
 

   15.maijā notika kārtējā Informatīvā 
diena LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem 
un arodbiedrību aktīvistiem. Darba gaitā: - 1. Lekcija: 
“Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecī-
bu” (lektore: Raita Karnīte – ekonomisko zinātņu dok-
tore, akadēmiķe); 2. Arodbiedrību aktualitātes (ziņo: Ā. 

Smildziņš, I. Siņica, A. Sīmansons). 

1.  R. Karnīte: 
“... Pašlaik 

publiskajā telpā gal-

venā diskusija notiek 
ap sadzīviskas eiro 

ietekmes vērtēju-
miem – vieglāk ce-
ļot, skaistākas vai 
neglītākas naudas zī-
mes, cenu kāpums 
un inflācija eiro ie-
viešanas brīdī u.c. 

Par dziļāku analīzi 
liecina pārdomas par 
valsts tēla uzlaboša-
nu, kļūstot par liela 

veidojuma sastāvdaļu, iespējām vieglāk piekļūt starp-

tautiskajiem finanšu resursiem, iespēju līdzvērtīgi pie-
dalīties lēmumu pieņemšanā „galvenajā” grupā, uzska-
tot eirozonas valstis par Eiropas Savienības kodolu. Ta-
ču eiro ieviešanas ietekme ir jāvērtē pēc būtības un ilg-

termiņā. Šādā vērtējumā ir divi galvenie aspekti: 
- valūtas kursa sistēmas maiņas ietekme uz tautsaim-
niecību, 
- apstākļi, kādos var pastāvēt monetārā savienība, un 
to ietekme uz tautsaimniecību. 
  Par apstākļiem, kādos var pastāvēt monetārā 
savienība, joprojām notiek karstas diskusijas. Visvairāk 

atšķiras viedoklis par to, vai monetārā savienība var 
pastāvēt bez politiskas savienības. Daļa monetāro jau-

tājumu pētnieku uzskata, ka politiskā savienība nav ob-
ligāts monetārās savienības nosacījums, daļa – ka ir, 
taču neviens nešaubās, ka politiskā savienība stiprina 
monetāro savienību. Par citiem nosacījumiem lielas dis-
kusijas nepastāv. Turklāt, arī tiem, kuri uzskata, ka 

monetārā savienība var pastāvēt bez politiskas savienī-
bas, nākas atzīt, ka nodrošināt pārējo nosacījumu izpil-
di bez politiskas savienības ir diezgan sarežģīti.  
   Veicot Eurostat datu analīzi,  kopumā var seci-
nāt: 
- eirozonas attīstības rādītāji nav būtiski labāki kā ES 
vidējie, izņemot ārējās tirdzniecības un nabadzības ris-

ka rādītājus, kas eirozonā ir nedaudz labāki kā vidēji 
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ES, EMS nozīme, vismaz pagaidām, vairāk kā desmit 
gadus pēc tās izveidošanas, ir pārvērtēta; 

- eiro ieviešanas rezultātā samazinās valūtas risks un 

ārējās tirdzniecības izmaksas eirozonas robežās, bet tie 
paliek spēkā tirdzniecībā ar trešajām valstīm un ES val-

stīm ārpus eirozonas, pat ja darījumi notiek eiro valūtā; 
ieguvums ir atkarīgs no ārējās tirdzniecības struktūras; 
- ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas 
(EASO, OECD) pētījumā ir atsauce uz analītiķu secinā-
jumu, ka Centrālās un Austrumeiropas valstu (CAE) da-
ļa ES ārējā tirdzniecībā samazinās, jo tā ir sasniegusi 
savu potenciālu, tāpēc ir šaubas, vai eiro ieviešanas po-

zitīvais efekts ārējās tirdzniecības darījumos CAE valstīs 
attaisnosies; 

- statistiskie dati apstiprina viedokli, ka 
eirozonas izveidošanai ir vairāk politisks, 

nekā ekonomisks mērķis, kaut gan tās 
izveidošanas pamatošanai tiek lietoti 
galvenokārt ekonomiski argumenti; 

- arī eiro ieviešanai Latvijā ir vairāk poli-
tiska, nekā ekonomiska nozīme; 

- Latvijā lielākais politiskais ieguvums ir 
iekļaušanās monetārā savienībā, kas ir 
stingrāka kā valstu savienība uz vien-
kārša sadarbības līguma pamata, kā tas 
ir ES; no monetārās savienības ir grūtāk iziet (vai iz-

raut), ja valstī mainītos politiskā orientācija; 

- lielākais ekonomiskais ieguvums ir tas, ka eiro ievie-
šana ļauj mazai valstij iegūt funkcionējošu valūtu ar 

spēcīgu atbalstošo ekonomisko zonu, kas daudzkārt 
pārsniedz valsts ekonomikas lielumu un nodrošina lielā-
ku valūtas stabilitāti; 

- eiro ieviešana var samazināt valstī funkcionējošās va-
lūtas nominālā reālā valūtas kursa svārstības; 

- „sadzīves” ieguvumi (ērtība ceļošanā) nav noliedzami; 

- lielākais risks ir nepareizi noteikts maiņas kurss eiro 
ieviešanas brīdī un monetārās politikas neatbilstība ne-
sabalansētas ekonomikas specifiskajām vajadzībām – 
Latvijā (arī Slovākijā un citās CAE valstīs) ir šāda eko-

nomika, jo, lai gan augsmes temps ir augsts un taupī-
bas pasākumu un iekšējās devalvācijas rezultātā ir lik-
vidēta nesaderība ārējās ekonomiskās darbības jomā, 

iekšzemē ir bezdarbs, zems iekšējais pieprasījums un 
saspringta sociālā situācija; 

- fiksētā valūtas kursa sistēmas ieviešana Latvijā būtis-
kas izmaiņas neradīs, jo peldoša valūtas kursa iespējas, 

kaut gan līdz šim pieejamas, Latvijā nekad nav izman-
totas; 

- argumentācija par eirozonas priekšrocībām, kā arī 
pievienošanās procedūra ir standartizēta  un noris līdzī-
gi, tiek izmantota citu valstu pieredze, process norit rai-
ti un nerada problēmas; 

- arī pēc eiro ieviešanas valsts attīstība lielā mērā ir at-
karīga no nacionālās ekonomiskās politikas (ar to skaid-
rojama dažādība eirozonas valstu rīcībā krīzes ierobežo-

šanai un seku likvidēšanai), taču tās instrumenti ir iero-
bežoti; Latvijā patstāvīga monetārā un ekonomiskā po-
litika nekad nav bijusi, tāpēc ekonomiskās neatkarības 
zaudējums nav būtisks esošā stāvokļa pasliktinājums; 

- pēc eiro ieviešanas ekonomisko attīstību gan pozitīvi, 
gan negatīvi ietekmēs iepriekšējā periodā, tai skaitā, 
Māstrihtas konverģences kritēriju ievērošanas laikā ra-
dītie priekšnosacījumi – finanšu un monetārās situācijas 
stabilizācija atbilstoši Māstrihtas kritērijiem ietekmē po-
zitīvi, bet skarbi taupības pasākumi, kas rada nesaderī-
bu starp ekonomisko un sociālo attīstību – negatīvi; 

- pēc eiro ieviešanas nominālā konverģence (tuvošanās 
eirozonas valstu vidējam līmenim) būs lēnāka, jo to ka-

vēs finanšu ierobežojumi un prasība uzturēt zemu inflā-
ciju, turklāt CAE valstīs, arī Latvijā, ārvalstu banku do-
minance ierobežo finanšu politikas izmantošanu investī-

ciju plūsmu virzības regulēšanā; 

- CAE valstīs, kur dominē ārvalstu bankas (arī Latvijā), 

tās ir kanāli ekonomisko problēmu pārnešanai no 
„mātes” valsts, turklāt ekonomisko problēmu izpaus-
mes ārpus „mātes” valsts ir spēcīgākas un kaitējošā-
kas; 

- eiro krīze mazās eirozonas valstis skar vairāk kā lie-
lās; 

- eiro ieviešana palielina valsts atvērtību ārējai ietekmei 

un samazina aizsardzību (tāds ir eiro ieviešanas mēr-
ķis), kas sekmē mazo valstu resursu „izsūkšanu”; 

- lai paaugstinātu eirozonas efektivitāti, 
turpināsies virzība uz dziļāku politisko in-

tegrāciju un darba tirgus liberalizāciju, kas 
Latvijai var draudēt ar lielāku migrāciju; 

- pēc eiro ieviešanas arodbiedrību loma 

nemazināsies, kaut gan arodbiedrībām 
būs jārēķinās ar kopējās monetārās politi-
kas un ekonomiskās vadības ierobežoju-
miem; 
- iespējama centralizācijas tendenču pa-
stiprināšanās arodbiedrību darbībā, noza-

ru kolektīvās līgumslēgšanas un darba samaksas nor-

mēšanas mēģinājumi ES līmenī (relatīvā izteiksmē, pie-
mēram, nosakot minimālās algas normatīvu % no vidē-
jās algas valstī, tādejādi saglabājot iespēju ievērot na-

cionālās valsts īpatnības); 

- arodbiedrību darbības centralizācija var palielināt na-
cionālo arodbiedrību nozīmi un atvieglot to darbību, to-

mēr jāņem vērā arodbiedrību spēja izmantot jaunās ie-
spējas (Latvijā to var kavēt vāja sociālo partneru pār-
stāvniecība). 

   Ja neievēro suverenitātes ierobežojumu , Latvi-

jai kā mazai valstij pievienošanās eirozonai ir izdevīgā-
ka nekā pastāvēšana ārpus tās. 

 2. A. Sīmansons: “ ...Joprojām notiek debates 
par grozījumiem Darba likumā. Sevišķi par DL 

68.pantu (samazināt samaksu par virsstundām) un 
110.pantu (par nesaskaņošanu, ja gatavojas atbrīvot 
arodbiedrības biedru). NTSP Darba lietu trīspusējā 

apakšpadome nolēma jautājuma skatīšanu pārcelt uz 
jūliju.  
 Aktuāls joprojām  ir arī topošais Arodbiedrību likuma 
projekts. Nav zināms, kādi šie likumi aizies uz Saeimu un kas 
tur notiks.  

 Ja valdošā kliķe neieklausīsies arodbiedrību argumen-
tos, paredzētas arodbiedrību aktivitātes savu tiesību aizstāvē-
šanai...”.     

    30 un 31.maijā Abragciemā notika Arodapvie-
nības ‘’Koncerna “Latvijas Finieris” arodbiedrība’’ semi-
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nārs. Piedalījās apvienībā ietilpstošo arodorganizāciju 
vadītāji, to vietnieki un aktīvisti, kopskaitā vairāk kā 60 
arodbiedrības biedri. Pasākumā piedalījās arī LMNA 

priekšsēdētājs A. Sīmansons . 
  Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības 
(LBAS) priekšsēdētājs 
P. Krīgers klātesošos 
informēja par arodbied-
rību aktualitātēm Latvi-
jā kopumā un atseviš-
ķās nozaru arodbiedrī-

bās, par darbu Naci-
onālajā trīspušu sadar-
bības padomē un atbil-
dēja uz jautājumiem. 

  LBAS jurists K. 
Rācenājs iepazīstināja 
ar gaidāmajām izmai-

ņām Darba likumā un jauno topošo Arodbiedrību liku-
mu, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 
  Uzņēmuma Ražošanas koordinācijas sektora 
vadītājs J. Ciems informēja par AS ‘’Latvijas finieris’’ 
uzdevumiem 2013.gadam un turpmāko. 
  Par uzņēmumā strādājošo nelaimes gadījumu 
un veselības apdrošināšanu izsmeļošu skaidrojumu 

sniedza uzņēmuma jurists R. Pinkovskis. 
  Engures novada priekšsēdētāja vietnieks A. 
Kalnozols semināra dalībniekus iepazīstināja ar nova-

da vēsturi un attīstības perspektīvām.  
  ‘’Latvijas Finieris mežs’’ direktors Ž. Bacāns ie-
pazīstināja ar “Latvijas Finieris” bērza programmu un 

tās lomu Latvijas Meža sektorā un kādus pakalpojumus 
sniedz mežu īpašniekiem. 
   “Riga Wood Baltic” direktors U. Ozols klāteso-
šos iepazīstināja ar AS ‘’Latvijas Finieris’’ ražoto pro-
duktu klāstu un to pielietojumu dažādās nozarēs. 
   Arodbiedrības priekšsēdētāja M. Bondare un 
ASD direktors J. Ostrovskis sniedza pārskatu par pa-

veikto 2012.gadā un iecerēm 2013.gadā, kā arī par ār-
pusdarba aktivitātēm uzņēmumā. 
 Labākā arodorganizācijas vadītāja balvu saņē-

ma SIA ‘’Troja’’ arodorganizācijas vadītājs A. Kauliņš. 

 29.maijā notika LBAS Valdes sēde, kurā tika 
izskatīti sekojoši jautājumi: - 1.Par LBAS Jauniešu pa-
domes darbību 2012/2013.gadā (ziņoja: I. Freiborne, 
M. Babris, A. Ābrama, M. Dunskis); - 2. Par Latvijas 

Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācijas (LAAF)  ie-
sniegumu (ziņo: V.Goļakovs, A. Straume); - 3. Par situ-
āciju A/S ’’Liepājas Metalurgs’’ (ziņo: R. Pfeifere, J. 

Grava); - 4. Par Vaļņu ielas 32 turpmāko apsaimnieko-
šanas modeli (ziņo: P. Krīgers) un kā arī tika izskatīti 
citi aktuāli jautājumi.    Valde arī lēma rīkot plašu pro-
testa akciju pie Ministru kabineta š.g. 19.jūnijā 

plkst. 15.00-16.00 laikā, kad Ministru prezidents V. 
Dombrovskis tiekas ar ETUC ģenerālsekretāres viet-
nieku Patriku Išertu.    

 24.maijā Alsungas novadā notika “Meža die-

nu” 85.gadskārtas atzīmēšanas  centrālais pasākums 
ooperācijas birzs stādīšana, kurā piedalījās arī LMNA 

priekšsēdētājs A. Sīmansons.  

Alsungas apkārtnē dzīvojošie meža īpašnieki ir pirmie, 
kas atjaunojuši meža īpašnieku kooperācijas kustību, 
nodibinot meža īpašnieku kooperatīvu ‘’Mežsaimnieks’’. 

Meža dienu pasākuma laikā mežinieki kopīgi ar lauk-
saimnieku kooperatīvu pārstāvjiem stādīja simbolisku 

kooperācijas bērzu birzi. Tādejādi simboliski apliecinot, 
ka Latvija un meža nozare var būt stipra tikai kopīgā 
sadarbībā.  

 24.maijā Pirmajā DARBA AIZSAR-
DZĪBAS FILMU PĒCPUSDIENĀ „Multikino” 
tirdzniecības centrā „Riga Plaza” ap 70 darba 

aizsardzības speciālistu, darba aizsardzības uzticības 

personu atsaucoties uz Valsts darba inspekcijas un 
arodbiedrību uzaicinājumu divu stundu laikā noskatījās 
dažāda garuma un rakstura filmas par darba aizsardzī-

bas tēmām.  Jauno darbinieku informēšana un apmācī-
ba darba aizsardzībā interesanti tika  pasniegta filmās 
„Tava rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā”, AS 
„Latvenergo” filmā jauno darbinieku un darbuzņēmēju 
apmācībai Ķeguma HES ražotnē u.c. filmā. Īpaši jāatzī-
mē „Stora Enso”, „NCC” un „Ruukki” grupu dzīvās 
(aktier-) filmas, kurās  emocionāli rāda tos darbu vadī-

tāju, darba biedru pārdzīvojumus, kas saistās ar kāda 
viņu darba biedra nāvi vai smagu nelaimes gadījumu. 
Vēl skaudrāk tiek parādīts cik grūti ir par notikušo pazi-

ņot bojā gājuša vai cietušā darbinieka ģimenes locek-
ļiem. 
  Diemžēl,  starp skatītājiem nebija Rīgas meža 

nozaru uzņēmumu pārstāvju (darba aizsardzības uzticī-
bas personu, darba aizsardzības speciālistu). Varbūt 
nākošreiz? Valsts darba inspekcija 2013.gadā  ir iecerē-
jusi divas ar filmām saistītas lietas – jūnijā būs filmu 
konkurss, kurā uzņēmumi varēs saņemt atbalstu filmu 
veidošanai (konkursa nolikums  tiks izsūtīts atsevišķi), 
bet rudenī notiks 2.darba aizsardzības filmu pēcpusdiena.  

   
                

 30. maijā Kokrūpniecības (mežsaimniecība, 

kokapstrāde) nozares ekspertu padomes pārstāvji: I. 
Siņica, J. Mārciņš un A. Plezers apmeklēja Rīgas 
Pārdaugavas profesionālo vidusskolu (RPPVS), kur arī 

piedalījās 4.kursa Mēbeļu galdnieku audzēkņu   kvalifi-
kācijas darba specialitātē aizstāvēšanas procesā. Pieda-
loties kā novērotājai no NEP, izdevās uzklausīt arī gald-

niecības centra vadītāja Artūra Ķīša viedokli par skolu  
un iespējām iegūt profesionālo izglītību  galdniecības 
nozarē.  
     Skola šobrīd piedāvā   pamatskolas beidzējiem 
apgūt četrgadīgās mēbeļu galdnieku specialitāti, kā arī 
gadu ilgu apmācības kursu pēc  vidusskolas   iegūstot  
galdnieka kvalifikāciju.  

    Četru gadu laikā pēc 9.klases uz RPPVS  atnā-
kušie audzēkņi apgūst visus industriālās mēbeļu ražo-
šanas ciklus, sākot ar koksnes pirmapstrādi un beidzot 

ar gatavās produkcijas prezentēšanas prasmēm. Pirma-
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jā kursā visi strādā ar rokas griezējinstrumentiem, vē-
lāk tiek mācīta plātņu materiālu apstrāde, šajā laikā 
audzēkņi tiek iepazīstināti ar materiālu un tehnoloģiju 

dažādību. Šī ir pirmā skola, kas strādā arī ar Dendroliht 
(masīvkoka šūnmateriāls). Liela uzmanība tiek pievērta 

liekti līmētu konstrukciju apgūšanai. „Pie tik sarežģītām 
konstrukcijām, kādas gatavo audzēkņi, kura katra pro-
fesionālā galdniecība nemaz neķeroties klāt”  tā teic Ar-
tūrs. 
   Iedomājoties kokapstrādes arodskolu, tā dau-
dziem joprojām asociējas ar  vairāku gadu desmitu ve-
cām, eļļainām padomju laiku iekārtām. Stāstot un rādot 

RPPVS materiāltehnisko bāzi, Artūrs Ķīsis smej, ka arī 
tajās reizēs, kad skolu apmeklē kāds uzņēmējs, pār-
steigums esot acīm redzams. Protams, arī bez vēsturis-
kajiem agregātiem neiztikt, taču tie noteikti nav vairā-

kumā. Katrā kabinetā redzami jauni  un ne tik jauni, 
bet viennozīmīgi moderni darbgaldi, kā arī moduļu tipa 
pārvietojamās iekārtas un rokas elektroinstrumenti 

skolai sagādāti paši labākie. Tā kā aprīkojums ir ekviva-
lents vai pat pārāks nekā daudzās mazajās galdniecī-
bās. 
    Kad sākam runāt par audzēkņiem, studēt gribē-
tājiem,  paveras pavisam cita aina, jo ar katru gadu to 
skaits samazinās. Paradoksālā kārtā, lai gan visi absol-
venti, kas tiešām kaut ko ir vēlējušies iemācīties, darbu 

tūlīt atrod, uzņēmēju pieprasījums pēc jauniem speci-
ālistiem ir daudz lielāks, nekā skola spēj saražot. Pro-
blēma meklējama valsts demogrāfiskajā situācijā , gan 

sistēmā  „nauda seko skolēnam”, jo no tā atkarīgs sko-
las finansējums. Šādas konkurences apstākļos notiekot 
pat atklāta aģitācija pret arodizglītību. Turklāt arī paši 

skolēni palikuši slinkāki un nevēlas strādāt fizisku dar-
bu. Vēl nesen Latvijā valdīja uzskats- ja tev ir sliktas 

sekmes tava vieta arodskolā. Lai arī šobrīd izpratnes lī-
menī situācija ir mainījusies, skolēni vēl nav sadzirdēju-
ši kokapstrādes nozares aicinājumus apgūt profesionā-

lās izglītības programmas. Labāka situācija ir gadu ilga-
jā grupā, kurā mācās līdz 25 gadus veci cilvēki ar vidē-

jo izglītību. Tie dzīvē jau saņēmuši rūgtu pieredzi un sa-
prot, ka bez profesionālām zināšanām vidējā izglītība 
darba tirgū reti tiek uzskatīta par konkurētspējīgu, tā-
pēc profesijas ieguvei pievēršas ar lielāku nopietnību. 
Turklāt galdnieka programma tiek finansēta no  Eiropas 
līdzekļiem, tāpēc arī materiāli daudz labāk nodrošināta. 

 
 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PROFESIONĀLĀ VI-

DUSSKOLA 
 

2013./2014.māc.g.uzņem audzēkņus šādās kokiz-
strādājumu izgatavošanas specialitātēs:  
ar vidējo izglītību-  
 kokizstrādājumu izgatavošana -galdnieks  (mācību 
laiks 1 gads, mācību valoda-latviešu) ;  
 ar pamatizglītību-  
kokizstrādājumu izgatavošana -mēbeļu galdnieks III 
līmenis  kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu 
izgatavošana;  
    koka  izstrādājumu ražošanas tehniķis III līme-
nis                                                                                   

    (mācību laiks 4 gadi, mācību valoda- latviešu, krievu)  

     Iestājpārbaudījumu nav ! Uzņem pēc atestātu 
konkursa rezultātiem 
        Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju, sekmī-
gie ESF mērķstipendiju 20Ls - 50 Ls. 
       Dienesta viesnīca īres maksa Ls 6,- mēnesī 
        Dokumentus pieņem no 13.jūnija darba dienās  
  9.00 - 15.00 

               Rīgā, Slokas ielā 52a, tālr. 67451918 
plašāka informācija RPPVS mājas lapā www.rppvsk.lv 

 4.jūnijā Valdība apstiprinā-

ja Labklājības ministrijas (LM) iz-
strādāto Arodbiedrību likumu. 
 Kopumā likuma četrās nodaļās 
ietverti septiņpadsmit panti. Pirmajā 
nodaļā ir iekļauti vispārīgie noteikumi 
attiecībā uz arodbiedrībām. Lai gan vai-
rākos pantos ir saglabāts iepriekšējam lī-
dzīgs regulējums, dažos pantos ir ie-
tverts jauns regulējums. Piemēram, 
skaidri noteikta t.s. arodbiedrību brīvība 
negatīvā nozīmē, proti, ka cilvēkam ir 
tiesības arī nestāties arodbiedrībā un tie-
sības nekļūt par arodbiedrības biedru, ja 
viņš to nevēlas, precīzi noteikta arod-
biedrību dibināšanas kārtība. 
 Tāpat noteikts, ka uzņēmuma 

arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt 
mazāks par piecpadsmit vai par vienu 
ceturtdaļu uzņēmumā strādājošo, ja tajā 
nestrādā mazāk kā pieci cilvēki. Savu-
kārt ārpus uzņēmuma izveidotās arod-
biedrības dibinātāju skaits nevar būt ma-
zāks par piecdesmit. Jauns regulējums ir 
paredzēts arī attiecībā uz arodbiedrības 
nosaukumu un reģistrēšanu un uz tās 
struktūrvienību tiesisko statusu. 
 Likumprojekta otrajā nodaļā 
ietverts arodbiedrību kompetences un 
darbības regulējums. Tas paredz, ka 

arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot 
strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās 
un profesionālās intereses, ir tiesības 
veikt kolektīvās pārrunas, saņemt infor-
māciju un konsultēties ar darba devē-
jiem, darba devēju organizācijām un to 
apvienībām, slēgt darba koplīgumus 
(ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, kā 
arī īstenot citas tiesības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos.  
 Lai nodrošinātu arodbiedrību 
neatkarību, likumprojekts īpaši regulē ar 
arodbiedrības pilnvaroto amatpersonu 
darbību saistītus jautājumus. Minētās 
amatpersonas tieši veic strādājošo pār-
stāvja pienākumus atbilstoši arodbiedrī-
bas statūtiem.  
 Likumprojekta trešajā nodaļā 
ir ietverti jautājumi par sociālo dialogu, 
trīspusējo sadarbību, kā arī arodbiedrī-
bas attiecībām ar valsts un pašvaldību 
institūcijām. Šīs nodaļas regulējums ir lī-
dzīgs otra sociāla partnera - darba devē-

ju organizāciju tiesiskajam regulējuma. 
 Vienlaikus skaidri norādītas 
arodbiedrību attiecības ar valsts un paš-
valdību institūcijām dažādos līmeņos.  
Attiecībā uz sadarbību ar Ministru kabi-
netu likums nosaka, ka arodbiedrību in-
tereses šajā līmenī pārstāv arodbiedrību 
apvienība, kas apvieno vislielāko strādā-
jošo skaitu. Līdzīgs risinājums ir arī zem-
ākos līmeņos, piemēram, nozarē, kur 
arodbiedrības intereses pārstāv arod-
biedrība, kas ietilpst apvienībā, kas ap-
vieno vislielāko strādājošo skaitu valstī. 

Attiecībā uz sadarbību trīspusējā līmenī 
paredzēts, ka arodbiedrību puses pār-
stāvjus Nacionālajai trīspusējās sadarbī-
bas padomei un tās apakšpadomēm iz-
virza arodbiedrību apvienība, kas apvie-
no vislielāko strādājošo skaitu valstī. At-
tiecīgi arodbiedrību puses pārstāvjus no-
zares, profesijas vai teritoriālās trīspusē-
jās sadarbības institūcijām izvirza arod-
biedrība vai to apvienība, kas apvieno 
vislielāko strādājošo skaitu attiecīgajā 
nozarē, profesijā vai administratīvajā te-
ritorijā. 
 Likumprojekta ceturtā nodaļa 
ar vienu pantu paredz, ka par šā likuma 
pārkāpumiem cilvēki saucami pie likumā 
noteiktās atbildības. 
 Tāpat Likumprojektā ir ietverti 
daži pārejas noteikumi, lai nodrošinātu 
jaunā regulējuma saprātīgu ieviešanu, 
paredzot Uzņēmumu reģistra pienākumu 
arodbiedrību reģistrā esošo informāciju 
noteiktā laikā ierakstīt biedrību un nodi-

binājumu reģistrā, laikposmu statūtu un 
informācijas par pārstāvības personām 
iesniegšanai.  

 Arodbiedrību likums vēl 
jāpieņem Saeimā.  
 Likumprojektu atbilstoši 
2012.gada 31.janvāra Ministru 
kabineta uzdevumam LM izstrā-
dāja sadarbībā ar Tieslietu mi-
nistriju, kā arī Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienību. 
  

JAUNĀKAIS LIKUMDOŠANĀ 

(Anotācija  

par Arodbiedrību likumu) 


