojot drošu elek-

tronisku parakstu) ir jābūt noteiktam 

darba līgumā vai darba koplīgumā.  
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Darbinieks prasībā norādīja, ka īpaša darba vieta 

viņam nemaz nebija ierādīta, viņš savus darba pi-

enākumus pildīja, veicot saziņu ar Valsts policijas 

atļauju sistēmas struktūrvienībām, atbildot par 

drošību, ugunsdrošību un personu pārvietošanu. 

Tā kā darba devējas uzņēmums aptver vairākus 

objektus, pušu starpā pastāvēja mutvārdu vienoša-

nās par prasītāja tiesībām pašam noteikt savu atra-

šanās vietu.  

Pirmās instances tiesa tikai piedzina par labu 

darbiniekam kompensāciju par neizmantoto at-

vaļinājumu. 

Apelācijas instances tiesa bija darbiniekam labvēlī-

gāka un atzina darba devēja uzteikumu par spēkā 
neesošu, atjaunoja darbinieku iepriekšējā darbā, 

piedzina atlīdzību par darba piespiedu kavējuma 

laiku, kā arī darba samaksu un kompensāciju par 

neizmantoto atvaļinājumu. 

Kasācijas instances tiesa spriedumu daļā, ar kuru 

prasība bija apmierināta, atcēla. 

Civillietu departaments norādīja, ka ar lietā eso-

šiem pierādījumiem darba devēja ir apstiprinājusi, 

ka no 2015.gada 9.februāra līdz 24.februārim dar-

binieks nav atradies darba vietā, savukārt fakts, ka 

darbinieks divas nedēļas bez attaisnojoša iemesla 

neierodas darbā, veido Darba likuma 101.panta 

pirmās daļas 1.punktā paredzēto darba līguma uz-

teikšanas pamatu.  

Tāpat Civillietu departamenta ieskatā pārsūdzētajā 

spriedumā nebija argumentu, ar kuriem būtu at-

spēkota iepriekšminētā fakta esamība, kā arī nav 

norādīts, ar kādiem vēl procesuāliem līdzekļiem 

darba devējam bija jāpierāda, ka darbinieks nav 

atradies darba vietā un nav pildījis darba pienāku-

mus.  

Civillietu departaments norādīja, ja ievērojot negati-

vae non probantus (negatīvais nav jāpierāda) princi-

pu, kā pamats uzteikuma atzīšanai par tiesiski ne-

pamatotu varētu kalpot tiesas konstatējums, ka 

darbinieks norādītajā laika posmā ir pildījis darba 

pienākumus ārpus darbavietas saskaņā ar darba 

devēja rīkojumu, kas ir pozitīvs fakts un tā pierā-

dīšanas pienākums šādā situācijā gulstas uz darbi-

nieku. Taču tādus apstākļus tiesa nav konstatējusi 

(tie arī prasībā nav norādīti). No lietas materiālos 

esošajiem pušu paskaidrojumiem izriet, ka pra-

sītājs tajā laikā atradies automašīnā un pēc savas 

iniciatīvas meklējis darbiniekus, kaut gan no darba 

devēja puses tāds rīkojums nav bijis.  Iepriekš teik-

tais liecina, ka tiesa Darba likuma 125.pantu 

(darba devējam ir pienākums pierādīt, ka darba 

līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst 

noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai) iz-

tulkojusi un uz konkrētās lietas apstākļiem attieci-

nājusi nepareizi. 

Savukārt attiecībā uz atvaļinājuma kompensācijas 

piedziņu Civillietu departaments norādīja, ka darbi-

nieka tiesības saņemt kompensāciju par neizman-

toto atvaļinājumu ir tikai un vienīgi darba tiesisko 

attiecību izbeigšanas gadījumā.  

Tiesas spriedums, ar kuru uzteikums tiek atzīts 

par spēkā neesošu un darbinieks tiek atjaunots 

darbā, nozīmē, ka tiek atjaunots iepriekšējais 

stāvoklis un darbiniekam tiek nodrošināta turp-

māka nodarbināšana iepriekšējā darbā, citiem 

vārdiem, darba tiesiskās attiecības ar darbinieku 

juridiski nav izbeigušās. Tātad neiestājas Darba 

likuma 149.panta piektajā daļā paredzētās sekas 

– darba devēja pienākums izmaksāt kompensā-

ciju.  

Nepastāvot Darba likuma 149.panta piektās   

daļas tiesiskā sastāva pazīmei (kuras esamību 

konkrētajā situācijā izslēdz sprieduma gala slē-

dziens par prasītāja atjaunošanu darbā), tiesai 

nebija pamata piemērot šajā normā paredzētās 

tiesiskās sekas.  

Civillietu departamenta ieskatā pārsūdz-

ētajā spriedumā nebija argumentu, ar k-

riem būtu atspēkota iepriekšminētā fakta 

esamība, kā arī nav norādīts, ar kādiem 

vēl procesuāliem līdzekļiem darba de-

vējam bija jāpierāda, ka darbinieks nav at-

radies darba vietā un nav pildījis darba pi-

enākumus.  
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EIROPĀ UN PASAULĒ 

Arodbiedrību aktualitātes 
 DARBA SAMAKSAS NEVIENLĪDZĪBA ES AUSTRUMOS UN RIETUMOS: LIELA UN TURPINA AUGT 

 Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) komentāri par EK priekšsēdētāja Junkera kunga 

13.septembra runu par stāvokli Eiropas Savienībā 

 ETUC par algu starpību vīriešiem un sievietēm 

 Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ROMAS DEKLARĀCIJA 

 Jaunieši nedrošā darbā 

 Igaunijas prezidentūra ES Padomē no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim 

 Pastāv risks, ka privātās pensijas palielina vīriešu un sieviešu pensiju starpību 

 Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atbalsta konvencijas pret vardarbību pret sievietēm pa-

rakstīšanu Eiropas Savienībā 

 Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Globālais tiesību indekss 2017: vardarbība un 

represijas pret darbiniekiem pieaug 

 ETUC nosoda Eiropas Komisiju par tiesību uz streiku ierobežošanu 

 Eiropas sociālo partneru paziņojums par ekonomikas ekoloģizācijas potenciāla izmantošanu jaunu 

darbavietu izveidei 

 LBAS prezentācija ETUC Preses un komunikācijas komitejā Briselē: «Europe Needs a Pay Rise!» 

Story of Latvia 15.09.2017. 

Baltā grāmata par Eiropas nākotni: debates ar     

Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību 

ES māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga 2017. gada 2. jūnijs  

PĀRSKATS PAR DEBATĒM  
 

Ansis Bogustovs, moderators, aicina apspriest piecus baltajā grāmatā izklāstītos scenārijus, to 

plusus un mīnusus, un pēc tam atbildēt uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 

aptaujas jautājumiem. 

Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, uzskata, ka diskusija par ES nākot-

ni ir vitāli svarīga gan Latvijas, gan Eiropas sabiedrībai, un norāda, ka ilgtspēja ir vēlamais rezultāts, bet 

tas nav vienkārši sasniedzams. Eiropas nākotnes virzītājspēki ir četri. 

VISU DEBAŠU PĀRSKATU LASIET ŠEIT. 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1515
http://www.arodbiedribas.lv/news/1522
http://www.arodbiedribas.lv/news/1522
http://www.arodbiedribas.lv/news/1519
http://www.arodbiedribas.lv/news/1512
http://www.arodbiedribas.lv/news/1498
http://www.arodbiedribas.lv/news/1494
http://www.arodbiedribas.lv/news/1488
http://www.arodbiedribas.lv/news/1482
http://www.arodbiedribas.lv/news/1482
http://www.arodbiedribas.lv/news/1481
http://www.arodbiedribas.lv/news/1481
http://www.arodbiedribas.lv/news/1479
http://www.arodbiedribas.lv/news/1475
http://www.arodbiedribas.lv/news/1475
http://www.arodbiedribas.lv/upload/stuff/201709/2017.etuc_lbas_payrise_15092017.pdf
http://www.arodbiedribas.lv/upload/stuff/201709/2017.etuc_lbas_payrise_15092017.pdf
http://www.arodbiedribas.lv/news/1486
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PROJEKTI 

No 2015. gada arodbiedrības no se-

šām Eiropas valstīm – Vācijas, Grie-

ķijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un 

Slovākijas – ir devušas ieguldījumu 

projektā “Arodbiedrības profesionāla-

j a i  i z g l ī t ī b a i  u n  a p m ā c ī -

bām” (Unions4VET). Šīs sadarbības 

mērķis ir stiprināt arodbiedrību ie-

guldījumu profesionālajā izglītībā un 

apmācībās (VET) un uzlabot šīs izglī-

tības kvalitāti Eiropā un sadarbības valstīs.  

Konferences mērķis bija identificēt iespējas arodbiedrību stiprākai iesaistei profesionālās izglītības un 

apmācību pārvaldībā dažādos politiskos līmeņos Eiropā un atsevišķās valstīs. Tika diskutēts par to, kā-

das politiskās struktūras un institūcijas ir nepieciešamas, lai garantētu atbilstošu un ilgtspējīgu arod-

biedrību līdzdalību. Piedalīšanās konferencē ļāva apmainīties ar jaunumiem par profesionālās izglītības 

un apmācību situāciju dažādās valstīs un arodbiedrību iesaisti. Konferencē arodbiedrību un darba devē-

ju pārstāvji, kā arī citas ieintere-

sētās puses apsprieda pārvaldības 

modeļus, kas veicina arodbiedrību 

dalību un iesaisti profesionālajā 

izglītībā un apmācību jomā.  

Kā konferencē atzina Latvijas Iz-

glītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) vecākā eksperte profesionā-

lās izglītības jautājumos Ilze Buli-

gina, Latvijā situācija ar arodbied-

rību iesaisti profesionālās izglītī-

bas pārvaldībā ir ļoti laba – visi 

lēmumi tiek pieņemti trīspusēji, 

sadarbojoties IZM, LBAS un Latvi-

jas Darba devēju konfederācijai. 

 

Starptautiskajā konferencē “Profesionālās izglītības 

un apmācību pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”  

LBAS ar Vācijas arodbiedrību konfederāciju DGB un arodbiedrību apmācību uzņēmuma bfw atbal-

stu 21. un 22. septembrī rīkoja starptautisku konferenci „Profesionālās izglītības un apmācību 

pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”.  
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LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautāju-

mu eksperte Linda Romele konferencē informēja 

par sociālo partneru iesaisti profesionālajā izglītībā.  
Pirmkārt, tā ir iesaiste likumdošanas procesā – 

Nacionālā trīspusējā sadarbības padome izskata 

politikas plānošanas dokumentus un normatīvo 

aktu projektus un sniedz priekšlikumus vai iebildu-

mus to pilnveidošanai. LBAS darbojas PINTSA 
(Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusē-

jās sadarbības apakšpadomē) kopš 1999.gada. Ie-

priekšējā Struktūrfondu plānošanas periodā LBAS 

piedalījās nacionāla līmeņa projektā “Nozaru kvalifi-

kācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, tika 
izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes (NEP). Pir-

majā Struktūrfondu periodā sociālie partneri pieda-

lījās ESF projektā un tika izstrādāta “Vienota meto-

dika profesionālās izglītības kvalitātes paaugstinā-

šanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”. 

Notiek sociālo partneru sadarbība arī horizontālā 

līmenī, piemēram, LBAS piedalās Ekonomikas mi-

nistrijas Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvās 

padomes sēdēs. Lielākoties sociālie partneri profesi-

onālās izglītības pārvaldībā ir tikuši iesaistīti caur 

projektiem – Erasmus un ar Struktūrfondu atbal-
stu - darbinieku prasmju definēšanā un profesijas 

standartu izstrādē. 

Kā labo piemēru L. Romele minēja Latvijas Celtnie-

ku arodbiedrības noslēgtos 11 sadarbības līgumus 

ar profesionālās izglītības iestādēm no pavisam 23, 

kur apmāca būvniecību. LCA starp jauniešiem ir 
īstenojis 2 projektus “Jaunais būvnieku tīkls 1 un 

2”, turklāt LCA apmeklēja profesionālās izglītības 

iestādes un audzēkņiem stāstīja par arodbiedrībām. 

LCA ir piedalījusies arī profesijas standartu izstrādē 

ārpus projektiem, eksāmenu satura izstrādē, eksa-

minācijas komisijās, pamatojoties uz skolu aicinā-
jumu. Šis darbs ir devis iespēju: apsēsties ar darba 

devējiem neitrālā vidē, jo nav iemeslu strīdēties; 

labs rezultāts strādāt caur NEP (arodbiedrību ie-

saiste profesionālajā izglītībā, uzlabojusies sadarbī-

ba ar darba devējiem, arodbiedrību iesaiste profesi-
onālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, arod-

biedrības kompetences palielināšana). 

Kopš 2015. gada LCA statūtos ir iestrādāts, ka pro-

fesionālo izglītības iestāžu audzēkņi var iestāties 

LCA, nemaksājot biedru naudu, un darboties Jaun-
iešu padomē. Vēl L. Romele uzsvēra to, ka profesi-

onālajā izglītībā ir ļoti daudz piemēru, kad darba 

devēji, redzot audzēkņu prasmju pieaugumu, jau 

prakšu laikā maksā atalgojumu atbilstoši iegūtām 

prasmēm, kaut gan kvalifikācijas vēl nav. Darba 

vidē balstīto mācību (DVBM) regulējoši normatīvie 
akti pat nosaka, ka obligāti jānoslēdz darba līgums 

vai vienošanās par DVBM stipendijas piešķiršanu 

un jāmaksā alga vai uzņēmuma stipendija. 

L. Romele vērsa konferences dalībnieku uzmanību 

uz to, ka pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju skaits ar vidējo profesionālo izglī-

tību sarucis par piektdaļu, un līdzīgos tempos dar-

baspēka piedāvājuma samazinājums būs vērojams 

arī turpmāk. Tā rezultātā vidējā termiņā var veido-

ties darbaspēka ar vidējo profesionālo izglītību iz-

trūkums ~ 30 tūkst., pie tam iztrūkums būs vēro-
jams praktiski visās izglītības tematiskajās grupās, 

it īpaši inženierzinātnēs un ražošanā. Tādēļ nepie-

ciešamas būtiskas izglītības piedāvājuma izmaiņas, 

kas kompleksi risinātu gan izglītības piedāvājuma 

kvalitatīvos aspektus, gan nodrošinātu nepiecieša-

mo ietekmes mērogu uz darba tirgu. Ekonomikas 
ministrija uzskata, ka līdz 2020. gadam izglītības 

piedāvājumam jāpanāk, lai profesionālo izglītību 

izvēlas vismaz 50% pamatskolu beigušo. 
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SPORTS 

LBAS Lielā balva-2017 pludmales    

volejbolā ir izcīnīta! 

LBAS pludmales volejbola Lielā balva 2017 ir at-

radusi īpašnieku – LSAB Zemgales komandu!  

LBAS Lielās balvas pludmales volejbolā izcīņas tur-

nīra noslēguma kārta risinājās Bernātos - Liepājas 
olimpiskā centra atpūtas bāzē “Draudzība”. Turnīrs 

noslēdzās ar lietu, vēju, smiltīm, jūru un “karstām” 

arodbiedrības volejbolistu sirdīm. Bernātu atpūtas 

bāze tiek modernizēta, jau veikta virkne remontu 

mītnes vietās, konferenču zālēs un nākamgad būs 
arī jauni laukumi gan futbolam, gan pludmales vo-

lejbolam. Atceroties pirmā Latvijas prezidenta 

J.Čakstes vēlējumu: “Te jābūt kūrortam” tālajā 

1924. gadā, būs iespēja sportot un atpūsties šai 

skaistajā Latvijas vietā – tālākajā mūsu valsts rietu-

mu punktā. 
Noslēguma kārtā piedalījās desmit komandas no 

sešām dalīborganizācijām. LAB “Enerģija” bija pār-

stāvēta ar trim komandām, Lauksaimniecības un 

pārtikas nozares arodbiedrība (LLPNA) un Sabied-

risko pakalpojumu un transporta darbinieku arod-

biedrība LAKRS - katra pa divām, Mežu nozaru aro-

du biedrība (LMNA), Sakaru darbinieku arodbiedrī-
ba (LSAB) un Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) 

- pa vienai komandai. 

Bija patīkami redzēt, ka LMNA arodorganizācijas 

“Liepājas Papīrs” komanda, kura nepiedalījās ie-

priekšējās kārtās, tika uzņemta ar prieku un izrādī-

ja pamatīgu pretestību visām komandām. 
Apstākļi bija gana ekstremāli, - vēl desmitos, neilgi 

pirms pārstāvju sanāksmes, nogāza pamatīgs lie-

tus, un pašu sagatavotie laukumi sagaidīja ar vējā 

nospriegotiem tīkliem un plandošām līniju lentēm. 

Katra komanda izspēlēja vismaz piecas, sešas spē-
les. Tās bija spraigas, daudzās uzvarētājs tika iz-

šķirts tikai trešajā setā. “Enerģijas II“ komanda ie-

kļuva pusfinālā, pateicoties uzvarētam setam zau-

dētā spēlē... 

Ļoti bieži bumbas izspēli iespaidoja brāzmainais 

vējš, bet komandas cīnījās. Finālspēlē LSAB Zemga-
les un “Sadales tīkla” komandu spēlētāji apmēram 

trīs minūtes neļāva bumbai skart smiltis. Daudzi 

pēc šīs izspēlēs aplaudēja. Arī es uz brīdi metu pie 

malas tiesneša amatu un aplaudēju, jo tas taču ir 

pludmales volejbols un spēlētāju pašaizliedzība, 
cīnoties par bumbu! 

Lielo balvu izcīnīja LSAB Zemgales komandas volej-

bolisti, visās trīs kārtās konsekventi ieņemot otro 

vietu, otrie - LIA Valmieras Stikla šķiedras koman-

da, trešie – LAB “Enerģija” Rīgas reģionālās arodor-

ganizācijas AS “Sadales tīkls” volejbolisti.  
Pludmales volejbola Lielās balva – 2017 ir izcīnīta... 

Laiks atskatīties un pārdomāt nākotni. Kaut arī 

dažādi laika apstākļi, kā jau šovasar, bet visās vie-

tās rīkotāji bija par mums parūpējušies.  
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Spartiski apstākļi, bet ar visu nepieciešamo. Spēlē-

tāji nekurnēja par vēju un lietu, bet ar azartu cīnī-

jās smilšu laukumos. Pludmales volejbols mūsu 

valstī ar katru gadu kļūst populārāks, tāpēc nav 

brīnums, ka daudzas pašvaldības un privātuzņē-

mēji ir uzbūvējuši pludmales volejbola laukumus 

ne tikai jūras vai līča krastā, bet arī pie ezeriņa, 

dīķa vai neliela baseina. To vajadzētu izmantot nā-

kamgad, kaut arī iepriekšējās kārtās esam 

“izbraukuši” ar minimāliem līdzekļiem... 

Noteikti jāpiemin cēsnieku pienesums šo sacensību 

sarīkošanā. Gaidot pavasari, nu jau pāris gadus 

viņi un LAB ”Enerģija” arodnieki rīko draudzības 

spēli klasiskajā volejbolā. Šajā dienā (arī vakarā, jo 

satumst jau gana ātri) tiek apspriestas jaunās sezo-

nas iespējamās vietas un laiki. Noteikti svarīgs, ce-

ļot šīs sapņu pilis, ir LBAS vadības atbalsts - ne 

tikai morālais, bet arī finansiālais. 

Pirmajā posmā Irlavā bija klāt abi LBAS priekšsēdē-

tāji - Pēteris Krīgers, kurš atveda Lielo balvu uz šo 

skaisto vietu un Egils Baldzēns, kurš pārņēma no 

viņa LBAS vadības stafeti un pasniedza šogad Lielo 

balvu. Noteikti viņam patika arī jaunbūvējamais 

pludmales volejbola stadions netālu no liedaga Ber-

nātos. Starp citu, šajā vietā, vēl “Liepājas metalur-

ga” atpūtas bāzē notika vienas no pirmajām Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savienības sporta spēlēm. 

Ko par šīm spēlēm domā galvenie spēļu 

“vaininieki”? 

Uldis Roze (“Liepājas papīra” komanda): – Nevarē-

jām dažādu iemeslu dēļ piedalīties visās kārtās, bet 

priecēja daudzo komandu skaits no Latvijas reģi-

oniem. Patika, ka pulcējas šīs spēles interesenti. 

Spēļu līmenis ir cēlies. Volejbolam liedagā ir zināma 

priekšrocība – vējš, lietus un saule izlīdzina atšķirī-

bas meistarībā. Diemžēl daudzi Liepājas arodbiedrī-

bu biedri par šo turnīru uzzināja tikai no manis... 

Aivis Dišlers (LAB ‘Enerģija”): – Gribu uzslavēt visu 

komandu spēlētāju pašatdevi un varonību, trenējo-

ties un braucot uz sacensībām. Noteikti nākamgad 

vajag padomāt par no-

slēguma pasākuma 

scenāriju, jo pēc vaka-

riņām daudzas koman-

das dodas mājup. Var-

būt LBAS var paredzēt 

pasākumam vairāk lī-

dzekļu, jo tā taču ir 

LBAS Lielā balva. 

Ervīns Praņevskis 

(LSAB “Zemgale”):      

– Turnīrs patika. Un ne 

tikai tāpēc ka ieguvām 

Lielo balvu. Visās kār-

tās nebija mazsvarīgu 

spēļu, katrā bija jācī-

nās ar visu sirdi. Noslē-

guma pasākumu var 

veidot brīvāku un at-

raktīvāku. Centīsimies 

arī nākamgad izcīnīt 

Lielo balvu. 
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Laila Ābola (“Cēsu alus”): - Sākot šogad turnīru, 

bija pārdomas - viena vai divas komandas, bet ideja 

par nepiedalīšanos vispār netika izskatīta. Esam 

Lielās balvas turnīrā no pirmā gada! Ir mainījušies 

gan atbalstītāji, gan spēlētāji, bet mērķis paliek 

viens - cīnāmies par Lielo balvu. Noteikti jāpaliek 

Liepājas kārtai, kā šīs idejas dzimšanas un realizā-

cijas vietai. 

Ligija Krasovska un Oskars Vašķis – Pūrs (LAB 

“Enerģija”): - Patīkams turnīrs, - kā uzzinājām par 

šo turnīru, tā knapi uzspējām uz otro kārtu. Nā-

kamgad vajadzētu pamēģināt izspēlēt klasisko 

pludmales volejbolu 2:2, arī norobežotāk no jūras. 

Mūsu komandas biedrs brauca no Dagdas, tā kā 

atbalstītu nelielu pasēdēšanu arī pēc turnīra katras 

kārtas. 

Inga Koklače (“Rīgas ūdens”): – Pasākums bija su-

per! Nākotnei – pārāk augsta dalības maksa, varbūt 

vajag meklēt sponsorus, jo pat slēgtajās hallēs dalī-

bas nauda ir zemāka. Noteikti varam sportot arī 

ziemas laikā. Patīk kompānija, esam jau ilgus lai-

kus kopā, neiebilstu, ja būtu vairāk dalībnieku. 

Sports jau vieno! 

Jānis Galviņš (“Valmieras stikla šķiedra”): - Noteik-

ti šis gads bija īpašs, reāli varējām cerēt uz Lielo 

balvu. Patika sportot, patika, ka šāds turnīrs tika 

organizēts. Jauki, ka bija noorganizētas vakariņas. 

Turpmāk varam  mainīt norises vietas, un katrā 

kārtā godalgoto komandu dalībniekiem varētu būt 

medaļas, un kauss - tikai pirmajai vietai. 

Te nu ir dalībnieku pārdomas. Ceram, ka piesolītā 

bargā ziema vēl vairāk stiprinās vēlmi sportot un 

būt aktīviem! Ne tikai laukumā, bet arī arodbiedrī-

bas darbos. 

 

No savas puses paldies visiem, kas vēlēja turnī-

ram veiksmi un juta sportistiem līdz gan klātie-

nē lietū un vējā, gan arī tikai domās! 

M. Pužuls, 

Galvenais tiesnesis 

Izdevumu veidoja Sanita Birkenfelde 


