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2017. gada decembrī

Lai līksmi Ziemassvētki un veiksmīgs 2018. gads!
Lai nākamgad un turpmāk varam smelties daudz spēka
sociālajam dialogam par cienīgu atalgojumu un labiem
koplīgumiem arodbiedrības biedriem!
Egils Baldzēns,
Foto: Annija Ence
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KONFERENCE

Nozaru koplīgums ir kvalitātes zīme un iespēja
rast priekšrocības koplīguma dalībniekiem
“Ģenerālvienošanās ir kvalitātes zīme
un iespēja rast priekšrocības nozaru
koplīguma dalībniekiem. Tādēļ svarīga
ir saruna starp visām iesaistītajām pusēm un vienota sapratne par to, ka nozaru koplīgums sniedz iespējas ne tikai
uzņēmumu, bet arī valstiskā līmenī,
piemēram, mazinot ēnu ekonomiku.”
Konferences laikā notika arī diskusija
par pieredzi nozares koplīgumu noslēgšanā. Latvijā ģenerālvienošanās noslēguši dzelzceļa nozares darba devēji un
arodbiedrības.
Vistuvākajā laikā nozares koplīgumu
labo praksi plāno pārņemt arī būvniecības nozare. “Lielākais izaicinājums ceļā
Lai aktualizētu pozitīvo pieredzi,
ko var sniegt darba devēju un darba ņēmēju sadarbība nozaru līmenī, 15. decembrī notika Latvijas
Brīvo
arodbiedrību
savienības
(LBAS) un Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) organizēta
konference, kurā eksperti, ministri, amatpersonas, arodbiedrību
un uzņēmumu pārstāvji diskutēja
par ceļu uz nozares koplīgumu
slēgšanu.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns:
“Visos līmeņos mums jādomā par
to, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un
strādāt. Lai to panāktu, viens no
instrumentiem ir noslēgt ģenerālvienošanās tajās nozarēs, kur tādu vēl
nav. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi, lai valsts un pašvaldību
iestādes nāktu pretī tiem darba ņēmējiem un darba
devējiem, kuri vēlas noslēgt nozaru koplīgumus.
Turklāt, tur, kur ir koplīgums, ēnu ekonomika
praktiski nepastāv!”
LDDK

ģenerāldirektore

Līga

Meņģelsone:
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uz būvniecības nozares koplīguma noslēgšanu ir
radīt sapratni, ka ģenerālvienošanās visām iesaistītajām pusēm ir iespēja, nevis drauds”, uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Tāpat par izaicinājumiem un iespējamiem risināju- nepieciešamo grozījumu izstrādi normatīvajos akmiem nozares koplīgumu pārrunu procesā stāstīja tos, ja tādi nepieciešami nozares koplīgumu veiciLatvijas Celtnieku arodbiedrības valdes loceklis nāšanai.
Mārtiņš Dunskis: "Nozares koplīgums ir instruments, lai nodrošinātu pietiekamu darbaspēku
būvniecības nozarē. Lai jaunieši ietu mācīties būvniecību, nozare ir jāparāda kā simpātiska – legāla
un prestiža. Panākot šādu priekšstatu, pēc pāris
gadiem mēs piesaistīsim jaunus darbiniekus nozarei."

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins: "Lai slēgtu koplīgumu, ir vajadzīga abu pušu
vēlme apsēsties pie galda un uzturēt dialogu. Jābūt
uzticēšanās otrai pusei, spējai argumentēt un meklēt risinājumu, nevis ieganstu strīdam. Darba devējs baidās zaudēt biznesu, darbinieks - darbu. Lai
veidotos dialogs un notiktu saruna, nepieciešams
veidot savstarpēju uzticību.”
Ekonomikas ministrija konferencē norādīja, ka liels
Latvijas konkurētspējas elements bija zems atalgojums, taču zemā atalgojuma dēļ mēs esam zaudējuši daudz speciālistu: "Mēs vairāk enerģijas tērējam,
meklējot kvalificētus darbiniekus citur, nekā ieguldot savos darbiniekos. Nozares koplīgums ir labs
motivators savos darbiniekos ieguldīt vairāk."

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece konferencē
akcentēja, ka nozares koplīgums ir valstij stratēģiski svarīgs jautājums.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola: "Lai slēgtu
nozares koplīgumu, vispirms ir vajadzīga uzņēmēju
vēlme sakārtot nozari un ieviest godīgu konkurenci."

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča konferencē uzsvēra, ka "Saeimā
koridori ir īsāki", aicinot sociālos partnerus izmantot iespēju un aktīvi piedalīties darba grupās par
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ATZINĪBA

LBAS vadība un LIZDA priekšsēdētāja saņem
Finanšu ministrijas Goda un atzinības rakstus
14. decembrī LBAS Valdes sēdē viesojās LR mu Latvijas nodokļu politikas reformas izstrāFinanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
dē.
Tikšanās gaitā risinājās diskusija ar LBAS dalīborganizāciju vadītājiem, un ministre pasniedza Finanšu ministrijas Goda rakstu LBAS
priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam un Finanšu ministrijas Atzinības rakstus LBAS priekšsēdētāja vietniekiem—Irēnai Liepiņai, Aleksandram Muhlinkinam un Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
priekšsēdētājai Ingai Vanagai — par ieguldīju-

Finanšu ministre savā uzrunā izteica pateicību
LBAS kā labai valdības sadarbības partnerei
par lielo ieguldījumu nodokļu reformas pieņemšanas procesā un citos valsts attīstībai
svarīgos jautājumos.
Atbildot uz LIZDA priekšsēdētājas I. Vanagas
kritiku par Izglītības un zinātnes ministrijas
darbu, ministre aicināja par šīm nepilnībām
informēt Ministru prezidenta
biroju. Viņa
atzīmēja, ka pedagogu
darba samaksas grafikam ir jābūt pieņemtam Ministru kabinetā
jau šogad un nozares
finansējumam
jāpieaug!
Finanšu ministre Dana
Reizniece - Ozola izteica pateicību un laba
vēlējumus visiem klātesošajiem: “Paldies, ka
esat Latvijas patrioti,
paldies par iespēju sadarboties tagad un nākotnē! Lai visiem veiksmīgs Jaunais gads un
labklājība ikvienam!”
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PASĀKUMS

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
LBAS apbalvoja labākās arodbiedrības
Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas LBAS
apbalvo tās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības,
kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās
par darbinieku tiesībām, darba apstākļu un koplīgumu uzlabošanu.
Šogad pasākums “Labākā arodorganizācija 2017”
notika 15. novembrī Arodbiedrību namā, Rīgā.
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs: “Katrā LBAS
dalīborganizācijā ir arodorganizācija, kuras veikums ir izcils, un tie ir mūsu kustības līderi. Viņi
mērķtiecīgi un rezultatīvi strādā arodbiedrības
biedru interešu īstenošanā, cīnoties par augstāku
darba samaksu, labākiem darba apstākļiem un labākām sociālajām garantijām, saglabājot un uzturot uzņēmumu konkurētspēju un savas institūcijas
efektivitāti.”
Ceturto gadu pēc kārtas LBAS šo nozīmīgo tradīciju
ir papildinājis ar aktīvāko arodbiedrību jauniešu
godināšanu.
Šogad 15 LBAS nozaru arodbiedrības apbalvošanai
izvirzīja 21 labāko arodorganizāciju un 2 aktīvākos
jauniešus.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LBAS labākās arodorganizācijas balvai
izvirzīja:
•
Talsu 2. vidusskolas arodorganizāciju,
priekšsēdētāja Sarmīte Popena,

Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizāciju, priekšsēdētāja Nadežda Čobāne,

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Valija Nāburga.

Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizācija ir viena no lielākajām pilsētā. Tiek veidots labs sociālais dialogs. Darba koplīgums paredz, ka arodbiedrības biedriem papildus tiek piešķirtas apmaksātas papildatvaļinājuma dienas.
Pirmorganizācijā darbojas Sociālās palīdzības
fonds, kas ir lielisks atbalsts arodbiedrības biedriem.
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas arodorganizācija ļoti aktīvi ir atbalstījusi visas LIZDA organizētās
aktivitātes: piketu Rīgā, vienas dienas brīdinājuma
streiku, parakstu vākšanas akciju par 1,7 milj. euro saglabāšanu izglītības nozarē un par disciplinārlietas ierosināšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība LBAS labākās arodorganizācijas
balvai izvirzīja:
* Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Sarmīte Plūme,
* Bērnu slimnīcas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inga Nāckalne,

* Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Mudīte Moldāne.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
arodorganizācijas biedri visaktīvāk piedalījušies
LVSADA rīkotajās protesta akcijās. Šī bija arī pirmā
LVSADA arodorganizācija, kas veica pārreģistrāciju
atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, un arodorganizācijai bijis lielākais biedru skaita pieaugums
+129 biedri.
Savukārt Bērnu slimnīcas arodorganizācija, kopš
Ingas Nāckalnes ievēlēšanas
arodorganizācijas
priekšsēdētājas
amatā,
ir
piedalījusies
visās LVSADA rīkotajās protesta akcijās.
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodorganizācija, neskatoties uz ievērojamo attālumu līdz Rīgai, LVSADA šī gada 29.septembra protesta akci-

Talsu 2.vidusskolā arodbiedrības biedri ir gandrīz
visi darbinieki. Biedru skaits pēdējos trīs gados ir
palielinājies. Arodorganizācijas priekšsēdētāja uzrunā katru jaunu darbinieku, izstāstot par biedra
priekšrocībām.
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Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku
arodbiedrība LBAS labākās arodorganizācijas balvai izvirzīja:
Kurzemes Neatliekamās medicīnas palīdzības
dienesta Ārstniecības un aprūpes darbinieku
arodbiedrības nodaļu, vadītāja Vija Zīverte.

uzņēmuma iepirkuma komisijā par veselības apdrošināšanu, par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju,
par sporta zāles aprīkojuma iegādi. LBAS volejbola
turnīrā šogad arodorganizācija piedalījās ar trīs komandām. Arodorganizācija ierosināja velosipēdu
novietnes izbūvi, un tas jau padarīts. Arodorganizācija uzsāka kampaņu – līdzekļu ziedošanu smagi
slimam kolēģim – arodbiedrības biedram, kuram
ārstēšanās izmaksas bija ļoti dārgas. Pēc arodbiedrības iniciatīvas iesaistījās arī darba devējs, un kolēģis joprojām strādā uzņēmumā.
AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas arodorganizācijā divu pēdējo gadu laikā biedru skaits ir palielinājies. Šogad svarīgākais arodorganizācijas veikums ir Darba koplīguma izstrādāšana un noslēgšana. Tajā tika iekļautas biedriem nozīmīgas sadaļas – arī par darba devēja un darbinieka savstarpējām attiecībām un sociālām garantijām, papildus
Darba likumā noteiktajām.
Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība LBAS labākās arodorganizācijas balvai izvirzīja:
Bauskas
ceļu
darbinieku
arodorganizāciju,
priekšsēdētāja Jolanta Jasureviča.

Vija Zīverte aktīvi darbojas kā Nodaļas vadītāja, iesaistot biedrus gan arodbiedrībā, gan aktivitātēs,
gan atpūtā. Aktīvi iesaistās koplīguma apspriešanā
un priekšlikumu izstrādāšanā.
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība LBAS
labākās arodorganizācijas balvai izvirzīja:
“Laumas apvienoto arodorganizāciju”, arodkomitejas priekšsēdētāja Kristīne Martinsone.

Arodorganizācija, uzklausot darbinieku prasības un
vajadzības, rīko tikšanās ar darba devēja pārstāvjiem un diskusijas par algām, piemaksām un darba
kvalitāti. Panākta vienošanās ar darba devēju par
algu palielināšanas nosacījumiem un termiņiem.
Latvijas Arodbiedrība “Enerģija” LBAS labākās
arodorganizācijas balvai izvirzīja:

Arodorganizācijā darba koplīgums rada stabilu dar* Augstsprieguma tīklu arodorganizāciju, priekš- ba vidi, un arī šeit tas paredz labumus darbiniesēdētājs Aivis Dišlers,
kiem, kas ir papildus likumdošanā noteiktajiem,
* Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas arodorgani- tostarp, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšana. Arodorganizācija piešķir lielu nozīzāciju, priekšsēdētājs Aleksandrs Djubanovs.
mi ekskursiju organizēšanai un pasākumiem neforAugstsprieguma tīklu arodorganizācija šogad ir pa- mālā gaisotnē, kuru gaitā tiek pārrunātas organizānākusi vienošanos par jaunu koplīguma redakciju. cijas aktivitātes, budžets un nākotnes redzējums.
Panākts, ka arodorganizācijas pārstāvis piedalās
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Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību fede- selības apdrošināšana.
rācija LBAS labākās arodorganizācijas balvai izvirLatvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība
zīja:
LBAS labākās arodorganizācijas balvai izvirzīja:
Latvijas Nacionālās operas un baleta Tehnisko
SIA “MAXIMA Latvija” arodorganizāciju, priekšdarbinieku arodbiedrību, arodorganizācijas priekšsēdētāja Anna Umbrovska.
sēdētājs Oskars Plūme.

Arodorganizācija ir dibināta 2010. gadā. Pirmais
koplīgums noslēgts 2015. gadā, un tiek domāts par
nākamo ar vairākiem būtiskiem uzlabojumiem.
Arodorganizācija arvien vairāk nostiprina savu ietekmi, mērķtiecīgi īsteno biedru un arī pārējo uzņēmuma darbinieku interešu aizstāvību, pastāvīgi
piesaista jaunus biedrus, - gada laikā noorganizēLatvijas Mežu nozaru arodu biedrība LBAS balvai tas tikšanās ar potenciālajiem arodbiedrības biedizvirzīja:
riem 20 veikalos Rīgā un reģionos, uzrunājot ap
250 kolēģiem. Pēdējā gada laikā vien ir piesaistīti
AS “Latvijas Finieris” iekārtu rūpnīcas arodorga62 jauni biedri, kas nebūt nav viegli veikalos ar
nizāciju, priekšsēdētāja Natālija Lešenoka.
darba laiku bez brīvdienām. Arodorganizācijas vadībai ir konstruktīva sadarbība ar uzņēmuma vadību,
un drīzumā jāsaņem apstiprinājums par pāreju uz
darbiniekiem pieņemamo 1 mēneša summēto darba
laiku 2018.gadā, kas nebūtu iespējams bez arodorganizācijas neatlaidības.
Arodorganizācija lieliski tiek galā ar visa veida izaicinājumiem, kādi rodas, jo biedri strādā 15 dažādās
nodaļās. Šogad īpaši nācies pievērst uzmanību jautājumiem saistībā ar darbinieku ikgadējā atvaļinājumu grafika sastādīšanu un atvaļinājuma naudas
aprēķināšanu.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta
darbinieku arodbiedrība LAKRS LBAS labākās
arodorganizācijas balvai izvirzīja:
AS "CATA" arodorganizāciju, priekšsēdētājs Valdis
Cerus.

Arodorganizācija ir izveidojusi labu dialogu ar uzņēmuma vadību, radot iespēju katram arodbiedrības
biedram un darbiniekam personīgi iesaistīties jautājumu risināšanā. Darba koplīgums papildus paredz - no 2017.gada 1.janvāra minimālā alga normālā darba laika ietvaros ir 500 EUR; turklāt tikai
strādājošie arodbiedrības biedri ir apdrošināti pret
nelaimes gadījumiem un viņiem ir nodrošināta ve-
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Šī arodorganizācija savas aktivitātes organizē visiem uzņēmuma darbiniekiem, tādējādi informējot
potenciālos biedrus un vēršot to uzmanību uz arodbiedrības esamību uzņēmumā. Tiek organizētas
sarunas ar darba devēju, regulāras arodorganizācijas sanāksmes, kurās tiek apspriestas biedru problēmas un to iespējamie risinājumi. Uzņēmumā
izvietots arodbiedrības LAKRS informatīvais stends,
kurā regulāri tiek papildināta biedrus interesējošā
informācija.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība LBAS un finanšu darbinieku arodbiedrība LBAS balvai
labākās arodorganizācijas balvai izvirzīja:
izvirzīja:
•
Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie * Valsts Ieņēmumu dienesta Latgales reģiona
sakari” arodorganizāciju VASES, priekšsēdētājs arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inese Kalvīte,
Guntars Sviķis,

Limbažu novada domes arodorganizāciju,

Telekomunikāciju sektora arodorganizāciju
priekšsēdētāja Antra Kamala.
“Centriņš”, priekšsēdētāja Ināra Ostrovska.
Diemžēl abas kundzes uz pasākumu nevarēja ierasties, un balva viņām tiks nogādāta.
VID Latgales reģiona arodorganizācija aktīvi cīnās
par izdienas pensiju piešķiršanu muitniekiem, un
šī gada oktobrī panākts daļējs kompromiss – darba
devēja pārskaitījums 3.līmeņa pensiju fondā muitas
darbiniekiem.
Limbažu novada domes arodorganizācija panākusi,
ka koplīgums garantē darbinieku veselības apdrošināšanu. Arodorganizācija savus biedrus atbalsta
dzīves priecīgos un skumjos brīžos, piedalās nozares arodbiedrības organizētajās sporta spēlēs un
rīko citus kopīgus pasākumus.
VASES ir arodorganizācija ar nozarē visstraujāk
augošo biedru skaitu, kas darbojas radoši un inovatīvi.
Arodorganizācija “Centriņš” šogad daudz enerģijas
un laika veltīja, lai apvienotu Lattelecom galvenajā
ēkā esošās arodorganizācijas, tādā veidā radot ērtu
vidi biedriem. Arodorganizācijas rūpju lokā ir ne
tikai sociālās garantijas, bet tā organizē arī arodbiedrības biedru un viņu ģimenes locekļu sporta un
kultūras aktivitātes.
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība
LBAS balvai izvirzīja: Ādažu novada pašvaldības
arodorganizāciju, priekšsēdētāja Liene Krūze.

Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācija LBAS balvai izvirzīja: Stjuartu arodbiedrību, priekšsēdētāja Diana Mendesa. Arī viņa nevarēja ierasties uz pasākumu, un balva viņai tiks pasniegta vēlāk. Arodbiedrība ikdienā veic lielu skaidrojošo darbu un palīdz jaunajiem stjuartiem konfliktu situācijās. Neraugoties uz lielo kadru mainību, arodorganizācija veiksmīgi turpina savu darbu,
un šī arodbiedrība pārstāv Latvijas stjuartus starptautiskā līmenī.

Arodorganizācija aktīvi veic pašvaldības darbinieku
ekonomisko, sociālo, darba tiesību un interešu aizstāvību. Papildus koplīgumam ir apstiprināts Darba
samaksas nolikums. Arodorganizācija organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz kaimiņu valstīm,
un reizi gadā notiek komandas saliedēšanas pasākumi. Arodorganizācijai ir laba sadarbība ar darba
devēju, un veiksmīgi tiek atrisinātas problēmsituācijas, kas veicina pozitīvu mikroklimatu kolektīvā.
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu Pasākuma dalībniekus ar savu dziedājumu priecēja
LMA maģistrante Laima Krīgere.
M. Pužula foto
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Aktīvākā jaunieša balvu LBAS pasākumā “Labākā
arodorganizācija 2017” saņēma Latvijas Celtnieku
arodbiedrības pārstāvis Jānis Āboltiņš, SIA
“Consolis Latvija” arodorganizācijas “Konsole”
priekšsēdētājas vietnieks.

dā pie jaunu biedru iesaistes, aktīvi piedalās arodorganizācijas darbā, piemēram, sporta spēļu organizēšanā, ir Celtnieku arodbiedrības jauniešu padomes “Pilons” pārstāvis.
Otru aktīvākā arodbiedrību jaunieša balvu saņēma
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības aktīvākais jaunietis Gatis Rancāns. Viņš ir izveidojis
jaunu arodorganizāciju mobilajos sakaros un aktīvi
strādā pie jaunu biedru iesaistes.

Jānis aktīvi apmeklē nozares arodbiedrības rīkotos
pasākumus, tajā skaitā piedalījies Baltijas Organizatoru Akadēmijas apmācībās, kur ieguvis zināšanas un motivāciju darbam arodbiedrībā. Viņš strā-

Digitalizācijai jārada taisnīgs, iekļaujošs
un ilgtspējīgs darba tirgus.
ES arodbiedrības diskutē par gaidāmo darba tirgus politiku
Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas Darba ņēmēju grupas pārstāvji sanāksmē Tallinā apsprieda digitalizācijas ietekmē paredzamās izmaiņas darba attiecībās un sociālo partneru lomu un
iespējas jaunajos nodarbinātības
veidos.
"Darba nākotne ir jāveido politiski,
un arodbiedrībām ir jāuzņemas galvenā loma politikas veidošanas procesā," teica Gabriele Bischoff, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja.
Kā galvenie faktori tika minēti spēcīgs sociālais dialogs, efektīvas tiesiskās un fiskālās sistēmas izveide
un turpmāki pētījumi un ieguldījumi, kas sekmētu veiksmīgu digitālo pāreju darba tirgū. Igaunijas Parlamenta priekšsēdētājs Eiki Nestor secināja: "Mēs nevaram atjaunot darbavietas, bet mums ir jāizmanto
digitalizācijas iespējas, lai radītu jaunas darba vietas." Darba vietu likvidēšana bija viena no galvenajām
sanāksmes laikā izskanējušajām bažām.
VAIRĀK LASIET - http://www.arodbiedribas.lv/news/1566
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Nodarbinātība digitalizācijas ietekmē
Ikdienā gan darbā, gan mājās arvien vairāk esam
pakļauti dažādām digitālajām ierīcēm un norisēm, - eksperti norāda, ka esam ceturtās digitālās revolūcijas vidū. Tādēļ 30. oktobrī Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rīkoja diskusiju “Nodarbinātība digitalizācijas ietekmē”. Šī
bija pirmā LBAS rīkotā diskusija par digitalizācijas tēmu, kurā vēlējāmies dzirdēt ekspertu viedokli, uzņēmumu labās prakses piemērus un
valsts pārvaldes viedokli.

cita pasaules mala. Tie ir izaicinājumi, kuri arodbiedrībai ir jāizprot, un tie ir jautājumi, uz kuriem
ir jāmeklē atbildes.”
Ceturtā industriālā revolūcija ir sākusies
LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa norādīja, ka digitalizācijai vajadzētu būt sabiedrības ieguvumam nevis biedam: “Digitalizācijai ir jāsniedz ērtības un jaunas iespējas nodarbinātībā darbinieku
ērtībai, piemēram, vairāk iespējas apvienot darba
un ģimenes dzīvi. Ceturtā industriālā revolūcija ir
sākusies, un mēs esam jau tajā iekšā. Darbinieki ir
“ierauti” arvien ātrākā tehnoloģisko izmaiņu procesā, un tāpēc sociālais dialogs un darbinieku aizsardzība ir tik aktuāli kā vēl nekad. Arodbiedrības loma digitalizācijas ietvaros ir nosargāt darbinieku
tiesības un sociālekonomiskās intereses un attīstīt
pat vēl augstākā līmenī. Digitalizācijas ietvarā ir
svarīga arī darbinieku saliedētība un kolektīvā
balss efektīvai interešu aizsardzībai. Piemēram,
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 2017.gada 25.26.oktobra izpildkomitejas sēdē tika pieņemta rezolūcija par to, kā pārvarēt digitālos izaicinājumus
darba pasaulē, it īpaši pūļa darbā (crowdwork), rosinot paredzēt tiesisko regulējumu Eiropas līmenī
par pūļa darbu un iespējamām nodokļu izmaiņām
(web-nodoklis, robotu nodoklis). Sociālā tiesību pīlāra ietvaros tiek diskutēts par taisnīgas pārejas
fonda (Just Transition Fund) izveidi ar mērķi atrisināt problēmjautājumus, kurus izraisīja digitalizācija un automatizācija, un radīt darba vietas, aizsargāt darbinieku tiesības, pilnveidot iemaņas un sociālo aizsardzību. Digitalizējamies sociāli atbildīgi!”
Nodarbinātības attiecību evolūcija digitalizācijas
ietekmē
LBAS ES normatīvo aktu un politikas dokumentu
eksperte Nataļja Mickeviča sniedza prezentāciju
“Nodarbinātības attiecību evolūcija digitalizācijas
ietekmē”, tās saturā atspoguļojot trīs būtiskākos
aspektus: tehnoloģiju ietekmi uz nodarbinātību un
nodarbinātības attiecībām, jaunu tehnoloģiju ietekmi uz darba organizēšanu, kā arī automatizāciju un
darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu.
VISU RAKSTU LASIET ŠEIT.

Šīs diskusijas mērķis bija apzināt digitalizācijas ietekmi trīs aspektos: uz nodarbinātību un darba attiecībām, uz uzņēmumu darbību un to darba organizāciju un datu drošību.
Atklājot diskusiju, LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsvēra, ka tie procesi, kas patlaban notiek
Latvijā un visā pasaulē, īpaši tajās ekonomikās, kas
ir vēl vairāk attīstītas kā pie mums, ir ar zināmu
izaicinājumu, iespēju un arī draudu pieskaņu: “Tas
ir nopietni, jo, kā raksta pētnieki – Lielbritānijā vien
šo procesu rezultātā varētu būt apdraudēti 35%
darba vietu, ASV – 47%, jaunattīstības valstīs vēl
vairāk. Tas var ietekmēt apstrādājošo rūpniecību,
mazumtirdzniecību u.c. Tāpēc ir svarīga datu aizsardzība un apzināšanās, ka nepieciešamas jaunas
prasmes, jāapzinās, kā pārveidosim sabiedrību, citādi veidosies vēl lielāka ienākumu polarizācija
starp tiem, kas joprojām veiks vienkāršo darbu un
starp tiem, kas būs apguvuši šīs digitālās prasmes.
Arodbiedrības vienmēr uzsver, ka tie, kas strādā
vairāk, kas ir kvalificētāki, viņiem, protams, ir jāsaņem lielāka darba samaksa. Bet ir jārūpējas, lai
sabiedrība būtu solidāra, lai tā nodrošinātu attīstības iespējas visiem cilvēkiem. Var pavisam drīz pienākt laiks, kad uzņēmumi, kas savu ražošanu ir
pārcēluši uz lētā darba spēka valstīm, to pārvietos
atpakaļ, jo digitalizācija, robotizācija un mākslīgais
intelekts spēlēs savu lomu izmaksu samazināšanas
jomā. Taču šie procesi nav tikai tehnoloģijas un
darba vietu pārveidošana, jo pārveidojas gan cilvēka
darba raksturs, gan cilvēka darba apstākļi. Digitalizācija dod iespēju cilvēkam no liela attāluma piedalīties Latvijas ekonomikā, tas rada pavisam citas
attiecības darba vietā – tā var būt māja un pavisam
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DARBA TIESĪBAS

LBAS ORGANIZĒTAJĀ DARBA TIESĪBU FORUMĀ – PAR
DARBA LIKUMA GROZĪJUMIEM, KOPLĪGUMA
PIEMĒROŠANU UN DARBA SAMAKSAS SISTĒMĀM
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) 9. novembrī organizēja forumu par darba tiesību aktualitātēm. Tajā tika analizēti Darba likuma grozījumi un tiesu prakse darba tiesībās. Pasākuma gaitā risinājās diskusijas par diviem darba tiesību
jautājumiem, kuros arodbiedrības ir identificējušas izaicinājumus - darba koplīgumu normu piemērošanu un darba samaksas sistēmām Latvijas
uzņēmumos.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns foruma atklāšanā akcentēja, ka laikā no LBAS 8. kongresa pagājušā gada decembrī ir padarīts ļoti daudz: “No
nākamā gada minimālā neto darba alga vien paaugstināies par 58 eiro, - panākumi nekad nav bijuši tik lieli. Pašlaik domājam, kā vēl celt minimālo
darba samaksu, piemēram, nozares ģenerālvienošanās ietvaros. Grozījumos Darba likumā ir nostiprināta arodbiedrību koplīgumspēja, jo, ja tiek slēgta
nozares ģenerālvienošanās, - tad ar to nozares
arodbiedrību, kura ir LBAS sastāvā. Darba likums
Latvijā ir labi sabalansēts, un par to paldies arī
LBAS dalīborganizācijām un juristiem. Turklāt šogad pirmo reizi tika realizēta LBAS ideja un sociālo
partneru kopīga prasība – nodokļu atlaides koplīguma sociālajām garantijām, kas pagaidām ir ēdināšana darba vietā, bet turpinās diskusijas par to,
lai šīs nodokļu atlaides koplīguma garantijām attiektos arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un vēl uz citām garantijām, kā, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumiem, veselības apdrošināšanu, izglītību un apmācībām, par transporta
izdevumiem no un uz darbavietu u.c.”
GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ
Kaspars Rācenājs, LBAS jurists un darba tiesību
konsultants, informēja par šī gada augustā pieņemtajiem grozījumiem Darba likumā. Ministru
kabinetā šis likumprojekts tika sadalīts divās daļās, jo bija grozījumi, par kuriem bija panākta vienošanās, un bija grozījumi, par kuriem sociālie
partneri nevienojās. Tie, par kuriem bija panākta
vienošanās, tika virzīti tālāk uz Saeimu un ir stājušies spēkā. Šie grozījumi ir kompromiss, kas kopīgiem spēkiem tika panākts vairāk nekā gadu ilgās
pārrunās, strīdos, diskusijās ar LDDK, LM un Ārvalstu Investoru padomi (FICIL).

Pasākuma moderatores bija Irēna Liepiņa, LBAS
priekšsēdētaja vietniece, un Nataļja Mickeviča,
LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu
eksperte.
Diskusijā "Darba koplīgums - inovatīvs instruments arodbiedrības biedru piesaistei?" piedalījās
Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētaja vietniece, Līga
Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) ģenerāldirektore, Valdis Keris, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs, Jānis Mucenieks, zv. Visu rakstu lasiet šeit.
advokāts, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” jurists,
Mārtiņš Dunskis, Latvijas Celtnieku arodbiedrības
(LCA) valdes loceklis, Māris Badovskis, Labklājības
ministrijas (LM) Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors.
Savukārt viedokli par darba samaksas sistēmas
dažādiem aspektiem Latvijas uzņēmumos pauda
Kaspars Rācenājs, LBAS jurists, konsultants darba
tiesisko attiecību jautājumos, Agnese Avotiņa, AS
“Valmieras stikla šķiedra” arodbiedrības priekšsēdētāja, Juris Kalniņš, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības
(LAKRS)
priekšsēdētājs
un
Aivis
Dišlers,
“Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas” priekšsēdētājs. Ar prezentāciju “Darba samaksas loma darbinieku motivēšanā” uzstājās Alise Lāce, Kantar
TNS klientu vadītāja.
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PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā
Novembra nogalē Briselē risinājās Eiropas profesionālo prasmju nedēļa. Tā sākās ar konferenci
par profesionālo prasmju veicināšanu.
OECD Izglītības un prasmju direktores vietniece M.
Gomendio, runājot par profesionālās izglītības nākotni, norādīja uz diviem būtiskiem darbības virzieniem – darba vidē balstītas mācīšanās projektu
un māceklības analīzi attiecībā uz gados vecākiem
pieaugušajiem. Kā vienu no šķēršļiem profesionālajā izglītībā M. Gomendio uzsvēra faktu, ka profesionālā izglītība saistās ar zema – vidēja ienākuma
darbiem/ profesijām. Kaut arī uzņēmumi vairāk
nodrošina prakses vietas, novērojams, ka tā vietā
uzņēmumi samazina citas apmācību formas. Pozitīvi, ka mācekļu vidējais vecums palielinās, t.i.,
profesionālajā izglītībā iesaistās ne tikai jaunieši.
Konferences ietvaros vairākkārt tika uzsvērts, ka
pieaugs mācīšanās darot un labsajūtas nozīme
(enjoyability). Atsevišķi konferences ietvaros tika
prezentēti t.s. Blueprint projekti, kas ir jauns koncepts profesionālajā izglītībā. Blueprint jeb nozaru
sadarbības prasmju attīstīšana ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rastu risinājumus prasmju attīstībai, kuras ir specifiskas konkrētajai nozarei.
2017.gadā tika uzsludināti projekti sešās pilotno-

zarēs – auto, drošība, jūras tehnoloģijas, kosmoss,
tekstils un tūrisms, un uzsākti 5 projekti (visās
nozarēs, izņemot drošību).
Kā izaicinājums konferencē vairākkārtīgi tika uzsvērta mazo un vidējo uzņēmumu iesaiste profesionālajā izglītībā, pirmkārt, noskaidrojot uzņēmumu vajadzības.
Uzņēmumu attīstības Polijas aģentūras Cilvēkresursu attīstības direktora vietnieks R. Kaminskis
uzsvēra, ka, runājot par profesionālās izglītības
attīstību, jāņem vērā arī demogrāfijas situācija un
iedzīvotāju novecošanās. Zināšanas un kompetences vairāk nav pietiekamas, būtiskāk ir iemācīt kā
mācīties un izzināt. Igaunijas izglītības un izpētes
ministre M. Reps uzsvēra Igaunijas Eiropas Savienības Padomē prezidentūras prioritātes izglītības
jomā – mācību programmu izstrāde un digitalizācija. IT risinājumi ir arī veids/ instruments, kā atrast darbu. Tāpat M. Reps norādīja, ka būtiska
profesionālajā izglītībā ir profesionālo izglītības institūciju, augstākās izglītības institūciju un zinātnes pārstāvju sadarbība, kā arī sadarbība ar darba
devējiem, veicinot duālās profesionālās izglītības
sistēmas ieviešanu.
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Savukārt Eiropas Komisija atgādināja, ka zemu
prasmju ietilpīgu darbu samazināšanās ir palielinājusi pieprasījumu pēc jaunām/ citām kompetencēm. Tas nozīmē, ka profesionālās izglītības iestādēm ir jāstrādā vairāk ar holistisku pieeju. Paralēlās sesijas laikā tika prezentēts Īrijas projekts Skillnets, kas plāno un veicina darbaspēka attīstību,
kā arī īsteno darba ņēmēju apmācības. Skillnets
finansē Īrijas Nacionālais apmācību fonds, un tā
valdē ir darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji.
Apmācības tiek īstenotas, cieši integrējot tās ar veicamo darbu. Darba devēju pārstāvji kā problēmu
norādīja darba ņēmēju noturēšanu un iesaisti.
Eiropas profesionālo prasmju nedēļa turpinājās ar
biznesa – izglītības samitu. Eiropas Parlamenta
prezidents A. Tajani, runājot par profesionālās izglītības prioritātēm un finansējumu nākotnē, norā-

dīja, ka budžetam jābūt ar politiskiem mērķiem, un
uzsvēra, ka jāņem vērā digitalizācijas nozīme. Būtiski, ka atklāšanas runā Eiropas Komisijas viceprezidents V. Dombrovskis, runājot par prasmju
neatbilstību darba tirgus vajadzībām, uzsvēra sociālo partneru nozīmi un iesaisti profesionālajā izglītībā. Kopš 2015. gada tiek īstenots Eiropas Pakts
Jaunatnei, un viens no stūrakmeņiem ir privātā un
publiskā sektora sadarbība. Konferences ietvaros
tika pieminēts, ka nav zināmas nākotnes prasmes
un jābūt gataviem izmaiņām, savukārt jauniešu
pārstāvji nebaidījās uzsvērt, ka, iesaistot jauniešus
darba tirgū, viens no nosacījumiem ir panākt to
iziešanu ārā no komforta zonas.
Linda Romele, LBAS izglītības, nodarbinātības un
sociālo jautājumu eksperte

Pieredze Vācijas Dzelzceļa un transporta
arodbiedrībā
Pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju no 6.
līdz 8. novembrim devās 13 dalībnieki, kuri pārstāvēja LBAS, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību, Latvijas Celtnieku
arodbiedrību, Latvijas arodbiedrību “Enerģija”
un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrību.

Pašlaik DB apmācību centrs apmāca ap 250 DB
darbiniekus. Pēc DB apmācību centra, dalībnieki
apmeklēja DB Regio, kur lielākoties notiek elektrovilcienu remonts un jaunajiem darbiniekiem ir iespējas apgūt praksi un iegūt kvalifikāciju. Otrajā
dienā dalībnieki apmeklēja DB Cargo.

Pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja Deutsche Bahn
apmācību centru Ludwisghafen. DB apmācību
centrs specializējas darbinieku apmācībās metāla
un elektronikas profesijās tādās kā būves mehāniķis, rūpniecības mehāniķis, elektronikas tehniķis
rūpniecības iekārtām, ekspluatācijas tehniķis, rūpniecības elektroinženieris, mehatronikas inženieris.

Deutsche Bahn AG ir Vācijas dzelzceļa uzņēmums,
kurš pēc īpašuma tiesību formas ir privāts uzņēmums un Vācijas Federālā republika ir vienīgais
akcionārs. Deutsche Bahn sevi raksturo kā otru
lielāko transporta uzņēmumu pasaulē.
Vairāk lasiet: http://www.arodbiedribas.lv/
news/1561
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LSAB seminārā "Arodbiedrību ietekmes vairošana"
Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi
organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar
mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un
kampaņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība
redzama pārējiem darbiniekiem.
Seminārs notika 24. un 25. novembrī, un to
atklāja LSAB prezidente Irēna Liepiņa. Erkan
Ersoy, UNI Global Organizēšanas Eiropā vadītājs, vadīja 2 dienu semināru “Arodbiedrību
ietekmes vairošana”, 30 LSAB biedriem no
Lattelecom un Pasta sektoriem, īpaši izceļot
metodisku un sistemātisku pieeju darbā ar
arodbiedrības biedriem. Erkan Ersoy savā
praksē ir izkopis līdz pilnībai organizatora
darbības sistēmu un metodiku, kura ir ļoti
efektīva arodbiedrības ietekmes vairošanā un
jaunu biedru iesaistīšanā. Arodbiedrības darba organizatori darbojas uzņēmuma līmenī,
vai nu veidojot arodorganizācijas no jauna, vai attīstot jau esošās. LSAB biedri ar lielu interesi strādāja
darba grupās, lai Erkan Ersoy metodiku iedzīvinātu sava uzņēmuma (darbavietas situācijā), sastādītu
kampaņas plānu, izveidotu aptauju, biļetenu un iesniegtu petīciju uzņēmuma vadībai.
Lai pilnvērtīgāk apgūtu seminārā stāstīto, iesakām lejupielādēt seminārā izmantoto prezentāciju un izmantot to paralēli video materiāliem. Prezentācija pieejama ŠEIT.

Par piekto UNI Pasta un loģistikas konferenci un
LSAB 95
3.-5. oktobrī veiksmīgi noritēja 5. UNI Eiropas
Pasta un loģistikas konference un LSAB 95 pasākums Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi Austrumeiropā notika šāda mēroga pasākums. Tas ir liels pagodinājums LSAB un Latvijai
uzņemt viesus no Eiropas Savienības valstīm, Šveices, Krievijas, Palestīnas, Amerikas un analizēt pasta un loģistikas
nozares nākotni darbinieku un
arodbiedrības acīm.
Starptautiski atzītā konference
pulcēja vairāk kā 150 pasta un
loģistikas sektora ekspertus un
arodbiedrību pārstāvjus no visas
pasaules, tādējādi nodrošinot labākās starptautiskās prakses ieviešanu arī Latvijā un vērtīgu ideju
apmaiņu. No LSAB piedalījās 75
pārstāvji.
Konferences nosaukums ir "Mūsu
zīmogs pasta nākotnē" [Our stamp
on Future], un tajā tika analizēts
nepieciešamais pasta nozares re-

gulējums, nozares izaicinājumi un jaunu pakalpojumu attīstība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas darba vietas. Konferences norises laikā tika organizētas arī darba grupas un diskusijas par pasta un
loģistikas sektoram nozīmīgiem tematiem.
Vairāk lasiet šeit.
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Par ko būtu vērts balsot 13.Saeimas
vēlēšanās?
LIZDA uzstāj uz pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafika apstiprināšanu
Jau vairākus gadus Latvijas Izglītības zinātnes
darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatlaidīgi
uzstājusi, lai Ministru kabinetā (MK) tiktu apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Grafika izstrāde bija arī viena no
2015.gada streika prasībām un kā kompromiss, lai
LIZDA atbalstītu MK noteikumus par darba samaksas jauno kārtību. Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM) jau ilgstoši strādā pie Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada
1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim”, kas
bija jāapstiprina Ministru kabinetā jau 2016. gada
nogalē. Ir pagājis praktiski gads un grafiks diemžēl

nav vēl apstiprināts. LIZDA 2017.gada 6.decembrī
ir nosūtīja savus priekšlikumus MK rīkojuma projektam “Par pedagogu darba samaksas pieauguma
grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra
līdz 2022.gada 31.decembrim”, kurā norāda uz vairākām nepilnībām un novecojušiem datiem dokumentu projektos. LIZDA Padomes sēdē 2017.gada
13.decembrī tika pieņemts lēmums aicināt biedrus
izvērtēt, vai ir vērts balsot par šobrīd pie varas esošajām politiskajām partijām.
Aicinām iepazīties ar LIZDA aktivitātēm, lai panāktu darba samaksas paaugstināšanas grafika apstiprināšanu!

Par ko būtu vērts balsot 13.Saeimas vēlēšanās?
Nākamajā gadā ir 13.Saeimas vēlēšanas, kas notiks 2018.gada 6.oktobrī. Esam daudzu nozarei
izšķirošu lēmumu pieņemšanas priekšā, lai kopīgi panāktu cienīgu atalgojumu izglītībā un zinātnē strādājošajiem. Vēl pirms 12.Saeimas vēlēšanām arodbiedrība bija aicinājusi visas politiskās
partijas slēgt vienošanos par sadarbību 12.Saeimas
pilnvaru laikā. Kvalitatīvas izglītības pieejamības
nodrošināšana ir ne tikai nozares profesionāļu uzdevums – attīstītā valstī tam vajadzētu būt vienam
no politikas stūrakmeņiem. Latvijas izglītības un

zinātnes darbinieki no jaunievēlētajiem politiķiem
sagaida konkrētu rīcību gadiem nerisinātām nozares problēmām, tajā skaitā pilnu finansējuma nodrošinājumu izglītības un zinātnes attīstībai. LIZDA
plāno veikt rūpīgu analīzi par to, ko partijas bija
apņēmušās pildīt 12.Saeimas darbības laikā, kas ir
paveikts un kas nav izpildīts.
Aicinām iepazīties ar informāciju, kādi solījumi
(punkti) tika iekļauti politisko partiju vienošanās
par sadarbību un atbalstu izglītības un zinātnes
jautājumu risināšanā!

LIZDA apbalvojusi pedagogam draudzīgākās
izglītības iestādes 2017
22. novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde
2017" pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās
arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu
pedagogu darba apstākļus.

drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju,
infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un
personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības,
reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu
var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

LIZDA konkursā piedalījās 16 izglītības iestādes,
VAIRĀK LASIET ŠEIT.
kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo
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Latvijas Meža nozares arodbiedrības 8. kongresā
27. oktobrī notika
LMNA 8. kongress.
Kongresā piedalījās
49 no ievēlētā 51
delegāta. Viesu statusā kongresā piedalījās
LBAS
priekšsēdētājs
E. Baldzēns, LBAS
priekšsēdētāja vietnieki A. Muhlinkins un I.
Liepiņa, kā arī LMNA
iepriekšējais priekšsēdētājs J. Spāre un
LMNA Jauniešu padomes pārstāvis K. Bērziņš.
Atklājot
Kongresu,
priekšsēdētājs A. Sīman son s
sni e dza
skaidrojumu,
kāpēc
LMNA 8. kongress tiek
sasaukts šobrīd, lai
gan pašreizējai LMNA
vadībai un citām vēlētajām
institūcijām
pilnvaras
beidzas
2018. gada 7. aprīlī,
kā tas noteikts LMNA 7. Kongresa Lēmumā. Iemesls ir jaunā Arodbiedrību likuma prasība, ka
tām arodbiedrībām, kurām ir struktūrvienības
(arodorganizācijas) ar juridiskās personas statusu
un ir vēlme to saglabāt arī turpmāk, šīs struktūrvienības līdz 2017. gada 31. decembrim jāpārveido
par patstāvīgām vienībām.
Tas nozīmē, ka vispirms jāveic nepieciešamo normu
iestrāde Statūtos, atbilstoši Arodbiedrību likuma
jaunajam regulējumam. Jaunie Statūti līdz augstākminētajam termiņam jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Tā LMNA Valde jūnijā un LMNA Padome
augustā nolēma Kongresu sasaukt šī gada oktobra
mēnesī.
Kongresa gaitā LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons
atskaitījās par LMNA Padomes darbību laikā no
2014. gada 21. marta līdz 2017. gada 27. oktobrim.
Pārskata Ziņojumā tika ietveras piecas plašas sadaļas:
* Organizatoriskā darbība; Arodbiedrības līderu, un
biedru izglītošana; Starptautiskā darbība.
* Arodbiedrības biedru sociālekonomisko tiesību un
interešu aizstāvība; Sociālā drošība.
* Arodbiedrības biedru darba drošības un veselības
aizsardzība.
* Darbība kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozares ekspertu padomē.
* LMNA Finansiālā darbība.
LMNA Statūtu normu precizēšanas projekta sagatavošanas darba grupas pārstāve I. Siņica informēja
par jauno Statūtu projektu, akcentējot būtiskākās

paredzētās izmaiņas:
* Ievērojot Arodbiedrības likuma prasības, Latvijas
Meža nozaru arodu biedrības nosaukums tiek pārveidots uz – LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBA;
* Arodorganizāciju vadītāji turpmāk sauksies – AO
priekšsēdētājs;
* LMNA priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,
Revīzijas komisija tiek ievēlēta uz pieciem gadiem;
* Statūtos iekļauta jauna septītā sadaļa ‘’LMNA patstāvīgā vienība’’, kura nosaka arodorganizācijas –
patstāvīgās vienības – regulējumu;
* Paredzēts, ka LMNA Padomei ir tiesības izdarīt
izmaiņas LMNA Statūtos, ja to pieprasa Uzņēmumu
reģistrs;
* Kā arī izdarīti vairāki citi redakcionāli grozījumi.
Statūtus jaunajā redakcijā Kongresa delegāti pieņēma vienbalsīgi.
Kongress atklātā balsojumā vienbalsīgi par nākošo
LMNA priekšsēdētāju ievēlēja I. Siņicu, bet par
priekšsēdētāja vietnieci K. Rapu, uz pieciem gadiem, Kongresa lēmumā nosakot, ka viņu pilnvaras
sākas ar 2018. gada 8. aprīli.
LMNA Revīzijas komisiju Kongresa delegāti vienojās
ievēlēt (atklāti balsojot) trīs cilvēku sastāvā: Andrejs
Ivļijevs – a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO; Anita Slavika –
SIA ‘’Verems’’ AO un Gunta Liepa – Liepājas MR
AO.
LMNA 8. Kongresā lēma, ka nākamais LMNA kongress tiek sasaukts 2023. gada martā.
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APMĀCĪBAS

Par globālajām piegādes ķēdēm un arodbiedrību
stratēģijām
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Starptautiskais Apmācību centrs (ITC/ILO) rīkoja apmācības “Globālā darbinieku akadēmija arodbiedrību apmācībai par globālajām piegādes ķēdēm un arodbiedrību stratēģijām: Starptautiskās Darba konferences diskusijas turpinājums”.
LBAS ir saņēmusi speciālu uzaicinājumu piedalīties šajās apmācībās, ņemot vērā to, ka 2016. gadā
LBAS Latvijas valdības delegācijas sastāvā piedalījās SDO ikgadējā darba konferencē komitejā
“Globālās piegādes ķēdes”. Komitejas darba rezultātā tika pieņemta rezolūcija ar ieteikumiem dalībvalstīm saistībā ar problēmjautājumu risināšanu
pārrobežu piegādes un apakšuzņēmēju ķēdēs
(skat. šeit).
Dalība tieši šīs komitejas darbā tika izvēlēta no
LBAS puses, ņemot vērā to, ka kopš 2015. gada
LBAS aktīvi iestājas par solidārās atbildības ieviešanu apakšuzņēmēju ķēdēs Latvijā saistībā ar Direktīvas 2014/67/ES normu ieviešanu (skat.:
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201505/
solidar.liability_mickevica.30.04.2015_final.pdf).
LBAS izteica šos priekšlikumus ieviešanai būvniecības nozarē un prezentēja tos Ekonomikas ministrijas Būvniecības padomē, kā arī Darba likuma
grozījumu izstrādes procesā. Jautājums par atbildības mehānisma ieviešanu apakšuzņēmēju ķēdē ir
viens no tematiem, kuru var risināt ar ģenerālvienošanos noslēgšanu būvniecības nozarē. Apmācības bija būtisks informācijas avots, lai uzlabotu
priekšstatu par iespējām risināt problēmas pārrobežu apakšuzņēmēju ķēdē sociālā dialoga ietvaros.
Pirmā apmācības daļa tika veltīta brīvo ekonomikas zonu (uz eksportu orientēto ekonomikas zonu,
brīvo tirdzniecības zonu (Export processing zones,
EPZ)) un ar to saistīto darba tiesību problēmu
identificēšanai. Otrā sapulces daļa tika veltīta
starptautiskajiem
ietvara
līgumiem
(global
framework agreements - GFA).
Brīvas ekonomikas zonas un darba tiesības
EPZ definīcija ir mainījusies laika gaitā. Vispārīga

definīcija paredz, ka EPZ ir anklāvs, kuru izveido
valsts valdība, lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaisti valstī un eksportu. EPZ ir plaši izplatītas trešajās valstīs. Lai veicinātu eksportu un ārvalstu
investīcijas, valdības aizbildinoties ar nepieciešamību veidot jaunas darba vietas un veicināt uzņēmumu konkurētspēju, piešķir uzņēmumiem EPZ dažāda veida privilēģijas un atvieglojumus. EPZ ietekmi ir grūti novērtēt, jo nav veikta ieguvumuizdevumu analīze, lai noteiktu, vai atvieglojumi,
kurus bauda uzņēmumi EPZ (piemēram, nodokļu
un tarifu atvieglojumi, privilēģijas infrastruktūras
lietošanā (elektrība, gāze, transports, loģistika),
elastīgas darba attiecības un atbrīvojums no pienākuma veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, atbrīvojums no darba inspekcijas kontroles, subsīdijas apmācībai) tiešām nes ekonomisko izaugsmi
valstij. Nav novērtēta EPZ ietekme uz valsts sociālo
dimensiju un ilgtspējīgu attīstību. Taču atsevišķos
pētījumos skaidri norādīts, ka EPZ nestimulē darba vietu radīšanu, neveido saiti ar valsts ekonomiku, veicina nedrošu nodarbinātību un mazina
valsts kontroles funkcijas.
Vienlaikus EPZ bauda politisku atbalstu, pārsvarā
starptautisko korporāciju spiediena rezultātā. EPZ
ir globālo piegādes ķēžu pamats. Valdības piekrīt
veidot savā teritorijā EPZ un mazināt darba tiesību
un sociālos standartus, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Taču spiedienam, kuru veic preču pasūtītāji un EPZ valdībām ir pārsvarā viena motivācija
un tā ir peļņa. Parasti EPZ veido aptuveni uz piecu
gadu termiņu. Kad vietējais darbaspēks ir izsmelts,
uzņēmumi izbeidz savu darbību un dodas uz citu
valstu.
Tipisku EPZ darbinieka profilu var raksturot ar
šādām pazīmēm: jauna, sieviete-migrants no nelabvēlīgas materiālās situācijas ģimenes, kura nepārzina savas tiesības, ir viegli manipulējama un
gatava piekrist nedrošai nodarbinātībai, jo atrodas
bezpalīdzības stāvoklī. Darba apstākļus EPZ raksturo ātrs darba temps, zemas algas, garas darba
stundas, darba drošības, sociālās
aizsardzības un maternitātes aizsardzības trūkums, kā arī aizliegums veidot arodbiedrības. Darba
klimats ir balstīts uz darbinieku
bailēm. Organizēt darbiniekus
arodbiedrībās EPZ praktiski nav
iespējams. Bieži vien korporācijas
manipulē ar faktu, ka atlīdzības
līmenis EPZ ir lielāks nekā pārējā
valsts teritorijā. Taču šādos argumentos netiek ņemts vērā virsstundu fakts. Atlīdzība ir lielāka,
jo tiek nostrādātas garas stundas
– darba diena var sasniegt 20
stundas.
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Ir maz pētījumu par EPZ ietekmi. Pēdējais SDO pētījums tika veikts 2006. gadā. Tas parādīja, ka, ja
1997. gadā pasaulē darbojās aptuveni 845 EPZ, tad
2006. gadā - jau 3500. Atbilstoši laikraksta “The
Ekonomist” datiem 2015. gadā tika identificētas
4500 EPZ. 83% no nodarbinātājiem strādā Āzijas
reģionā. EPZ galvenās valstis ir Ķīna, Meksika, Vjetnama, Pakistāna, Filipīnas, Dienvidāfrika, Taizeme
un Ukraina.
SDO iesaka valstīm, kuras piekrīt dibināt EPZ savās teritorijās veikt izdevumu-peļņas analīzi, lai
skaidri redzētu EPZ pievienoto vērtību. Bieži vien
EPZ izsmeļ valsts vietējo infrastruktūru un darbaspēku, neko neatstājot valstij nodokļu, investīciju
un sociālo ieguldījumu veidā.

Uzņēmumi šajās zonās bauda nodokļu
atvieglojumus, taču darba tiesības un
to īstenošana pilnībā attiecas arī uz
šiem uzņēmumiem. Arodbiedrībām ir
būtiski uzraudzīt, lai brīvajās ekonomikas zonās nākotnē neparādās darba tiesību standartu mazināšana.
2017. gada novembrī SDO rīko trīspusējo ekspertu
diskusiju par EPZ. Diskusijas mērķis ir vienoties
par darbību plānu, kas paredzēs soļus, lai nodrošinātu, ka EPZ sniedz ieguldījumu cienīga darba sasniegšanā un tiem ir pievienota vērtība valsts ilgtspējīgai attīstībai. Uzmanības centrā būs mehānismi, kas nodrošinātu šī plāna īstenošanu.
Daži no risinājumiem, kurus arodbiedrības rosinās ietvert plānā:
* Pētījumu un statistikas analīžu veikšana par EPZ,
kā arī regulārā statistikas datu un informācijas atjaunošana;
* Pienākums valdībām, kuras izveidoja EPZ savā
teritorijā, veikt izmaksu-ieguvumu analīzi;
* Atbilstības pārbaudes un atbildības mehānismi
apakšuzņēmēju piegādes ķēdē;
* Sociālo partneru EPZ valstī kapacitātes stiprināšana;
* Trīspusējā sociālā dialoga struktūras stiprināšana
EPZ valstī;
* Vietējo arodbiedrību iesaiste produktu sertificēšanas procesā, paredzot darba kvalitātes kritērijus;
* Cienīga darba programmu stiprināšana, jo īpašo
to īstenošanas uzlabošana;
* Darba inspekciju kapacitātes stiprināšana valstīs,
kur darbojas EPZ.
Latvijā darbojas vairākas EPZ:
Liepājas SEZ – http://liepaja-sez.lv/
Rēzeknes SEZ – http://www.rsez.lv/
Rīgas brīvosta – http://www.rop.lv/lv/
Ventspils brīvosta – http://www.portofventspils.lv/
lv/
Latgales SEZ - http://www.latgale.lv/lv/lsez
Uzņēmumi šajās zonās bauda nodokļu atvieglojumus, taču darba tiesības un to īstenošana pilnībā
attiecas arī uz šiem uzņēmumiem. Arodbiedrībām ir
būtiski uzraudzīt, lai EPZ nākotnē neparādās darba

tiesību standartu mazināšana.
Starptautiskie ietvara līgumi
GFA ir regulētas SDO 1977. gadā pieņemtajā Trīspusējā deklarācijā par principiem, kas attiecas uz
multinacionālajiem uzņēmumiem, un SDO sociālo
politiku (2017. gada redakcijā), kā arī OECD 2011.
gada Deklarācija Par starptautiskiem ieguldījumiem
un multinacionālajiem uzņēmumiem.
Kas ir GFA? To slēdz Multinacionālie uzņēmumi
(MNE) un globālās arodbiedrību federācijas. GFA
nav koplīgums tā klasiskajā izpausmē, jo tā ietvaros
puses vienojas kopīgi strādāt, lai sasniegtu starptautisko darba standartu ieviešanu uzņēmuma pārrobežu darbībā, jo īpaši ievērot SDO astoņas pamata konvencijas. Tie nodrošina uz tiesību vērstu ietvaru, kas veicina arodbiedrību tiesību un koplīgumu slēgšanas tiesību ievērošanu. Pastāv divu veidu
GFA – viens tiek parakstīts ar uzņēmumu, kas savā
piegādes ķēdē visos uzņēmumos izmanto vienu un
to pašu uzņēmuma nosaukumu. Tādi ir 80% no
GFA. Savukārt, otrs tiek parakstīts ar uzņēmumu,
kas savā piegādes ķēdē iesaista dažādus uzņēmumus.
Kāpēc ir vajadzīgi GFA? GFA ir darbinieku puses
atbilde globalizācijai un MNE darbības izplatībai
pasaules ekonomikā. Tas ir arodbiedrību mēģinājums nodrošināt cieņu pret SDO pamata konvencijām. GFA ir balanss MNE spēkam: lēmumi tiek
pieņemti globālajā līmenī, savukārt to ietekme ir
nacionālajā un lokālajā līmenī. GFA slēgšana ir būtiska vairākām valstīm, kur darba tiesības nav nodrošinātas nacionālajā līmenī. Korporatīvās sociālās
atbildības instrumenti nav saistoši un nenodrošina
iespējas nodrošināt godīgu konkurenci un cilvēktiesību ievērošanu. GFA sniedz reālās iespējas sociālās dimensijas aizsardzībai pārrobežu piegādes
ķēdē un MNE.
Kāda ir GFA loma nacionālajā līmenī? GFA neaizvieto koplīgumu pārrunas lokālajā līmenī, taču sniedz
lielu atbalstu. Atsaucoties uz GFA, arodbiedrībām
ir vieglāk veikt darbinieku organizēšanu uzņēmumos.
Statistika. Pasaulē ir noslēgti aptuveni 100 GFA,
kas aptver aptuveni 10 miljonu darbinieku (sākums
MNE “Danone” 1988.-1989.). 62 no GFA ir noslēgti
ar MNE, kas ir reģistrēti Eiropā, tostarp pateicoties
Eiropas uzņēmumu padomju direktīvas pieņemšanai 1994.gadā. Citi ir noslēgti ar MNE, kas ir reģistrēti Austrālijā, ASV, Kanāda, Japāna, Krievija,
Jaunzēlandē un citās valstīs.

Tiesību akti, kuri attiecas uz GFA
* SDO pamata konvencijas (http://www.ilo.org/
global/standards/introduction-to-internationallabour-standards/conventions-andrecommendations/lang--en/index.htm)
* SDO Deklarācija par pamata principiem un tiesībām darbā paredz valstu apņemšanos ratificēt SDO
pamata konvencijas (pret bērnu darbu, diskrimināciju, piespieddarbu un par apvienošanās brīvību)
* SDO Trīspusējā deklarācijā par principiem, kas
attiecas uz multinacionālajiem uzņēmumiem un
SDO sociālo politiku (MNE deklarācija):
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vienīgais SDO instruments, kas ir adresēts ne tikai valdībām, bet arī uzņēmumiem;
0 vienīgais trīspusējais instruments, kas pievēršas
darba tiesību dimensijai biznesa uzvedībā un kas
iedrošina sociālo dialogu;
0 līdzsvaro visu trīs pušu lomas un atbildības;
0 atjaunota 2017. gada martā, pievēršot uzmanību
atbilstības pārbaudēm un cienīga darba aspektiem
un ANO Gadsimta mērķa Nr.8 Cienīgā darba sasniegšanai;
0 sniedz rekomendācijas;
0 atsaucās uz atbilstības pārbaudēm (due dilligence
checks). Tā paredz, ka atbilstības pārbaudēs, ja tās
ir noteiktas, ir jāiesaista sociālie partneri jēgpilnās
konsultācijas. Atbilstības procesam ir jāņem vērā
apvienošanās brīvība, koplīgumu pārrunas;
0 paredz valstu apņemšanos zaudējumu atlīdzībai
darba tiesību kontekstā;
* OECD
Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem. Pēdējo reizi tika atjaunotas 2011. Vadlīnijas
atsaucās uz MNE Deklarāciju;
* 10 ANO Globālā līguma kustības principi: ANO
vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām,
atsaucās uz SDO konvenciju ratifikāciju un atbilstības pārbaudēm;
* ISO 26000 Vadlīnijas sociālajai atbildībai.
0

Biedru piesaistes stratēģijas būtiskas
sastāvdaļas ir kampaņu organizēšana
un apvienošanās nozares līmenī. Darbinieku organizēšana tikai uzņēmuma
līmenī ir nepietiekama – darbiniekiem
ir jābūt izpratnei par to industriju un
lēmumu pieņemšanu industrijā. Ir svarīgi izprast multinacionālo uzņēmumu
darbību un tendences, ietekmi ilgtermiņā un rezultātus, lai spētu uzrunāt
darbiniekus un darba devējus.
MNE deklarācijas operatīvie instrumenti:
* MNE deklarācijas principu veicināšana. Šo funkciju pilda: Administratīvā padome, valstu reģionālās
padomes, nacionālās trīspusējās padomes, SDO
birojs;
* sociālais dialogs uzņēmumā. Lielajos pārrobežu
uzņēmumos sociālais dialogs un strīdu izskatīšana
var notikt ar SDO biroja atbalstu;
* normu iztulkošana un strīdu izskatīšana – SDO
Administratīvā padome, principu piemērošana konkrētajās situācijās;
* ir būtiski, lai MNE deklarācijā noteiktie principi
attiecas ne tikai uz uzņēmumiem piegādes ķēdē, bet

arī uz investoriem. Investoru interešu aizsardzība
un piešķirtie motivācijas mehānismi nepārkāpj
MNE deklarācijā noteiktos principus.
Kā arodbiedrības var izmantot MNE deklarāciju
un citus instrumentus? Kaut arī šie principi nav
tieši piemērojami, arodbiedrības var atsaukties
uz MNE deklarāciju, jo tā ir parakstīta trīspusēji,
tātad valstu valdības ir apņēmušas īstenot šo
deklarāciju.
GFA izaicinājumi un iespējas
Izaicinājumi GFA darbībā ietver:
* darbu deleģēšana (outsourcing);
* biedru skaita sarukums un arodbiedrību kapacitāte;
* GFA normu īstenošana.

Biedru skaita sarukums
Pastāv divas arodbiedrību organizēšanas stratēģijas
* pakalpojuma stratēģija – pasīvā pakalpojumu nodrošināšana arodbiedrības biedriem;
* organizēšanās stratēģija - iesaistot biedrus pārmaiņu organizēšanā, ļaujot viņiem uzņemties atbildību par pārmaiņām. Biedra nauda – demokrātiska
balss atdošana arodbiedrībai, pilnvarojot to runāt
darbinieku vārdā. Būtiska šī modeļa iezīme ir talantu un līderu identificēšana uzņēmumos. Šie līderi
palīdz apvienot cilvēkus dialogam ar darba devēju.
Biedru piesaistes stratēģijas būtiskas sastāvdaļas ir
kampaņu organizēšana un apvienošanās nozares
līmenī. Darbinieku organizēšana tikai uzņēmuma
līmenī ir nepietiekama – darbiniekiem ir jābūt izpratnei par to industriju un lēmumu pieņemšanu
industrijā. Ir svarīgi izprast multinacionālo uzņēmumu darbību un tendences, ietekmi ilgtermiņā un
rezultātus, lai spētu uzrunāt darbiniekus un darba
devējus. Ja darba apstākļi ir slikti, jābūt spējām
paskaidrot, kā tas ietekmē darbiniekus ilgtermiņā,
kā tas ietekmē nozares produktivitāti un valsts ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Pētījumi
pierāda, ka ir cieša saikne starp arodbiedrību biedra skaita samazināšanos un nevienlīdzības pieaugumu. Ir svarīgi skaidrot darba devējiem un darbiniekiem, ka GFA palīdz arodbiedrībām globālajā
piegādes ķēdē uzzināt par darba tiesībām, izplatīt
informāciju, savienoties un aizstāvēt tiesības.
GFA īstenošana
Joprojām nepastāv GFA normu īstenošanas mehānismi. Parasti GFA normu īstenošanu uzrauga speciālā komiteja, kuru veido no abām pusēm izvirzīti
pārstāvji un kura tiekas reizi gadā. Normu ieviešana ir atkarīga no MNE vadības gatavības sadarboties ar arodbiedrībām vai no arodbiedrību kapacitātes piespiest uzņēmumu ieviest GFA normas un
standartus.
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Vai GFA ir juridiski saistošs? Praksē - nē, jo lielākā daļa no GFA neparedz īstenošanas mehānismu.
Daži paredz, ka, ja rodas problēmas, puses strīdu
izšķir arbitrāžas, mediācijas ceļā. Šķēršļi GFA īstenošanā strīdu gadījumā ietver problēmas noteikt
piemērojamo likumu un jurisdikciju – kuras valsts
tiesā var īstenot GFA? Vai GFA var tieši īstenot nacionālajās tiesībās? Vai GFA strīdi būtu jāskata tāpat kā strīdi, kas izriet no koplīgumiem? Lai GFA
būtu koplīgums, ir pusēm ir jābūt vēlmei veidot juridiskas attiecības, jābūt piedāvājumam un akceptam un saistošiem elementiem. ASV, Vācijas un Kanādas tiesas, tiesvedībās interpretējot GFA normas,
atrod iespējas iztulkot nacionālās tiesību normas
veidā, kas ļauj izskatīt strīdus saistībā ar GFA.
Papildus pastāv iespējas īstenot GFA normas
caur konkurences tiesībām un patērētāju aizsardzību, kā arī izmantot SDO strīdu izskatīšanas
mehānisma iespējas. Lai nākotnē atrisinātu jurisdikcijas un piemērojamo likumu izaicinājumus, ir
nepieciešams GFA ietvert nacionālo tiesību un jurisdikcijas klauzulas, pusēm piešķirt tiesības celt prasību tiesā, kā arī saistīt GFA normas tos ar nacionālajiem koplīgumiem. Iespējas uzlabojumiem ietver arī: aizsardzības un atbildības mehānismu piegādes ķēdē – piegādes ķēdes klauzulas, caurspīdīgumu piegādes ķēdē; datu aizsardzību, piekļuvi datiem visā ķēdē, regulējumu par datu izmantošanu.
Papildus ir vērts apsvērt, ka pārrobežu koplīgumu slēgšana var būt stiprāks un efektīvāks mehānisms nekā GFA. Tie paredz konkrētas saistības
pusēm, piemēram, attiecībā uz darba laiku, minimālo atlīdzību, darba drošību, apdrošināšanu, kā
arī paredz kopīgu sociālo fondu. Pārrobežu nozares
koplīguma piemēri ir Starptautiskās Transporta federācijas (ITF) pieredzē. ITF ir noslēgts starptautisks koplīgums jūras transporta nozarē. ITF aktivitātes, tostarp, kolektīvās darbības un streiki (kuģu
kravu izkraušanas aizkavēšana) veda pie tā, ka darba devēji bija spiesti apsēsties pie galda un veikt
pārrunas par starptautiska koplīguma noslēgšanu.
Arodbiedrības vēlas, lai GFA nākotnē ietvertu normas, ka MNE nodrošina:
* darba tiesību standartu ievērošanu arī to apakšuzņēmēju ķēdēs un veic atbilstošu uzraudzību;
* arodbiedrību klātbūtni piegādes ķēdes uzņēmumos (piekļuvi uzņēmumiem un darbiniekiem);
* GFA normu tulkošanu valstu valodās un izplatību
piegādes ķēdes uzņēmumos.
Ņemot vērā, ka MNE ir tieši iesaistīti darba standartu ieviešanā un industriālajās attiecībās, SDO varētu būt īpašas pilnvaras uzraudzīt MNE darbību.
GFA var parakstīt SDO, izmantojot SDO struktūru

kā garantiju GFA normu ievērošanai. SDO Trīspusējā deklarācijā par principiem, kas attiecas uz
multinacionālajiem uzņēmumiem, un SDO sociālo politiku var būt būtisks pamatojums SDO
pilnvarām. 2018. gada SDO Starptautiskajā darba konferencē notiks īpaša diskusija par pārrobežu sociālo dialogu.
GFA globālajā piegādes ķēdē: piemērs
Inditex – pasaules līderis tekstila nozarē (Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home and Uterqüe). Inditex tieša uzņēmējdarbība:
* vairāk nekā 7000 rūpnīcas 88 valstīs;
* loģistikas centrs un centrālais ofiss Spānijā;
* vairāk nekā 152,000 darbinieku.
Inditex netieša uzņēmējdarbība (piegādes ķēde):
* vairāk nekā 7000 rūpnīcas 45 valstīs;
* 1.8 miljoni darbinieku piegādes ķēdē.
Hronoloģiski – kā tika parakstīts Inditex GFA:
* 2001. gadā tika parakstīts Inditex Uzvedības kodekss (Code of conduct);
* 2002. gadā noticis pirmais Inditex arodbiedrību
streiks Spānijā;
* 2012. gadā tika parakstīts protokols, kas paredzēja arodbiedrību tiesību ievērošanu un arodbiedrību
piekļuvi fabrikām;
* 2014. gadā protokols tika atjaunots;
* 2016. gadā tika nozīmēti arodbiedrību eksperti.
Ja arodbiedrības, darbinieki vai NVO ziņo par pārkāpumiem Inditex rūpnīcās, arodbiedrību eksperti
dodas uz rūpnīcu, veic izmeklēšanu un veic pārrunas ar Inditex reģionālo vai centrālo vadību, draudot rīkot akcijas, ja pārkāpumi netiks novērsti.

Ieguvums LBAS
Apmācību laikā iegūtā informācija tiks izmantota
apmācību programmā projekta nozaru koordinatoriem “Zināšanas un prasmes ģenerālvienošanos noslēgšanas procesā” 2017. gada oktobrī. Īpaša uzmanību tiks pievērsta SDO tiesību avotiem un starptautiskajiem ietvara līgumiem. Papildus apmācību
laikā, komunicējot ar ACTRAV pārstāvjiem, tika iegūti materiāli apmācību par koplīgumu slēgšanu
satura veidošanai, kā arī notika pieredzes un labās
prakses apmaiņa. Ņemot vērā to, ka SDO ir pirmavots, kur tika pieņemtas tiesības uz koplīgumu
slēgšanu, iegūtā pieredze sniegs lielu vērtību projektu koordinatoru apmācībā.
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Nataļja Mickeviča,
Eiropas tiesību aktu un politikas
dokumentu eksperte

PROJEKTI

LBAS piedalās projekta 7.3.2.0/16/I/001
„Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanā
28.novembrī VEF kvartāla kamerzālē notika plaša konference “Pieredze, zināšanas un veselība
ilgākam darba mūžam”, kuras ietvaros diskutēja
par aktuālajiem Latvijas darba tirgus izaicinājumiem – kā nodrošināt atbalstošu attieksmi, darbavietas un karjeras iespējas darbiniekiem virs
50 gadu vecuma. Attiecīgajā konferencē savu
viedokli pauda arī Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa un vecākais eksperts darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls.
Latvijā gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā
no 50 līdz 64 gadiem, tomēr šī vecuma cilvēki visbiežāk saskaras arī ar potenciālā bezdarba risku,
turklāt, pieaugot strādājošā vecumam, palielinās
arī citu vecumam atbilstošu vajadzību un risku
skaits. Personām virs 50 gadu vecuma ir svarīgi
tādi motivējošie faktori kā viņu veselības stāvoklim

atbilstoša darba vide, iespējas pielietot savas zināšanas un pilnveidot esošo kompetenci, kā arī atrast
savai kvalifikācijai un darba pieredzei atbilstošu
nodarbinātības veidu. Ļoti svarīgs aspekts darba
mūža paildzināšanai ir mūžizglītība. Kā liecina apkopotā statistiskā informācija, cilvēki vecumā virs
piecdesmit gadiem galvenokārt saskaras ar trīs problēmām: pirmkārt, darba vides jautājumi, kas šajā
vecumā kļūst arvien aktuālāki. Otrkārt, mūžizglītības un karjeras iespējas mainīgajā darba tirgū. Un,
treškārt, veselības saglabāšana.
“Elastīgs darba laiks, darba vides iekšējā uzraudzība, veselības veicināšana, pārkvalifikācija – tie ir
jautājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai
veicinātu gan ilgāku darba mūžu cilvēkiem gados,
gan nodrošinātu viņu piemērošanos jaunajiem darba apstākļiem,” norāda LBAS vecākais eksperts
darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls.

22

Lai risinātu iepriekšminētās problēmas 2017.gada
janvārī Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka projekta 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba
mūžam” īstenošanu, kurā piedalās arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju
konfederācija. Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu
un nodarbinātību un tas tiks īstenots līdz pat
2022.gada 31.decembrim.
Projekta ietvaros ir plānoti dažādi atbalsta pasākumi projekta mērķa grupām - bezdarba riskam pakļautajām personām vecumā no 50 gadiem un darba devējiem (komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām):
* sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka
un labāka darba mūža veicināšanai;
* darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums;
* atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba
vides un cilvēkresursu izvērtējumam) - karjeras
konsultācijas, prasmju nodošanas pasākumi un
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
izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa
grupai starprezultātu
novērtēšana;
* kolektīvo pārrunu
veikšana par novecošanās
pārvaldības
jautājumiem.
Jāatzīmē, ka projekta
ietvaros ir paredzēts
finansiāls
atbalsts
darba devējiem darba
vietu pielāgošanai un
darba ņēmējiem veselības uzlabošanas pasākumiem atbilstoši
darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma secinājumiem.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar
Latvijas Darba devēju konfederāciju projektā nodrošinās kolektīvo pārrunu veikšanu 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 un
jau sākot ar 2018.gada janvāri, LBAS pārstāvji sāks
īstenot regulāras tikšanās ar darba ņēmējiem, kolektīvās pārrunas un informācijas sniegšanu par
projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba
mūžam” visos Latvijas novados.
Projekta rezultātā ir paredzēts sniegt atbalstu 3000
gados vecākām nodarbinātām personām un panākt
to, ka darba devēji savos darba līgumos, koplīgumos vai citos darba devēju dokumentos ietver novecošanās pārvaldības jautājumus.
Pieteikt tikšanās par novecošanās pārvaldības
jautājumiem vai saņemt papildu informāciju par
projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam
darba mūžam” ir iespējams sazinoties ar LBAS
projekta vadības eksperti Irinu Semjonovu pa epastu irina.semjonova@lbas.lv vai pa tālruni
29159642.
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JURIDISKĀS LAPPUSES

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2017. gadā
Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants
Šajā izdevumā autors aizsāk rakstu sēriju, kurā tiks apskatīti Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017.gada spriedumi darba tiesībās. Augstākās tiesas interneta mājas lapā par 2017.gada pirmo pusgadu ir publicēti jau 7 (vairāk kā par
2016.gadu kopā) spriedumi, kas tiek uzskatīti par judikatūru: SKC- 311/2017, SKC
-342/2017, SKC-461/2017, SKC-543/2017, SKC-551/2017, SKC-658/2017, SKC792/2017. Vienlaikus ir arī vismaz 8 spriedumi, kas nav atzīstami par judikatūru,
bet ir pietiekami nozīmīgi un noderīgi no tajos izteikto atziņu viedokļa.

06.04.2017 spriedums lietā Nr. SKC-308/2017
Par Darba likuma 100.panta piektās daļas piemērošanu
Darbniece 2014.gada 3.februārī iesniedza darba
devējam darba līguma uzteikumu (sastādīts
2014.gada 31.janvārī), kas pamatots ar Darba likuma 100.panta piekto daļu.
Darba devējs 2014.gada 3.februārī izdevis pavēli
„Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu”, kas pamatota ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu.
Darbiniece 2014.gada 31.martā cēlusi tiesā prasību
pret darba devēju, kurā lūgusi atzīt, ka darba tiesiskās attiecības starp pusēm ir izbeigtas saskaņā
ar Darba likuma 100.panta piekto daļu, piedzīt no
atbildētāja prasītājas labā atlaišanas pabalstu
2799,06 EUR, uzliekot par pienākumu samaksāt
nepieciešamos nodokļus no minētās summas.
Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas
2015.gada 9.jūnija spriedumu prasība noraidīta.
Izskatījusi lietu sakarā ar darbinieces iesniegto apelācijas sūdzību, arī Rīgas apgabaltiesas
Civillietu tiesas kolēģija 2015.gada 30.septembrī
nosprieda prasību noraidīt.
Arī Augstākā tiesa atzina, ka spriedums atstājam negrozīts, norādot šādus apsvērumus.
“Jautājumā par darbinieka uzteikuma,
kas pamatots ar Darba likuma 100.panta piekto
daļu, tiesisko dabu izveidojusies kasācijas instances tiesas nemainīga judikatūra, kurai atbilstoši
šāds uzteikums stājas spēkā iesniegšanas brīdī
un darba devējam tas ir jāpieņem kā obligāts
akts neatkarīgi no uzteikumā norādītā iemesla.
Ņemot vērā, ka darbinieka rakstveida uzteikums
nav saistīts ar kādu likumā noteiktu termiņu, tas
stājas spēkā, nekavējoties pēc tā iesniegšanas

un ir atzīstams – darba tiesiskās attiecības starp
pusēm izbeigušās. Tā kā Darba likums neparedz
darba devējam tiesības vienpusēji grozīt darbinieka
uzteikuma pamatojumu, ne darba devēja rezolūcija, ne arī vēlāk izdots rīkojums (pavēle) nevar
atcelt vai grozīt darbinieka uzteikumu. Līdz ar to
secināms, ka, darbiniekam uzteicot darba līgumu
pēc Darba likuma 100.panta piektās daļas, darba
attiecības starp pusēm izbeidzas, t.i., uzteikums
stājas spēkā uzreiz, ko neietekmē darba devēja iebildes par objektīva pamata neesību šādam uzteikumam. Tādēļ kā neatbilstoša likumam nav attaisnojama darba devēja darbība, vēlāk izdodot
rīkojumu par darba līguma izbeigšanu uz citiem
pamatiem (piemēram, Darba likuma 100.panta
pirmajā vai ceturtajā daļā norādītie). Respektīvi,
šāds darba devēja rīkojums, kad spēkā ir darbinieka uzteikums, nekādas tiesiski nozīmīgas sekas
neizsauc.”
Augstākā tiesa atzīst, ka “tiesa, noraidot darbinieces prasību daļā, kurā apstrīdēta
atbildētājas izdotās Pavēles likumība un izdarot
secinājumu, ka darba tiesiskās attiecības starp
pusēm nav pamats kvalificēt kā izbeigtas pēc
Darba likuma 100.panta piektās daļas, nonākusi
pretrunā ar judikatūrā nostiprinātām atziņām.
Ja spriedumā nav atrodami motīvi, kāpēc tiesai
radusies pārliecība par līdzšinējās tiesu prakses
nepareizību, tad atkāpšanās no tajā nostiprinātām
juridiskajām tēzēm veido Civilprocesa likuma
5.panta sestās daļas pārkāpuma sastāvu. Tomēr
šis pārkāpums konkrētajā gadījumā nevar būt
iemesls sprieduma atcelšanai, jo tas nav novedis
pie strīda nepareizas izšķiršanas (Civilprocesa
likuma 452.panta otrā daļa), tādēļ, ka šī kļūda
neiespaido prasījuma par atlaišanas pabalsta
piedziņu izskatīšanu.”
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Vienlaikus tiesa, atsaucoties uz 2016.gada
8.decembra spriedumu lietā Nr. SKC-2672/2016
izteica atziņu, ka “rodoties strīdam par atlaišanas
pabalsta piedziņu, tiesai tas jāizšķir pēc būtības,
t.i., jāvērtē, vai darbinieka uzteikumā norādītais
apstāklis ir uzskatāms par svarīgu iemeslu Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē. Savukārt tam, vai puses pieteikušas uzteikuma apstrīdēšanas prasījumu, nav juridiskas nozīmes.”
Tāpat tiesa vēlreiz apstiprināja svarīgas atziņas attiecībā uz darbinieka uzteikuma novērtējumu – proti, “uzteikuma pamats ir darbinieka subjektīvs
vērtējums par izveidojušos situāciju un apstākļiem, viņam nonākot pie kategoriska atzinuma,
ka darba tiesisko attiecību turpināšana šo iemeslu dēļ nav iespējama. [..], tas ir paša darbinieka patstāvīgs lēmums [..] sakarā ar darba devēja neattaisnojamu, prettiesisku, iespējams, ‑
neētisku rīcību [..] Darbiniekam, uzteicot darba
līgumu, ir jānorāda konkrēti apstākļi, kas bijuši
šāda lēmuma pieņemšanas pamatā [..]”.

taču pastāv identiski pierādīšanas priekšmetā
ietilpstošie apstākļi.”
Līdz ar to Augstākā tiesa atzina, ka tā kā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada
24.aprīļa spriedumā (lietā Nr. C30597013), kas stājies likumīgā spēkā, balstoties uz strīda apstākļu
pārbaudi un pierādījumu izvērtējumu, turklāt ievērojot „apgrieztās pierādīšanas principu”, atzīts, ka
darba devējs atspēkojis darbinieces apgalvojumu
par mobingu darbavietā vai atšķirīgas attieksmes
aizlieguma pārkāpumu, tiesai izskatāmajā lietā
nebija pienākums atkārtoti izsvērt vienreiz jau
noskaidrotas pušu darba tiesiskās attiecības.

Par mobingu

Minētā lietā no uzteikuma satura bija redzams, ka
darbiniece savu lēmumu izbeigt darba līgumu pamatojusi ar vispārējām norādēm uz to, ka ilgstošā
laikā attiecībā pret viņu tiek pārkāptas Darba likuma normas, nenodrošinot taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, ka darba devējs
turpina īstenot mobingu jeb psiholoģisku teroru, lai
Likumīgā spēkā nākušā spriedumā ietvertie mopanāktu viņas aiziešanu no darba, ka darba devējs
tīvi varbūt saistoši tiesai, kas izskata starp tām nav sniedzis atbildi uz vairākiem iesniegumiem.
pašām pusēm radušos citu civiltiesisku strīdu
Augstākā tiesa spriedumā pievērsās arī būtiskam
civilprocesuālam jautājumam par Civilprocesa likuma 96. un 203.panta interpretāciju, ņemot vērā, ka
darbiniecei paralēli bija arī cita tiesvedība lietā (nr.
C30597013) ar darba devēju. Darba devēja darbības un apstākļi, kuri, darbinieces ieskatā, bija par
pamatu darba līguma uzteikumam pamatojoties uz
Darba likuma 100.panta 5.daļu, pēc būtības bija
analogi tiem, kādi jau bija izvērtēšanas priekšmets
citā lietā (nr. C30597013) un divās instancēs izspriežot viņas prasījumus pret darba devēju par
darbavietā īstenotā mobinga radīto zaudējumu piedziņu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu, darbinieces prasība tika noraidīta. Līdz ar to tiesa atzina, ka
“likumīgā spēkā nākušā spriedumā ietvertie motīvi varbūt saistoši tiesai, kas izskata starp tām
pašām pusēm radušos citu civiltiesisku strīdu,
kurā prasības pamatā norādītie apstākļi ir identiski ar iepriekš izspriestajā lietā konstatētajiem
un izvērtētajiem, bet atšķiras tikai prasības
priekšmets jeb strīdīgo materiāltiesisko attiecību
objekts. Citiem vārdiem, ja ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu viens pušu strīds izšķirts prasītājam negatīvi, tiesai konstatējot, ka viņa tiesību aizskārums nav noticis, tad šajā spriedumā
atspoguļotie prasības noraidīšanas motīvi saista
tiesu, kura vēlāk izskata citu to pašu prāvnieku
strīdu, kurā nesakrīt prasības materiālais objekts,

Augstākā tiesa attiecībā uz šo norādīja, ka Latvijas
Republikas tiesību aktos nav definēts, kas ir mobings darbavietā. Tomēr atsaucoties uz ārvalstu
literatūru, tika iezīmētas svarīgas mobinga pamatiezīmes - naidīga, neētiska attieksme pret vienu
konkrētu darbinieku, ko īsteno viens vai vairāki
kolēģi, arī vadītājs, turklāt šāda attieksme tiek
pausta bieži (gandrīz katru dienu) un ilgā laika
posmā (vismaz sešus mēnešus), kā rezultātā personai rodas veselības traucējumi, savukārt atsevišķi konflikti, domstarpības, kā arī tas, ka darba devējs izmanto likumā paredzētās tiesības,
piemēram, stingrā saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktiem priekšrakstiem atstādina darbinieku,
kurš rīkojies prettiesiski, no darba vai uzteic viņam
darba līgumu, mobingu neveido.
Tāpat tiesa skaidri atzina, ka no praktiskā viedokļa,
“mobinga kaitīgo seku novēršanai, neraugoties uz
normatīvā regulējuma trūkumu, var tikt piemēroti
esošie tiesību akti, kas garantē vienlīdzīgu tiesību
principu (Darba likuma 7.pants), atšķirīgas attieksmes aizliegumu (šā likuma 29.pants), goda un cieņas aizsardzību (Civillikuma 1635.pants) u.c.”
Tāpat tika atzīts, ka “darbinieks, kurš piedzīvojis
psiholoģisku teroru, un tādēļ nevēlas vairs turpināt darba attiecības, var izmantot Darba likuma
100.panta piektajā daļā paredzēto darba līguma
izbeigšanas instrumentu.”
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JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS

Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā

27.-29. oktobrī Igaunijā notika 18. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums, kurā piedalījās arodbiedrību jaunieši no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Foruma mērķis bija apzināt Baltijas valstu problēmas darba tirgū, kādēļ arodbiedrība nav populāra jauniešu vidū, kā darba tirgu ietekmēs digitalizācija, tika runāts par nodokļu sistēmu un par to, ko
jaunieši domā par nodokļiem un pensijām.
Forumā no Latvijas piedalījās LBAS dalīborganizāciju arodbiedrību jaunieši: Anete Kice (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība), Mārtiņš Svirskis
(Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība), Kārlis Bērziņš (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), Mārtiņš
Mertens (Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība), Juris Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrība).
Forumu ar uzrunu atklāja Igaunijas arodbiedrību
konfederācijas (EAKL) Jauniešu padomes prezidents Risto Raudkivi.
Baltijas valstu jaunie arodbiedrību līderi meklēja
risinājumus un dalījās pieredzē, kādēļ arodbiedrības nav populāras jauniešu vidū un kā piesaistīt
jauniešus arodbiedrībām. Darbs noritēja grupās,
kurās jauniešiem bija iespējas izteikties par savām
idejām, un vēlāk katra grupa prezentēja savas idejas.
Kopumā ir daudz un dažādi iemesli, kādēļ jaunieši
neiesaistās arodbiedrībās. Galvenokārt tas ir informācijas trūkums par arodbiedrībām, un par to, ko
tās piedāvā, kādu atbalstu var sniegt. Tika minēts

arī tas, ka tās ir mentalitātes problēmas, jaunieši
bieži maina darbu, arodbiedrības asociējās ar
kaut ko senu. Kā vienu
no risinājumiem, kā piesaistīt jauniešu arodbiedrībām, jaunieši norādīja, ka par arodbiedrībām jāsāk runāt jau
skolās, kā arī ar mediju
palīdzību būtu nepieciešams radīt pozitīvu attieksmi pret arodbiedrībām, organizēt vairāk
pasākumu
(piedalīties
izstādēs, 1.maija pasākumi). Pats galvenais
secinājums - Baltijas
valstīm jāturpina turēties kopā, jo kopā esam spēcīgāki.
Forums turpinājās par tēmu – “Digitalizācija – kā tā
ietekmēs darba tirgu?” Baltijas valstu arodbiedrību
jaunieši darba grupās strādāja pie šī jautājuma
jautājuma. Secinājumi dažādi, digitalizācija kaut
kādā mērā dos iespēju paaugstināt kvalifikāciju,
mainīsies darba platformas, bet tā ietekmēs arī vecāka gada gājuma cilvēkus, kuri nevarēs pārkvalificēties, tādā veidā izkrītot no darba tirgus. Pie problēmām tika minētas arī nodokļu nomaksas problēmas, datu noplūde, algu līmeņa samazināšanās.
Pirmās dienas noslēdzošā tēma bija par nodokļu
sistēmu un pensijām, kurā ieskatu sniedza Igaunijas arodbiedrību konfederācijas (EAKL) prezidents
Peep Peterson.
Otrā Baltijas foruma diena tika veltīta sarunām par
nodokļiem un pensijām, ko jaunieši par to domā.
Foruma dalībnieki tika sadalīti divās lielās grupās vienai no tām bija jāargumentē, kāpēc nodokļi ir
jāmaksā, bet otrai grupai bija jāpamato, kādēļ tos
nevajadzētu maksāt.
Baltijas arodbiedrību jauniešu forums noslēdzās ar
domām par nākamo forumu, kurš norisināsies Latvijā 2018.gada rudenī, vienojoties par to, ka nepieciešamības gadījumā valstis sadarbosies, organizejot šo forumu. Īpaši vēlos uzsvērt, ka Eiropas arodbiedrības ļoti pozitīvi vērtē Baltijas jauniešu forumu, sakot, ka tas ir unikāls pasākums, jo citas
Eiropas valstis šādu praksi nepiekopj.
Anete Kice
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Seminārā LBAS jauniešiem par prezentācijas mākslu
20. oktobrī LBAS aicināja dalīborganizāciju
jauniešus
piedalīties
apmācību
seminārā
"Mūsdienīga prezentāciju tehnika un ilūziju
māksla prezentācijā", kas tika rīkots ar Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) atbalstu.

mets piedāvā ļoti daudz citu iespēju. Pats pasniedzējs savā pieredzē un pēdējā laikā visaktīvāk izmantojot slides.com – uz šīs platformas bija balstīta arī viņa apmācību semināra prezentācija. Taču,
lai arī pagaidām šīs platformas izmantošana ir bez
maksas, tās trūkums varētu būt tas, ka prezentāciju no šīs vides nevar lejuplādēt, - tā vienmēr ir jārāda interneta tiešsaistē, un, ja rodas problēmas ar
internetu, tad šī vienreizējā iespēja būt atraktīvam
ar jaunas platformas izmantošanu prezentēšanā
var arī izgāzties.
Tādēļ viens no Mareka Matisona sniegtajiem padomiem semināra gaitā bija – vienmēr, arī tad, ja prezentācija ir PowerPoint formātā, slaidus pirms prezentācijas izdrukāt, jo diemžēl un kā rāda viņa lielā
pieredze – tas dažkārt var būt vienīgais glābiņš absolūti neparedzamu tehnisku problēmu gadījumā.
Tomēr, neskatoties uz visiem iespējamajiem šķēršļiem, lektors aicināja izmantot slides.com kā prezentēšanas platformu, jo tā ar saviem loģiskajiem
risinājumiem un ērto priekšskatījumu dod lieliskas
iespējas atraktīvāk un veiksmīgāk vizualizēt preSeminārā piedalījās 26 dalībnieki no dažādām zentētāja stāstus un idejas.
LBAS dalīborganizācijām – LAB “Enerģija”, Ceļu
darbinieku arodu apvienības, Mežu nozaru arodu
biedrības, Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības,
Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, Sakaru darbinieku arodbiedrības, Celtnieku arodbiedrības un
citām.
Jauniešiem līdzi bija jāņem portatīvais dators praktisku iemaņu gūšanai uz vietas, kas arī veiksmīgi
tika realizēts semināra otrajā – praktiskajā daļā.
Savukārt semināra pirmajā daļā pasniedzējs Mareks Matisons – jaunuzņēmējs, digitālās komunikācijas speciālists – iepazīstināja arodbiedrību jauniešus ar dažādām prezentāciju platformām un tehnikām.
Lektors semināru iesāka ar dažādu rīku izmantošanu veiksmīgas prezentācijas veidošanā. Viņš uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais rīks, ir tā platforma, uz kuras tiek būvēta pre- Lektors analizēja arī citas prezentēšanas platforzentācijas autora stāsta vizuālā – prezentēšanas mas, kā, piemēram, prezi.com, kas no kādreiz bezdaļa. Klasiskā, visvairāk izmantotā platforma ir maksas interaktīvas un pievilcīgas prezentāciju
Microsoft PowerPoint , taču šodienas digitālais laik- platformas ir kļuvusi par komerciālu produktu,
kas, protams, ir arī interesants un paver plašas
iespējas, bet – par maksu. Arī Microsoft PowerPoint
faktiski ir pieejams par maksu un vairāk tieši organizācijās, kuras uztur Microsoft licenci. Pasniedzējs
informēja arī par prezentāciju platformu Keynote
Apple ekosistēmā.
Kā ļoti svarīgu aspektu veiksmīgā prezentācijas izveidē pasniedzējs Mareks Matisons minēja attēlu
izmantošanu, taču norādot, ka prezentācijās jāizmanto legāli pieejami fotoattēli – ar atsauci uz autoru, ja tas nepieciešams. Plaša attēlu bibliotēka
atrodama vietnē https://pixabay.com, tajā meklējumi jāveic pēc atslēgvārdiem. Tāpat veiksmīgi un
bez maksas attēli prezentācijām atrodami vietnēs
https://unsplash.com un https://stocksnap.io.
VISU RAKSTU LASIET ŠEIT.
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ARODBIEDRĪBU AKTUALITĀTES

Eiropā un pasaulē


Cienīga darba dienā 7. oktobrī Eiropas un pasaules arodbiedrības prasa izbeigt korporāciju
alkatību



ETUC ES līderiem: jārisina algu atšķirības starp Austrumiem un Rietumiem un taisnīgi jāpārvalda pārmaiņas



ETUC par algu starpību vīriešiem un sievietēm



Vienlīdzīgas samaksas diena Eiropā



Eiropas Komisijas Rīcības plāns cīņai pret vīriešu un sieviešu algu starpību (2018-2019)



Arodbiedrības uzsver: seksuālo uzmācību un vardarbību nedrīkst paslaucīt zem galda!



Mūsdienu ekonomikā nedrīkst būt vietas uzņēmumiem, kas nerunā ar arodbiedrībām

Pasludināts Eiropas Sociālo tiesību pīlārs
Eiropas Savienības
līderi 17. novembrī
Gēteborgā, Zviedrijā, Sociālo lietu samitā par taisnīgām
darbvietām un izaugsmi svinīgi proklamēja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers
šo pīlāru pirmo reizi pieminēja 2015. gada runā par
stāvokli Savienībā, un 2017. gada aprīlī Komisija
iesniedza priekšlikumu par pīlāra izveidi.
To parakstīja priekšsēdētājs Ž. K. Junkers Komisijas vārdā, priekšsēdētājs A. Tajani Eiropas Parlamenta vārdā un premjerministrs J. Ratass Eiropas
Savienības Padomes vārdā.
Šajā sakarā Komisijas priekšsēdētājs Junkers sacīja: “Šis ir nozīmīgs brīdis Eiropai. Mūsu Eiropas
Savienība pēc būtības vienmēr ir bijusi sociāls projekts. Tas ir vairāk nekā tikai vienotais tirgus, vairāk nekā nauda un vairāk nekā eiro. Runa ir par
mūsu vērtībām un veidu, kādā mēs vēlamies dzīvot. Eiropas sociālais modelis ir veiksmes stāsts un
ir padarījis Eiropu par pasaules līmeņa vietu, kur
dzīvot un strādāt. Šodien mēs nostiprinām mūsu
kopīgās vērtības un apņemamies ievērot 20 principus un tiesības. No tiesībām uz taisnīgu atalgojumu līdz tiesībām uz veselības aprūpi, no mūžizglītības, labāka līdzsvara starp darbu un privāto dzīvi
un dzimumu līdztiesības līdz ienākumu minimumam – ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru ES iestājas
par savu pilsoņu tiesībām strauji mainīgajā pasaulē.
Dzīves un politikas dziļu pārmaiņu laikā ir tikai
loģiski atgriezties pie tā, kas nosaka mūsu būtību
un satur mūs kopā. Tāpēc esmu priecīgs, ka mēs

visi varējām vienoties par Eiropas sociālo tiesību
pīlāru mazāk nekā pusgada laikā, kopš Eiropas
Komisija to ierosināja. Šī kopīgā apņemšanās ir
spēcīgs Eiropas vienotības pierādījums.
Pīlārs – un Eiropas sociālā dimensija kopumā – būs
tikai tik spēcīgs, cik mēs spēsim to panākt. Tā ir
kopīga atbildība, un tā sākas valsts, reģionālā un
vietējā līmenī, turklāt galvenā loma tajā ir sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpēc, pilnībā ievērojot un pieņemot dažādās pieejas,
kas pastāv visā Eiropā, mums visiem tagad jāpārvērš mūsu apņemšanās konkrētā rīcībā. Eiropas
iedzīvotāji ir to pilnā mērā pelnījuši."
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs Luka Visentini samita laikā uzsvēra:
„Eiropas Sociālo tiesību pīlāra parakstīšanai jābūt
kā starta šāvienam, uzsākot skrējienu tā īstenošanai. Sociālais pīlārs būs noderīgs tikai tad, ja tas
būs sākums labāku lietu uzsākšanai. Es ceru, ka
Gēteborgas samitu mēs atcerēsimies kā Eiropas
pagrieziena punktu labākai nākotnei, nevis kā dūmus, kas izkūp gaisā.”
Beidzot Eiropa ir novērsusies no taupības un pievērsusies sociālajām tiesībām un solidaritātei. Ir
pienācis laiks atjaunot Eiropas sociālo modeli, ko
bija izjaukusi taupības desmitgade, un atjaunot
„sociālo tirgus ekonomiku”, kur ekonomiskās brīvības nedominē pār sociālajām tiesībām.
ETUC cer, ka ESTP parakstīšanai sekos nopietni
īstenošanas pasākumi, ieskaitot Eiropas Komisijas
un dalībvalstu Rīcības plānu, kas noteiks jaunas
likumdošanas iniciatīvas, politikas, pasākumus un
citas darbības, lai īstenotu tiesības, kas atspoguļotas Sociālajā pīlārā.
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Eiropā uzlabojas dzīves kvalitāte, bet progresu mazina
pastāvošā nevienlīdzība un pieaugošā nenoteiktība
7. decembrī Eurofond (Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai) nācis klajā ar jaunu pētījumu - 2016. gada
Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS). Tajā minēts
fakts, ka vairāk nekā puse no ES 11 dalībvalstu iedzīvotājiem,
tostarp Latvijas, joprojām apgalvo, ka viņiem ir grūti “savilkt
galus kopā”.
Eurofound 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma
(EQLS) rezultāti liecina par vispārēju progresu trīs galvenajās
jomās - dzīves kvalitāte, sabiedrības kvalitāte un sabiedrisko
pakalpojumu kvalitāte. Kopš 2011. gada aptaujas optimisma
līmenis ir pieaudzis, apmierinātība ar dzīves līmeni ir palielinājusies, un daži citi kvalitatīvā dzīves rādītāji ir atgriezušies
pirms krīzes. Tomēr joprojām pastāv nelīdztiesības un neskaidrības palielināšanās pazīmes dažās jomās ar konkrētām atšķirībām starp valstīm, dzimumu, vecumu un ienākumu grupām.
"Mēs redzam uzlabojumus daudzos, lai gan ekonomiskās krīzes izraisītos zemos rādītājos," uzsver Eurofound direktors
Juan Menéndez-Valdés. "Dažos gadījumos rādītāji liecina par
atgriešanos pirmskrīzes līmenī, daļēji atspoguļojot vispārējo
ekonomikas izaugsmi un atgriešanos pie izaugsmes dalībvalstīs."
Līdzīgi ir uzlabojušās sabiedrības kvalitātes dimensijas, saistībā
ar uzticības palielināšanos valsts iestādēm un sociālās atstumtības sajūtas samazināšanos. Lielākajā daļā dalībvalstu apmierinātība ar dzīves līmeni ir palielinājusies, un vairāk cilvēku
tagad var “savilkt kopā galus”, nekā tas bija 2011. gadā. Galveno sabiedrisko pakalpojumu rādītāji kopumā ir uzlabojušies.

Lai gan vairākas valstis, galvenokārt Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstis, turpina progresēt, citas tomēr ir apstājušās augšupejošas konverģences procesā. Piemēram, apmierinātība ar dzīves līmeni īpaši ir palielinājusies Bulgārijā, Igaunijā, Ungārijā, Īrijā un Polijā, bet apmierinātība ar dzīvi Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Itālijā un Spānijā ir samazinājusies. Joprojām pastāv dziļa nevienlīdzība dažādās dzimuma, vecuma un
ienākumu grupās.
“Neraugoties uz to, ka mazāk cilvēku vēstīja par materiālām
grūtībām, salīdzinot ar laiku pirms pieciem gadiem, vairāk nekā puse no 11 dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijas, joprojām apgalvoja, ka viņiem ir grūti “savilkt galus kopā," atzina
Eurofound nodaļas vadītājs Robert Anderson.
Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) sniegti dati par
jautājumiem, uz kuriem neattiecas vispārējā statistika, piemēram, sabiedrības uztverto kvalitāti, uzticību iestādēm un spriedzi sabiedrībā. Tajā aplūkoti vairāki jautājumi, piemēram, mājokļi, nabadzība, ģimene, veselība un līdzdalība sabiedrībā. Tas
attiecas arī uz subjektīvām tēmām, piemēram, cilvēku laimes
līmeni, apmierinātību ar viņu dzīvi, darba un privātās dzīves
līdzsvaru un sociālo atstumtību. 2016. gada EQLS īpaša uzmanība tiek pievērsta publisko pakalpojumu kvalitātei un dzīvei
tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus un pieredzi
tīmeklī. Ieguldījumi un salīdzināmie dati ir pieejami ikvienam,
izmantojot EQLS tiešsaistē, kas sniedz detalizētu priekšstatu
par dzīves kvalitāti, neatkarīgi no dzīvesvietas ES.

LBAS paraksta sadarbības memorandu ar Latvijas
Reģionu apvienību
6. decembrī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns parakstīja Sadarbības memorandu ar
Latvijas Reģionu apvienību.
Sarunā ar LRA valdes priekšsēdētāju Nelliju
Kleinbergu LBAS priekšsēdētājs vienojās par
abpusēju regulāru informācijas apmaiņu, kā
arī arodbiedrības puses iespēju iesniegt
priekšlikumus LRA. Ņemot vērā, ka Saeimā
tiek skatīts jautājums par grozījumiem Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā, - gan LBAS,
gan tās dalīborganizācijas - Pašvaldību darbinieku arodbiedrība un Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrība sniegs priekšlikumus saistībā ar koplīgumiem un sociālajām garantijām darbiniekiem.
Jāatzīmē, ka tagad LBAS ir parakstījusi Sadarbības memorandus ar visām Saeimā pārstāvētajām partijām.
Sadarbības memorandu skatiet šeit.
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Eiropā un pasaulē
Eiropas Darba iestāde
Savā uzrunā Eiropas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par priekšlikumu līdz 2018.gada beigām izveidot Eiropas Darba iestādi (European Labour Authority). Iestādes darbības mērķis ir stiprināt sadarbību starp darba tirgus iestādēm
visos līmeņos un labāk pārvaldīt pārrobežu situācijas. Nepieciešamību pēc šādas iestādes Eiropas Komisija skaidro ar to,
ka 16 miljoni Eiropas iedzīvotāju pašlaik dzīvo un strādā citā
dalībvalstī, kas nav viņu piederības valsts. Tas ir divreiz vairāk
nekā pirms 10 gadiem. Vienlaikus ikdienā 1,7 miljoni Eiropas
iedzīvotāju dodas uz citu dalībvalsti. Pilsoņiem un uzņēmumiem ir vajadzīga viegla piekļuve informācijai, un tiem jābūt pārliecinātiem par iespējām un tiesībām gan pašu mājās, gan ārvalstīs. (Vairāk: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authorityfactsheet_lv.pdf).
Pašreiz Eiropas Komisija veic konsultācijas procesu, un priekšlikuma saturs vēl nav zināms. Eiropas Arodbiedrību
konfederācija (ETUC) sagatavoja priekšlikumus un speciālu informatīvu kampaņu, norādot uz būtiskajiem aspektiem, kas būtu iekļaujami priekšlikumā:
·
·

·

nevar iejaukties nacionālo darba inspekciju darīšanās un mainīt to pilnvaras;
iestādei ir jābūt neatkarīgai, tā nevar būt Eiropas Komisijas padotības iestāde. Tās finansējumam ir
jānāk no neatkarīga avota;
· ir jānodrošina sociālo partneru iesaiste Eiropas Darba iestādes darbībā;
· vienai no galvenajām iestādes funkcijām ir jābūt darba tiesību īstenošanai, sociālās krāpšanas novēršanai un uzņēmumu darbības uzraudzībai;
· iestādei jāuzrauga Eiropas darba tiesību īstenošana nacionālajā līmenī;
· iestādei ir jānodrošina atbalsta pakalpojumi, piemēram, atbalsts arodbiedrībām prasību tiesā iesniegšanā;
ir nepieciešama vienota datu bāze ar visiem uzņēmumiem, kas veic pārrobežu uzņēmējdarbību.
Skat: https://www.no2socialdumping.eu/en
https://www.etuc.org/system/files/event/private-files/note_on_european_labour_authority_dedicated_hearing_.pdf
Komisija publicēs priekšlikumu 2018.gada martā.

Eiropas uzņēmējdarbības tiesību pakotne (European Company Law Package)
Viena no daudz apspriestajām Eiropas Komisijas iniciatīvām ir
Eiropas uzņēmējdarbības tiesību pakotne. Eiropas Komisija paziņoja par
nodomu publicēt pakotni ar leģislatīviem priekšlikumiem par uzņēmumu pārrobežu konversijām, uzņēmumu pārrobežu apvienošanos un sadalīšanos, kā arī par priekšlikumiem saistībā ar uzņēmumu tiešsaistes reģistrāciju (Vairāk skat.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
initiatives/ares-2017-2377472_en ).
Viens no arodbiedrību interesēm svarīgākajiem jautājumiem pakotnē būtu priekšlikums par uzņēmumu konversijām.
Uzņēmuma konversija nozīmē uzņēmuma reģistrācijas izbeigšana vienas valsts uzņēmumu reģistrā un pāriešana otras valsts uzņēmuma reģistrā. Eiropas Komisija apsver iespēju, ka šādā situācijā uzņēmums var veikt ekonomisko
darbību vienā valstī, savukārt būt reģistrēts citā dalībvalstī. Priekšlikums, kas paredzēja iespēju darboties vienā valstī,
30

bet būt reģistrētam citā valstī, jau tika publicēts pāris gadus atpakaļ. Eiropas Komisija 2014. gadā publicēja priekšlikumu par Societas Unius Personae (SUP), jeb viena dalībnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Direktīvas priekšlikums paredzēja, ka ar SUP ieviešanu tiktu atvieglota sabiedrību pārrobežu darbība. SUP dibināšanas izmaksas samazinātos, pateicoties saskaņotai reģistrācijas procedūrai un iespējai reģistrāciju veikt tiešsaistē ar statūtu vienotu
veidni, kā arī zemu dibināšanas pamatkapitāla summu. Saskaņā ar priekšlikumu, lai uzņēmēji varētu pilnībā izmantot
iekšējā tirgus potenciālu, dalībvalstis nedrīkstētu prasīt, ka SUP juridiskajai adresei un centrālajai administrācijai obligāti jāatrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī.
ETUC un Eiropas Notāru asociācija iestājās pret šo priekšlikumu, tas neguva atbalstu Eiropas Parlamentā un šobrīd
netiek virzīts tālāk. Lai izvairītos no atkārtotas priekšlikuma noraidīšanas, šobrīd pirms uzņēmējdarbības priekšlikumu publicēšanas Eiropas Komisija veic konsultācijas ar sociālajiem partneriem un visām ieinteresētajām pusēm, lai
saņemtu maksimālo atbalstu.
Jāatzīmē, ka joprojām trūkst pamatojuma, kāpēc uzņēmumam būtu nepieciešams veikt uzņēmuma konversiju un vai
uzņēmuma pārcelšanu uz citu valsti nevar veikt ar jau esošajiem Eiropas uzņēmējdarbības tiesību instrumentiem
(likvidācija un sekojoša reģistrācija citā valstī, meitas uzņēmuma vai filiāles dibināšana).
Vienlaikus, šī gada oktobrī Eiropas Savienības Tiesa Polbud lietā (C‑106/16) nosprieda, ka fakts, ka sabiedrība reģistrē savu adresi, vai tā būtu juridiskā vai faktiskā, saskaņā ar kādas valsts tiesību aktiem, lai izmantotu izdevīgākus
tiesību aktus, nav uzskatāms par ļaunprātīgu rīcību. Apstāklis vien, ka sabiedrība pārceļ savu juridisko adresi uz citu
dalībvalsti, nevar būt pamats vispārējai prezumpcijai par krāpšanu un pamatot pasākumu. Tiesa nosprieda, ka Polijas
tiesību aktos paredzēts pienākums likvidēt sabiedrību, kura vēlas pārcelt savu juridisko adresi uz citu dalībvalsti, kas
nav Polijas Republika, ierobežo brīvību veikt uzņēmējdarbību (sprieduma 63., 64., 65.punkts).
ETUC vērš Komisijas uzmanību, ka uzņēmumu konversiju priekšlikums, ja tas neparedz prasību, ka uzņēmuma reģistrācijai un ekonomiskajai darbībai ir jābūt vienā valstī, var
vest pie pastkastīšu uzņēmumu darbības legalizēšanas un skaita palielināšanas. Šī gada pavasarī ETUC publicēja pētījumu par pastkastīšu uzņēmumu, kas liecina par šādu uzņēmumu
izplatīšanos Eiropā un kaitējumu, kuru tas nodara darbinieku tiesībām, uzņēmumu godīgai
konkurencei un valstu budžetiem. Pētījumu var atrast šeit: https://www.etuc.org/
publications/hunters-game-how-policy-can-change-spot-and-sink-letterbox-type-practices.
ETUC iestājas par to, lai priekšlikumi ietvertu prasību, ka uzņēmuma reģistrācijai un ekonomiskajai darbībai ir jābūt vienā valstī, lai novērstu pastkastīšu uzņēmumu izplatīšanos.
Vienlaikus priekšlikumiem jāietver mehānisms, kas nodrošinātu darbinieku līdzdalību uzņēmumu pārrobežu darbības laikā, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums veic konversiju, apvienošanos, sadalīšanos vai likvidāciju.
ETUC pozīciju par plānoto uzņēmējdarbības tiesību pakotni var atrast šeit: https://www.etuc.org/documents/etucposition-paper-etuc-demands-view-upcoming-company-law-package

Eiropas uzņēmumu darbinieku padomes (European Works Councils - EWC)
Eiropas Komisija plāno iniciatīvu par Eiropas uzņēmumu darbinieku padomju (EWC) uzlabošanu. EWC darbību ES
līmenī regulē Eiropas direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku
informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (EWC direktīva). EWC ir veidojums, kas pārstāv darbiniekus, kuri strādā tādā uzņēmumā, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. EWC
dibina uzņēmumos, kuros Eiropas dalībvalstīs nodarbināti vismaz 1000 darbinieki, vismaz divās dalībvalstīs un katrā
no šīm divām ir vismaz 150 darbinieki. Pārrobežu uzņēmuma vadība informē un konsultē EWC pārstāvjus par uzņēmuma stāvokli, attīstību un jebkuriem svarīgajiem lēmumiem, kuri var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbiniekus.
2018. gada janvārī Eiropas Komisija plāno publicēt ziņojumu par EWC direktīvas normu piemērošanu. Ziņojumā
Komisija apkopos savu redzējumu par izaicinājumiem, ar kuriem sastopas EWC. Vēlāk 2018. gadā Komisija plāno
publicēt vadlīnijas EWC direktīvas normu piemērošanai. Tas nebūs saistošs dokuments, taču sniegs norādījumus un
ieteikumus darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem par to, kā uzlabot EWC darbības kvalitāti.
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Viens no lielākajiem problēmjautājums ir darba devēju atteikšanās dibināt EWC vai savlaicīgi sniegt informāciju un
konsultēties ar darbiniekiem. Komisija apzinās, ka sankcijas par tiesību normu pārkāpšanu vairākās valstīs ir diezgan
zemas, un tam īstenībā nav preventīva un atturoša ietekme uz lielajām multinacionālajām korporācijām. Iespējams, ir
nepieciešamas stingrākas sankcijas, piemēram, uzņēmuma lēmuma atzīšana par spēkā neesošu, ja nav veikta pienācīga darbinieku informēšana un konsultēšana.
Vēl viens būtisks jautājums saistībā ar EWC ir Brexit sarunas. Ir vairāki uzņēmumi, kuri darbojās kādā ES dalībvalstī
un Lielbritānijā un kuros ir nodibināta EWC. Lielbritānijas sociālie partneri iestājas par to, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES, EWC tiesiskais regulējums Lielbritānijā un EWC darbība paliek bez izmaiņām.

Pārrobežu uzņēmumu līgumi
ETUC sadarbībā ar darba devēju organizācijām ir uzsācis projektu par pārrobežu uzņēmumu līgumiem
(Transnational Company Agreements - TCA). Projekta ietvaros ETUC ierosināja izstrādāt Eiropas līmeņa vadlīnijas
TCA pārrunu procesam.
Jānorāda, ka Baltijas valstīm šādu vadlīniju izstrāde būtu ļoti svarīga. Ņemot vērā aizvien lielāku ārvalstu uzņēmumu
ietekmi Baltijas valstīs, ir svarīgi, lai Baltijas valstu arodbiedrībām būtu iespēja piedalīties pārrunu procesā par TCA
noslēgšanu. Tas, piemēram, nozīmētu, ka, ja liela Dānijas kompānija darbojas vairākās Skandināvijas valstīs un Baltijas valstīs, tiktu noslēgts TCA starp attiecīgas kompānijas vadību un arodbiedrībām, kas pārstāv darbinieku tiesības
šajā kompānijā Skandināvijā un Baltijas valstīs.
Pirmie projekta secinājumi rāda, ka, ja iepriekš TCA vairāk atgādināja deklaratīvās normas, kurās puses vienojās
strādāt uz kopīgu mērķu sasniegšanu, tad tagad TCA kļūst līdzīgi saistošajiem koplīgumiem. Jebkura vienošanās ir
efektīvāka, ja pusēm ir spējas īstenot tās normas.
Eiropas darba devēju organizācijas, kas piedalās šajā projektā, nav ieinteresētas izstrādāt ES līmeņa vadlīnijas par
TCA pārrunām un noslēgšanu. Darba devēji redz kopīgu projektu ne vairāk kā salīdzinošas analīzes instrumentu.
Darba devēji uzskata, ka vadlīnijas ierobežos sociālo partneru brīvību, kā arī uzskata, ka uzņēmumam pašam vajadzētu izvēlēties darbinieku puses sarunu partneri, kas var būt EWC, Eiropas sektorālā konfederācija vai arodbiedrība.
Ar TCA arodbiedrības vēlas veicināt Eiropas līmeņa koplīgumu slēgšanu. Dažreiz TCA slēdz Eiropas uzņēmumu
darbinieku padomes. Taču Eiropas uzņēmumu darbinieku padomes ir dažādas un bieži vien vispār neiesaista arodbiedrību pārstāvjus.
TCA piemērošana praksē rosina vairākus jautājumus, piemēram, jurisdikcijas noteikšana un piemērojamo tiesību
aktu izvēle. Tāpat nav skaidrs, kā īstenot TCA, ja vienā no
valstīm uzņēmumā nav arodbiedrību. Skandināvu arodbiedrības saredz TCA vadlīniju pieņemšanā dažas problēmas. Arodbiedrības Ziemeļvalstīs norāda, ka TCA ir tieša
ietekme uz nacionālajām tiesībām, kas var negatīvi ietekmēt koplīgumu slēgšanas sistēmu Skandināvu valstīs. Proti, Skandināvu arodbiedrības nerod skaidrību par to, kādas
tiesību normas piemēro gadījumos, kad ir konflikts starp
TCA un nacionālo koplīgumu normām. Viens no risinājumiem ir noteikt, ka strīda gadījumā nacionālām tiesībām ir
prioritāte, otrs – noteikt, ka jāpiemēro tās tiesību normas,
kuras ir labvēlīgākas darbiniekiem. Pēdējā gadījumā prevalēs Skandināvu valstu koplīgumi, kuri parasti nosaka augstākus darba tiesību standartus.
Projekta ietvaros ir iespējams meklēt atbildes uz šiem jautājumiem.
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Tiesības uz streiku aviācijas jomā
ETUC informēja savas dalīborganizācijas par Eiropas Komisijas
iniciatīvu ierobežot dispečeru tiesības uz streiku. Kopš Eiropas vienotās
gaisa telpas izveides 2004.gadā Eiropas Komisija turpina nodomu pabeigt Eiropas vienotās gaisa telpu (Single European sky package and
Single European sky II plus). Iniciatīvas mērķis ir veidot vienu vienotu
gaisa telpu, nevis 28 gaisa telpas. Lai pabeigtu vienotas drošas gaisa
telpas izveidi, Eiropas Komisija novērtē gaisa telpas drošības pārvaldes
sistēmu darbību un tās efektivitāti, kas ir būtiski, lai ES aviācija saglabātu līderpozīcijas starptautiskā mērogā.
Šajā sakarā Eiropas Komisija norāda, ka no visiem gaisa satiksmes traucējumu iemesliem sarežģītākās problēmas
rada protesta akcijas streiku formā, jo gaisa satiksmes pārvaldības streiku rezultātā parasti tiek atcelti vai aizkavējas
daudzi lidojumi, un pasažieri iestrēgst lidostās. Šīs darbības nopietni ietekmē iekšējā tirgus darbību. Komisija atzīmēja, ka laikposmā no 2005. gada līdz 2016. gadam gaisa satiksmes pārvaldības streiku dēļ tika atcelti 243 660 lidojumi, ietekmējot aptuveni 27 miljonus pasažieru. Tajā pašā laikposmā gaisa satiksmes pārvaldības protesta akciju
rezultātā aviokompānijām aizkavēšanās dēļ vien radās vairāk nekā EUR 1 miljardu lielas izmaksas (Skat: http://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0286; https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/
files/swd20170207-practices-favouring-air-traffic-management-service-continuity.pdf).
Komisija aicina dalībvalstis maksimāli uzlabot gaisa telpas izmantošanas efektivitāti un uzlabot gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu nepārtrauktību. Tā aicina dalībvalstis un sociālos partnerus piemērot šādu praksi:
·
·
·
·

veicināt efektīvu sociālo dialogu;
arodbiedrībām iesniegt streiku pieteikumus vismaz divas nedēļas pirms streika;
personālam iesniegt personiskus pieteikumus, informējot par nodomu piedalīties streikā, vismaz 72
stundas pirms streika sākuma;
nodrošināt 100% pakalpojuma turpināšanu streika laikā.

Eiropas Transporta Federācija (ETF), veicot analīzi, secināja, ka Eiropas Komisijas ieteikumi atbilst darba devēju
kustības “Airlines for Europe”, kura darbojas tādas aviokompānijas kā Ryanair un EasyJet, iepriekšējiem priekšlikumiem. Šīs kompānijas arodbiedrības atzīst par sociāli neatbildīgām. ETF norāda, ka 50% no avioreisu aizkavējumiem notiek aviokompāniju vainas dēļ, nevis kolektīvo darbību (streiku) dēļ. ETUC un ETF uzskata, ka Eiropas Komisijas priekšlikumi ir pret Eiropas Sociālo Hartu, kas garantē tiesības uz streiku, kā arī pret Eiropas Komisijas prezidenta Ž.K. Junkera solīto “Sociālo Eiropu”. ETF ir veicis pētījumu, pierādot pretējo Komisijas dokumentos norādītajam. Šobrīd ETF aktīvi strādā pie Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) atzinuma, kā arī plāno
organizēt speciālu kampaņu “ Rokas no nost no aviodispečeriem” no 10.2017. līdz 09.2019.
LBAS sekos aktīvi šim procesam, jo Latvijas Streiku likuma 17.pants paredz, ka streika laikā ir jānodrošina minimālā apjomā darbs sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, uzņēmumos, kura pārtraukšana radītu draudus valsts drošībai,
visas sabiedrības, kādas iedzīvotāju grupas vai atsevišķu indivīdu drošībai, veselībai vai dzīvībai. Gaisa satiksmes
kontroles dienesti un tie dienesti, kuri nodrošina gaisa satiksmes kontroles dienestus atbilstoši 17.panta otrajai daļai,
ir atzīti par sabiedrībai nepieciešamajiem dienestiem. Panta trešā daļa paredz, ka, ja nepieciešams, ne vēlāk kā trīs
dienas pirms streika uzsākšanas darba devējs un streika komiteja rakstveidā vienojas un no tiem darbiniekiem, kas
piedalīsies streikā, norīko noteiktu skaitu darbinieku, kuri veiks šā panta pirmajā daļā minēto darbu streika laikā, kā
arī nosaka minēto darbinieku praktiskās darbības apjomu un dod konkrētus rīkojumus. Kā ziņoja Latvijas Aviācijas
Dispečeru arodbiedrība, šādās vienošanās pārrunu laikā minimālais darba apjoms tiek interpretēts pārāk plaši, kas
rezultātā padara streika organizēšanu par bezjēdzīgu.
Nataļja Mickeviča, Eiropas tiesību aktu un politikas
dokumentu eksperte
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PROJEKTI

LBAS konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2017

LBAS šogad atsāka konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS organizēšanu,
un konkursā piedalījās 31 komanda no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Konkursa
pusfināli notika Daugavpilī, Liepājā, Valmierā un
divi Rīgā.
Šī 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 un
arodbiedrību.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Darbinieka
zināšanas un prasmes ir viņa nozīmīgākais kapitāls, un tas attiecas ne tikai uz profesiju, bet arī uz
darba tiesībām un darba aizsardzību. Šo jomu un
arodbiedrību tiesību pārzināšana noteikti ietekmē
arī profesionālo izaugsmi un karjeru. Tādēļ LBAS
organizētais konkurss PROFS ir lieliska iespēja topošajiem darbiniekiem izvērtēt savas zināšanas,
kas noderēs, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū.”
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētā konkursa PROFS 2017 finālā zināšanās par
darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu
sacentās septiņas profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu komandas.
Finālā sīvā konkurencē uzvarēja Liepājas Valsts
tehnikuma komanda (attēlā).
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Konkursa fināla t.s. “aploksnes uzdevums”, kurā
bija jāsastāda prasības pieteikums tiesai, šogad nebija vienkāršs. Inga Vasermane atzīst, ka tas bija
izaicinājums: “Taču tā kā LBAS tvitera un Facebook
kontā pirms konkursa parādījās samērā precīza
norāde par šo uzdevumu— jaunieši tam gatavojās.
Bija, ko palauzīt galvu, bet nedomāju, ka bija par
sarežģītu— tas viss dzīvē noderēs.”
Viktorīnā gan bijuši daži jautājumi, uz kuriem pat
malā sēdošie skolotāji savstarpēji atbildējuši kļūdaini.
Liepājas Valsts tehnikuma komandas mentore Inga
Vasermane pauda lielu prieku, ka konkurss ir atgriezies: “PROFS tieši darba tiesību un darba aizsardzības tēmās ievieš lielāku akcentu. Tas ir papildu darbs, bet tas rada azartu, pirmkārt, jau
audzēkņos. Mani vienmēr ir fascinējusi šī konkursa
pievienotā vērtība—tas, ka jaunieši bagātina savas
zināšanas. Konkurss piedāvā iespēju dziļāk izpētīt
tēmas, kurām mācību procesā citādi nemaz nepieskartos. Konkurss ļauj paskatīties uz darba tiesisko
vidi no cita rakursa—daudz praktiskāk, ko, piemēram, mūsu absolventi, konkursa iepriekšējo gadu
dalībnieki, ir ļoti pozitīvi novērtējuši, uzsākot savas
darba gaitas. Esmu dzirdējusi vairākus stāstus, kā
jaunieši ir “mainījuši lietas” savā darba dzīvē, pateicoties tieši konkursā PROFS gūtajām zināšanām.
Šis ir prātu un kompetences attīstošs konkurss, un
liels darbs ir jāiegulda pašiem jauniešiem.”
Skolotāja smejas, ka tieši šogad kā nevienu gadu
Liepājas Valsts tehnikuma komandas sastāvā bijuši
skolēni, kas paši tīri vai lauzušies viņas kabinetā,
lai tikai varētu vairāk gatavoties konkursam: “Ļoti
motivēti jaunieši. Es pat uzdevu viņiem jautājumu—vai jūs vispār esiet no šī gadsimta? Konkursa
laikā viņi ļoti pārdzīvoja katru kļūdīšanos...”

Viens no konkursa uzdevumiem bija arī
dažādu profesiju aizsardzības tērpu
modes skate

Rīgas Celtniecības koledžas komanda

I. Vasermane konkursu PROFS vērtē ļoti augstu,
atzīstot, ka tas palīdz “līdz kaulam” izprast tēmu.
Diemžēl viņa atzīst, ka jaunā moduļu apmācības
sistēma profesionālajās izglītības iestādēs īsti nenodrošina darba tiesību apguvi: “Šajā moduļu sistēmā
gan darba tiesību, gan darba aizsardzības tēma ir
tāda izplūdusi… Ja darba drošība vēl parādās, tad
darba tiesības pavisam maz…”
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Konkursa žūrijā strādāja LBAS darba aizsardzības
konsultants Mārtiņš Pužuls, LBAS darba tiesību
konsultants Kaspars Rācenājs, kā arī Valsts darba
inspekcijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāvji.

Otro vietu ieguva Ogres tehnikuma pirmā komanda (attēlā), trešo – Rīgas Celtniecības koledža,
aiz sevis atstājot Jēkabpils Agrobiznesa koledžas,
Ogres tehnikuma otro, Malnavas koledžas un Rīgas
Tehniskās koledžas komandas.
Konkursu PROFS atbalstīja AS “Olainfarm”, SIA
“GRIF”, AS “Cēsu alus” un papīra, kancelejas un
biroja preču, biroja tehnikas un mēbeļu tirgotājs
SIA „Daiļrade EKSPO”. Konkursa PROFS 2017 finālistiem priekšnesumu sniedza Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņu grupa DrumLine Latvia, un
pusfinālos uzstājās Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošās studijas meitenes, Daugavpils vokālās
studijas "Alisa May & Vocal band Wonderland"
audzēknes, Valmieras Viestura vidusskolas 12.C
teātra klases skolēni Artis Krists Mednis un Paula
Dundere un vokālās studijas “VOCALAB” dalībniece
Profesionālo izglītības iestāžu komandas gan pirms Irina Semjonova.
pusfināliem, gan fināla iesūtīja mājas darbus, kuLBAS saka paldies visiem atbalstītājiem par sirsnīrus prezentēja konkursa laikā, konkursa gaitā notibu un prieka radīšanu konkursa dalībniekiem!
ka viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības
un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz Konkurss notiek ESF projekta „Darba drošības norvietas risināja vairākas situācijas saistībā ar darba matīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības
pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes
vides un tiesiskajām attiecībām.
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros,
un tas turpināsies ik gadu līdz 2022. gada beigām.
KONKURSA PROFS FINĀLISTU MĀJAS DARBUS
SKATIET ŠEIT.

Foto:
M. Pužuls

Finālā komandu darbu vērtēja VDI direktors
Renārs Lūsis un LDDK jurists Andris Alksnis.

Izdevumu veidoja Sanita Birkenfelde
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