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Tādēļ, ka netiek pildīti šīs valdības pieņemtie likumi un lēmu-
mi, LBAS valde un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicina atbalstīt parakstu 
vākšanu par referenduma ierosināšanu par Saeimas atlaišanu. 
Milzīgs arodbiedrību darbs ir ieguldīts, lai nodrošinātu finansē-
jumu pedagogu un mediķu darba samaksas pieaugumam. Re-
zultāti ir daļēji apmierinoši. Mediķi panāca finansējuma pieau-
gumu no 42 līdz 60 miljoniem, pedagogi ar 23 miljonu izcīnī-
šanu ir nodrošinājuši 2020. gada algas noturēšanu esošajā līme-
nī, kas nebija sākotnēji ielikts vidēja termiņa budžetā. Taču 

mediķiem joprojām pietrūkst 60, pedagogiem – 9,2 miljonu.  
Valdība ļoti nekorekti rīkojas ar valsts ieņēmumu pieaugumu. 
2020. gada budžetā plānotie ieņēmumi bija 790 miljoni eiro, 
plus vēl 93,7 miljoni no ministriju izdevumu samazināšanas. 
Kopā sanāk vairāk nekā 883 miljoni, - kas tad būtu šī gada t.s. 
“fiskālā telpa”. Un tā nebūtu nekāda problēma piešķirt ārkārtīgi 
nepieciešamo finansējumu jau par prioritāti definētajām noza-
rēm. Taču nebija politiskās gribas…  
 

(Turpinājums 3.lpp.) 

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs  
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(Turpinājums no 1. lpp.) 

Pedagogiem un mediķiem tika pretstatītas citas 

profesijas, lai tikai mazinātu paredzēto darba sa-
maksas kāpumu. Rezultātā – tika piešķirta nauda 

daudzām citām vajadzībām, tostarp, partiju finan-

sēšanai, palielināts MK un Saeimas budžets utt. 

Tika pieņemti lēmumi, par kuriem netika diskutēts 

ar sabiedrību un kuri pat nebija valdības Rīcības 

plānā. 
Svarīgākais ir – nākamajā gadā izmantot parakstu 

vākšanu, lai mūsu politiķiem liktu ievērot pašu pie-

ņemtos lēmumus attiecībā uz mediķu un pedagogu 

darba samaksu. Tās pieaugums dotu iespēju no-

drošināt labākus apstākļus ne tikai nozaru darbi-
niekiem, bet arī pakalpojumu saņēmējiem. Mēs jau 

šobrīd maksājam divas reizes lielāku summu no 

savas kabatas par veselības aprūpes pakalpoju-

miem nekā vidēji ES. Ja šāda politika turpināsies, 

šīs summas tikai pieaugs, un pieaugs arī privāto 

pakalpojumu īpatsvars, kas valsts ne tik turīgos 
iedzīvotājus atturēs no savlaicīgas pakalpojumu 

saņemšanas, nemaz nerunājot par darbinieku aiz-

plūšanu no nozares. 

Aizvadītajā gadā LBAS kopā ar Būvniecības nozares 

arodbiedrību, Būvpartnerību, LDDK ir ieguldījusi 

lielu darbu, lai nodrošinātu vispārsaistošas ģene-
rālvienošanās nozarē tiesisko regulējumu Latvijas 

normatīvajos aktos. 

Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē ir sākusi 

darboties, tādējādi ierobežojot ēnu ekonomikas ie-

spējas, nodrošinot būtisku minimālās darba sa-

maksas pieaugumu ar ietekmi uz visu darba algas 
sistēmu un sociālo garantiju palielinājumu. 

Jāatceras, ka grozījumi Darba likumā saistībā ar 

ģenerālvienošanos Saeimā tika skatīti divas reizes – 

gan iepriekšējā, gan tagadējā sasaukumā. Pretdar-

bība tiem bija ļoti liela, taču – visiem kopā izdevās 
pārliecināt Saeimas frakcijas. 

Liels panākums ir nupat parakstītā ģenerālvienoša-

nās stikla šķiedras nozarē, ko noslēdza Latvijas In-

dustriālo nozaru arodbiedrība un darba devēji – arī 

šajā dokumentā ir ielikts liels, kolektīvs darbs. 

Nākamajā gadā LBAS strādās pie nodokļu politikas 
izstrādes un minimālās algas paaugstināšanas 

2021. gadā, lai šīs lietas būtu konkurētspējīgas vis-

maz Baltijas valstu vidū. 

3. decembrī Nacionālās Trīspusējās sadarbības pa-

domes sēdē valdība kopā ar sociālajiem partneriem 

– Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas 
Darba devēju konfederāciju  diskutēja par Nacionā-

lā attīstības plāna 2027 (NAP 2027) izstrādes pro-

gresu.  

16. decembrī Briselē notika PERC Ģenerālā asam-

bleja, kurā piedalījās LBAS priekšsēdētājs E. Bal-

dzēns. Par PERC prezidentu atkārtoti tika ievēlēts 
Gruzijas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdē-

tājs Iraklijs Petriašvili, bet par viceprezidenti tika 

ievēlēta Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas 

LPSK priekšsēdētāja Inga Ruginiene. Attēlā (no 

labās): E. Baldzēns, I. Ruginiene, S. Glovackas 

(SDO/ ACTRAV). 

21. oktobrī  

notika PERC 

izpildkomitejas 
sēde, kurā  

piedalījās  

E. Baldzēns. 

Attēlā: PERC 

prezidijs. 
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17. decembrī Latvijas Industriālo nozaru arodbied-

rības (LIA) priekšsēdētāja Rita Pfeifere un stikla 

šķiedras nozares pārstāvji - VALMIERAS STIKLA 

ŠĶIEDRA AS valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels 
un valdes loceklis Ģirts Vēveris parakstīja nozares 

ģenerālvienošanos. 

Tajā paredzēta būtiski augstāka minimālā darba 

samaksa nozarē, salīdzinot ar valstī noteikto, un tā 

atšķirsies trīs kvalifikāciju līmeņos. 

VALMIERAS STIKLA 

ŠĶIEDRA AS valdes 

priekšsēdētājs Stefans 
Jugels pirms ģenerāl-

vienošanās parakstīša-

nas pozitīvi novērtē ne 

tikai ģenerālvienošanās 

iekļautās nozares attīs-

tības perspektīvas, bet 
arī apliecina uzņēmu-

ma spēju attīstīties un 

apņemšanos turpināt 

darbu, lai nodrošinātu 

papildu labumus uzņē-
muma darbiniekiem.  

“AS VALMIERAS STIK-

LA ŠĶIEDRA ir stikla 

šķiedras nozares līdere 

Latvijā, kas nozarē no-

darbina vislielāko strā-
dājošo skaitu. Uzska-

tām, ka mums jārāda 

piemērs un labā griba 

risināt jautājumus, kas 

ļautu uzlabot darbinie-
ku darba apstākļus, 

veicinātu darbinieku 

prasmju attīstību un izaugsmi, atvieglotu citus ar 

darbu saistītus jautājumus, piemēram, transporta 

iespējas nokļūšanai darbā. Ar vienošanos apņema-

mies ne tikai saviem spēkiem turpināt darbu pie 
uzlabojumiem, bet arī aktīvi virzīt izmaiņas norma-

tīvo aktu jomā, lai nodrošinātu arvien labākus no-

sacījumus un ieguvumus uzņēmumā un nozarē 

strādājošajiem,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsē-

dētājs Stefans Jugels. 
LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere: “Ar šīs ģenerālvie-

nošanās parakstīšanu ir izpildīti Darba likuma 18. 

pantā noteiktie priekšnosacījumi, kas saistās ar 

apgrozījumu un nodarbināto skaitu. Šis ir ļoti nozī-

mīgs solis nozares attīstībai, kurš tika sperts pēc 

garām un konstruktīvām sarunām.” 
Parakstot šo ģenerālvienošanos, sociālie partneri  

vienojās kopīgi meklēt un rast risinājumus vietējā 

darbaspēka piesaistīšanai un noturēšanai nozarē, 

un radīt izpratni par nepieciešamību pēc jauniem 

atbalsta mehānismiem sociāli ekonomisko jautāju-
mu risināšanā, kā arī veicināt nozarei nepieciešamā 

izglītības līmeņa un profesionālās kvalifikācijas pa-

augstināšanu. 

Ģenerālvienošanās stāsies spēkā sešu mēnešu lai-

kā pēc tās publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstne-

sis” un būs saistoša 3 gadus. 

Parakstīta ģenerālvienošanās stikla šķiedras 
nozarē  
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Rokas nost no bezdarbnieka pabalsta! 

Šī gada pavasarī tika uzsākts darbs pie sociālo pa-

balstu aprēķināšanas kārtības uzlabojumiem. Viens 

no sociālajiem pabalstiem, kuru skar izmaiņas ir 
bezdarbnieka pabalsts. Grozījumus likumprojektā 

ierosināja Labklājības ministrija un to mērķis bija 

pilnveidot vidējās apdrošināšanas iemaksu  algas 

aprēķināšanas kārtību, kā arī harmonizēt to ar vi-

dējās algas aprēķināšanu citiem sociālās apdrošinā-

šanas pabalstiem. Attiecīgi tika sagatavoti grozījumi 
likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.  

Likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 

ir noteikts, ka, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu, 

ņem vērā personas vidējo apdrošināšanas iemaksu 

algu par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu 
beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, 

kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu. Taču 

grozījumi paredzēja, ka no 2020. gada 1. janvāra 

iepriekš minēto periodu pabeigtu četrus (divu mē-

nešu vietā) kalendāros mēnešus pirms mēneša, ku-

rā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu. Citiem 
vārdiem runājot, tas nozīmē, ka 12 kalendāro mē-

nešu periods, kuru ņem vērā aprēķinot bezdarb-

nieka pabalstu, “tiktu atbīdīts” divus mēnešu atpa-

kaļ.     

Kā zināms, darba samaksa katru gadu pieaug (tā 

saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

vidējā darba samaksa 2019. gada jūlijā bija par 

9,6% augstāka nekā 2018. gada jūlijā). Tas savu-
kārt nozīmē, ka, “atbīdot” aprēķina periodu atpakaļ 

vēl par 2 mēnešiem, pastāv iespēja, ka bezdarb-

nieka pabalsts būs mazāks nekā tas būtu bijis 

pirms grozījumu veikšanas.  

LBAS aprēķināja, ka, “pārbīdot periodu”, par kuru 

aprēķina vidējo darba samaksu, par 2 mēnešiem  
atpakaļ (pieņemot, ka bezdarbnieks ir saņēmis vidē-

jo darba samaksu valstī, un aprēķiniem izmantojot 

pēdējos pieejamos statistikas datus par darba sa-

maksu pa mēnešiem), bezdarbnieks zaudētu aptu-

veni 52 euro. Tai pat laikā izmaiņas neskartu sociā-
lo iemaksu apmēru. Mēs patiešām ticam, ka ik-

viens, kurš maksā nodokļus šajā valstī, cer pretī 

saņemt atbilstošus pakalpojumus un sociālo drošī-

bu!  

Tāpēc LBAS iebilda pret šādu grozījumu veikšanu 

un ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas at-
balstu grozījumi par izmaiņām bezdarbnieka pabal-

sta aprēķināšanas kārtībā netika apstiprināti! 

 

Linda Romele, 

LBAS eksperte 

LBAS un FES semināros - par sociāli ekonomiskajām    
aktualitātēm un darba un privātās dzīves līdzsvaru 

18. oktobrī LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fon-

du organizēja semināru - diskusiju par aktualitā-

tēm sociāli ekonomiskajā jomā Latvijā. 
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Uzņēmumi 

var būt konkurētspējīgi tikai tad, ja to darbiniekiem 

ir konkurētspējīgas algas ne tikai Latvijas mērogā, 

bet arī Baltijā un tuvākajā nākotnē arī Eiropas Sa-

vienībā. Patiesībā darba ražīgums Latvijā atbilst 

iekšzemes kopproduktam, un tas ir vairāk nekā 
70% no ES-28 vidējā, kā rāda Eurostat dati. Tur-

klāt šis rādītājs atspoguļo realitāti bez ēnu ekono-

mikas ietekmes, kas Latvijā ir lielāka nekā Igaunijā 

un Lietuvā.” 

Par tēmu “Darba samaksa, produktivitāte un sociā-
lā nevienlīdzība Latvijā” uzstājās un diskutēja vir-

kne pazīstamu ekspertu: Anta Praņēviča, SIA Fon-

tes vadības konsultācijas valdes locekle, pētījumu 

grupas vadītāja, Dace Zīle, Ekonomikas ministrijas 

Analītikas dienesta vadītāja, Jānis Hermanis, LDDK  

finanšu un nodokļu eksperts, Mārtiņš Zemītis, Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomi-

kas padomnieks.  

Semināra dalībnieku prezentācijas skatiet šeit. 

Savukārt 1. novembrī notika LBAS un F. Eberta 

fonda seminārs par darba un privātās dzīves līdz-

svaru. Pasākuma gaitā tika pārrunāta elastīguma 

un koplīgumu loma uzņēmumos darba ņēmēju  
darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināša-

nai. Par darbu pie 2019. gada jūnija EP un Pado-

mes  Direktīvas par darba un privātās dzīves līdz-

svaru vecākiem un aprūpētājiem ieviešanu informē-

ja Labklājības ministrijas pārstāve.   

Semināra dalībnieku prezentācijas skatiet šeit. 

https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/prezentacijas/lbas-fes-diskusija-par-aktualitatem-sociali-ekonomiskaja-joma-latvija-28-10-2019/
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/prezentacijas/lbas-fes-seminars-darba-un-privatas-dzives-lidzsvars-1-11-2019/
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Lai diskutētu par darba tiesību aktualitātēm, 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar 

F. Eberta fonda atbalstu 14. novembrī organizē-
ja tradicionālo Darba tiesību forumu. 

Darba tiesību forumu atklāja LBAS priekšsēdētājs 

Egils Baldzēns, uzsverot foruma nozīmi un nepie-

ciešamību apspriest daudzās darba tiesību aktuali-

tātes no praktiski zinātniskās puses.  

Fridriha Eberta fonda (FES) pārstāvniecības Balti-
jas valstīs vadītājs Peer Krumrey atgādināja, ka FES 

ir dibināts 1926. gadā, un no paša sākuma tā dar-

bība bijusi vērsta uz darba un sociālo tiesību aiz-

stāvību. Fridrihs Eberts bija vienkāršs galdnieks, 

arodbiedrību aktīvists, kurš kļuva par pirmo demo-
krātiski ievēlēto Vācijas prezidentu. Peer Krumrey 

atgādināja, ka arodbiedrības ir stiprākais, kas ir 

sabiedrības vājākajām grupām, kā arī atzinīgi no-

vērtēja LBAS darbu. 

MAINĪGĀ DARBA PASAULE 

Mainīgās darba pasaules iterācijas prezentācijā 

“Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija” 
ilustrēja Dr.iur. Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdē-

tāja vietniece. Industriālā tiesībpolitika ir viss, kas 

saistīts ar darba attiecībām, sociālo dialogu, pro-

duktivitāti, iekļaujošu izaugsmi. Darba tiesības ir 

ekonomikas spogulis – mēs redzam šo spoguļattēlu, 

kurš būtu jāuzlabo, radot stiprāku sociālo dimensi-
ju un vairāk aizsardzības strādājošajiem. Arodbied-

rības vēlas industriālās politikas transformāciju, 

kur arodbiedrībām ir vairāk funkciju, lai cilvēki 

justos droši darba tirgū Latvijā. Starptautiskajā 

vidē arodbiedrības ir iezīmējušas iespējamo nākot-
nes scenāriju, kas veido iekļaujošu un inovatīvu 

sabiedrību ar sociālo dialogu centrā. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa savā 

prezentācijā uzsvēra, ka digitālā ekonomika piedā-

vā daudz jaunu iespēju, taču rada arī jaunus izaici-

nājumus. Galvenais – rast iespēju nodrošināt neti-

piskiem līgumiem pakļautu darba ņēmēju sociālo 

drošību un kolektīvo aizsardzību. No 2020. gada 1. 
jūlija Latvijā stājas spēkā Darba aizsardzības liku-

ma grozījumi, kuri paredz darbinieku aizsardzību 

attālinātā darba gadījumā. I. Liepiņa uzsvēra, ka 

likumdošanā ir jāparedz pašnodarbināto drošība, 

lai darbiniekiem nebūtu tik rūgti mirkļi kā LNT zi-

ņu dienesta gadījumā. 
“Tāpēc arodbiedrības iestājas par koplīgumu – uz-

ņēmumā un nozarē, par Eiropas Sociālā tiesību 

pīlāra īstenošanu Latvijā. Augstu vērtējam būvnie-

cības nozarē noslēgto ģenerālvienošanos, sarunas 

notiek arī vairākās citās nozarēs. Ir jāpanāk caur-
spīdīga vide, kur ieguvēji būtu visi – ar darba sa-

maksas pieaugumu, darba aizsardzību, apmācī-

bām, kas ir saistītas ar izaugsmi. Nenoliedzami, 

lielāki ienākumi dod stabilitāti. Lieliska prakse ir 

Francijā, kur likums paredz darbiniekiem aptuveni 

5% no peļņas. LBAS un dalīborganizācijas patlaban 
aktīvi izzina Eiropas labāko praksi par prasmju 

fondiem, kas sagatavo darbiniekus nākotnes darba 

tirgum,” sacīja Irēna Liepiņa. Viņa akcentēja, ka 

laikā, kad notiek lielas digitālās, ekoloģiskās un 

demogrāfiskās pārmaiņas, kas dziļi izmaina darba 
ņēmēju, darba devēju un to kā sociālo partneru at-

tiecības, vairāk kā jebkad ir jāapzinās, cik svarīgs ir 

sociālais dialogs un kolektīvās sarunas visos līme-

ņos, un tie ir jāstiprina.  

Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Nozaru po-

litikas departamenta direktores vietnieks, foru-
mā sniedza prezentāciju “Pieeja digitalizācijas veici-

nāšanai”. 

Latvijas politikas veidotājiem ir jāievieš jaunas piee-

jas digitalizēto pakalpojumu pārvaldībā, piemēram, 

jāsāk rūpnieciski ekonomisko aktivitāšu organizē-
šana piegādes ķēžu ekosistēmu veidā un jāturpina 

sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija. Tomēr šajā 

procesā ir ļoti svarīgi nodrošināt sabiedrībai nepie-

ciešamos bezmaksas digitālos rīkus un nepiecieša-

mās prasmes. Jo īpaši šī prasība ir jāīsteno praksē 

attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pietie-
kams skaits kvalificētu IT speciālistu ir vēl viens 

priekšnoteikums šīm pārvērtībām. 

 

DARBA STRĪDU RISINĀŠANA 

Forums turpinājās ar tēmu “Darba strīdu risināša-
nas efektivizācija”. Aktuālajā tiesu praksē un Darba 

likuma piemērošanas problēmjautājumos iedziļinā-

jās Kaspars Rācenājs, LBAS jurists, konsultants 

darba tiesisko attiecību jautājumos.  

2019. gadā Latvijas Augstākā tiesa un Eiropas Sa-

vienības tiesa (EST) ir sniegusi nozīmīgus secināju-

LBAS Darba tiesību forumā - par darba      

strīdiem un tiesībpolitikas transformāciju 

https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/1_Irena-Liepina_Industriala-tiesibpolitika_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/1_Irena-Liepina_Industriala-tiesibpolitika_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/2_Gatis-Silovs_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/2_Gatis-Silovs_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/3_Kaspars-Racenajs_Tiesu-prakse_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/3_Kaspars-Racenajs_Tiesu-prakse_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
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mus par virsstundu un summētā darba laika aprē-

ķināšanu, kā arī par kompensāciju par neizmanto-

to ikgadējo atvaļinājumu. Šie secinājumi ietekmē 
Darba likuma normu piemērošanu, un likumdevē-

jam un tiem, kas ievieš un izpilda Darba likuma 

noteikumus, ir tie jāievēro. 

Savā prezentācijā K. Rācenājs analizēja jautājumus 

saistībā ar atvaļinājuma kompensāciju, izbeidzot 

darba attiecības. Viens no EST secinājumiem, - ir 
jānovērš situācija, kurā atbildība nodrošināt tiesību 

uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu faktisku iz-

mantošanu pilnībā būtu pārnesta uz darba ņēmē-

ju, bet darba devējam tādējādi tiktu piedāvāta ie-

spēja tikt atbrīvotam no savu pienākumu ievēroša-
nas, aizbildinoties, ka darba ņēmējs nav iesniedzis 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pieprasījumu.  

LBAS jurists sniedza arī atbildes uz jautājumiem – 

vai virsstundas var strādāt bez rakstveida vienoša-

nās,  kā pierādīt nostrādātās virsstundas u.c. 

KOLEKTĪVAIS INTEREŠU STRĪDS 
Par kolektīvo interešu strīdu un streiku - praksi un 

teoriju – informēja Dace Tarasova, Latvijas Sa-

biedrisko pakalpojumu un Transporta darbinie-

ku arodbiedrība LAKRS juriste.  

Nesenā arodbiedrību judikatūra un prakse attiecībā 

uz Streika likuma piemērošanu ir parādījusi, ka 
tiesiskajā regulējumā ir nozīmīgi trūkumi, kas liedz 

arodbiedrībām pilnībā realizēt tiesības uz kolektīvu 

rīcību praksē. Proti, noteikums, kas ļauj pirmās 

instances tiesai pārskatīt darba devēju prasību at-

zīt streika pieteikumu par nelikumīgu bez apelāci-
jas iespējas, rada nopietnus šķēršļus streika tiesību 

īstenošanai, uzskatot, ka tiesa likuma normas var 

piemērot nepareizi.  

Valsts Darba inspekcijas lomu darba strīdu izskatī-

šanā atklāja Diāna Švānberga, Valsts darba in-

spekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja, un Dace 
Stivriņa, Valsts darba inspekcijas Konsultatīvā 

centra vadītāja. 

Valsts darba inspekcija (VDI) ir kompetenta uzrau-

dzīt, vai darba devējs ievēro normatīvajos aktos no-

teiktās darba tiesības. Tomēr, veicot pārbaudes 

procesu, VDI secina, ka pastāv strīds par lietas fak-

tiem, VDI kompetence ir ierobežota un darbinie-

kiem ir jāizmanto tiesvedības nodrošinātie rīki. 
Arodbiedrībām ir īpaša loma, palīdzot VDI pārbau-

des procesā, kā arī palīdzot un pārstāvot savus 

biedrus tiesvedības procesā. 

 

JAUNI LIKUMI, JAUNI IZAICINĀJUMI 

Foruma sadaļā “Jauni likumi, jauni izaicinājumi” 
par tēmu “Darbinieku norīkošanas direktīvas pār-

ņemšana: iespējas un izaicinājumi” uzstājās Na-

taļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību aktu un politi-

kas dokumentu eksperte.  

Jaunā direktīva ir tapusi pēc Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas un vairāku dalībvalstu ierosināju-

ma, jo darba tirgus ir mainījies kopš 1996. gada 

direktīvas pieņemšanas. 

Paredzēts, ka ar jaunās direktīvas pārņemšanu 

mainīsies gan darba devēja pienākumi, gan darbi-

nieka darba samaksas un komandējuma naudas 
nosacījumi. Saistībā ar pagaidu darba aģentūras 

darbinieka pār-nosūtīšanu nebija skaidrs, kas tad 

ir īstais darba devējs, ar jauno direktīvu šajā ziņā 

būs viesta skaidrība. 

Arodbiedrībām būtu jāuzrauga direktīvas īstenoša-
na un jācenšas valsts tiesību aktos noteikt skaid-

rus noteikumus par dienas naudas ieviešanu, dar-

ba attiecību prezumpciju šaubu gadījumā, kā arī 

solidāru atbildību. 

Par Trauksmes celšanas likumu uzstājās Inese 

Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politi-
kas departamenta konsultante.  

Trauksmes cēlēju likums arodbiedrībām nodrošina 

nozīmīgu lomu trauksmes celšanā. Arodbiedrības 

var sniegt atbalstu, tajā skaitā konsultācijas, ziņo-

tājiem un personām, kuras vēlas ziņot, lai veicinātu 
trauksmes cēlājus un ziņotāju aizsardzību, vērsties 

iestādē vai tiesā tā trauksmes cēlēja vārdā, kurš ir 

tās pārstāvis biedrs vai persona, kuras intereses 

tas pārstāv, un aizsargāt ziņotāja tiesības un liku-

mīgās intereses. 

Par Komercnoslēpuma aizsardzības likumu prezen-
tāciju sniedza Olga Zeile, Tieslietu ministrijas 

Nozaru politikas departamenta direktore. 

Komercnoslēpumu aizsardzībai likumā paredzēts 

īpašs pasākumu kopums, kas īpaši jāievēro arī at-

tiecībā uz nodarbinātību. Tajā pašā laikā Ko-
mercnoslēpuma aizsardzības likuma noteikumi par 

pasākumiem, procedūrām vai tiesiskās aizsardzī-

bas līdzekļiem pret komercnoslēpumu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu neattiecas uz koplīgu-

ma pusēm, ciktāl tie attiecas uz informāciju, kas 

nepieciešama līguma noslēgšanai vai grozīšanai.  
 

Foruma dalībnieku prezentācijas atrodamas, uz-

likšķinot uz aktīvajām saitēm rakstā, vairāk fo-

to: https://arodbiedribas.lv/gallery/lbas-darba-

tiesibu-forums-14-11-2019/ 

https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/5_Dace-Tarasova_-Kolektivais-interesu-strids-un-streiks_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/5_Dace-Tarasova_-Kolektivais-interesu-strids-un-streiks_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/4_VDI_VDI-loma-Darba-stridi_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/4_VDI_VDI-loma-Darba-stridi_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/6_Natalja-Preisa_PWD.Ievie%C5%A1ana_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/6_Natalja-Preisa_PWD.Ievie%C5%A1ana_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/7_Inese-Kuske_trauksmes-celsanas-likums_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/8_Olga-Zeile_Komercnoslepuma-aizsardzibas-likums_LBAS-DT-Forums_14.11.2019.pdf
https://arodbiedribas.lv/gallery/lbas-darba-tiesibu-forums-14-11-2019/
https://arodbiedribas.lv/gallery/lbas-darba-tiesibu-forums-14-11-2019/
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LIZDA ir kategoriski pret pantu par atalgojuma 
un bāzes finansējumu izslēgšanu no likumiem 

Publiskajā telpā ir aktualizēts temats par atalgoju-

ma pieauguma svītrošanu no likumiem. Pēc Latvi-

jas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) publiskajiem iebildumiem, politiķi apgalvo-

ja, ka nekādu grozījumu normatīvos saistībā ar fi-

nansējumu dienaskārtībā nav. LIZDA turpina sekot 

notikumu attīstībai. Ja politiķi sāks izstrādāt grozī-

jumus likumos, kas paredz izslēgt no tiem pantus 
par atalgojuma grafiku, kā arī bāzes finansējumu 

zinātnei un augstākajai izglītībai, LIZDA rīkos pro-

testa akcijas. 

     

Pedagogi, zinātnieki, augstskolu mācībspēki kļū-

tu pilnībā atkarīgi no politiķu labvēlības 
  

Runas par grozījumiem normatīvos, lai no tiem 

svītrotu pantus par finansējumu izskanējuši vai-

rākkārt. LIZDA ir apkopojusi piemērus:  

Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēde (11.10.2019.) 
– video: https://www.youtube.com/watch?

v=eZPWVId2yCk (66.-82. min.), 

Finanšu ministrijas darbinieku paustais viedoklis 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 

sēdē (11.11.2019.),  

Saeimas deputātu un MK pārstāvju paustais vie-
doklis, komunicējot ar LIZDA pārstāvjiem,  

Valsts prezidenta vēstule Nr.288 Saeimas priekšsē-

dētājai I. Mūrniecei un Ministru prezidentam A.K. 

Kariņam par budžeta un budžeta paketes veidoša-

nu un apspriešanu Saeimā. (28.11.2019.), 
https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/

VP_281119_Nr.288.pdf 

Valsts prezidenta paustais viedoklis TV3 raidījumā 

“Nekā personīga” (01.12.2019.) 

https://bit.ly/2LLcwlN 

Izglītības likumā, Ministru Kabineta (MK) lēmumā, 

valdības rīcības plānā, Izglītības attīstības pamat-

nostādnēs noteiktais pedagogu samaksas paaugsti-

nājums ir smagu kompromisu rezultātā panāktais. 
Nav pieļaujama normu izslēgšana no Augstskolu 

likuma un Zinātniskās darbības likuma, kas nosa-

ka, kādā apmērā ik gadu jāpalielina bāzes finansē-

jums, to arī norāda Eiropas Komisija savos ieteiku-

mos. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsver, ka 

ceļš līdz algu kāpinājuma grafika pieņemšanai val-
dībā bija ļoti grūts un pedagogu saime to uztvēra 

kā vēsturisku panākumu. “Ja tiek pieņemts lē-

mums algu paaugstināšanas grafiku ņemt ārā 

no likuma – pedagogi, augstskolu mācībspēki, zi-

nātnieki kļūs pilnībā atkarīgi tikai un vienīgi no 
valdošo politiķu labvēlības,” akcentē LIZDA priekš-

sēdētāja. 

MK lēmumā  ir iekļauts pedagogu zemākās mēneša 

darba algas likmes kāpums pirmsskolā, vispārējā 

izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, 

kā arī augstskolās un koledžās.  Algu paaugstinā-
šanas grafiku iepriekšējā valdība pieņēma ar atru-

nu, ka grafikā iestrādātais īstenosies izpildoties 

konkrētiem faktoriem. Proti, jābūt valsts ekonomis-

kajai izaugsmei, skolu tīkla sakārtošanai, izglītības 

procesa uzlabošanai. “LIZDA aktīvi līdzdarbojas re-
formu īstenošanā. Diemžēl, līdzšinējā prakse lieci-

na, ka pat īstenojoties šiem priekšnoteikumiem, 

valdība saka: naudas pedagogu algu celšanai nav. 

Tajos brīžos atsauce uz likuma nepildīšanu ir spē-

cīgs arguments, lai politiķi naudu tomēr sameklē-

tu,” norāda LIZDA priekšsēdētāja. 
LIZDA arī nepiekrīt izteikumiem, ka algu paaugsti-

nāšanas grafiks būtu tukši solījumi. “Atalgojuma 

kāpums pedagogiem ir paredzēts ļoti lēzens, tur 

nav nekā nepiepildāma. Ja kādam liekas, ka sasolī-

tas astronomiskas summas, lai paskatās 
uz kaimiņiem - Lietuvu un Igauniju, un salīdzina. 

Igaunijā pedagogiem zemākā darba algas likme no 

nākamā gada būs 1 315 eiro, Lietuvā – 1 110 eiro, 

Latvijā – 750 eiro,” turpina Inga Vanaga.  Saskaņā 

ar grafiku, no nākamā gada septembra Latvijas pe-

dagogu zemākajai algai par likmi ir jāpieaug līdz 
790, bet šim mērķim nākamā gada budžetā naudas 

pagaidām nav. 

  

LIZDA rīkos protestus, ja politiķi gatavosies 

svītrot no likumiem pantus par finansējumu 
  

Pēc LIZDA iebildumiem reaģēja arī politiķi. Medijos 

parādījās publikācijas, kurās valdošo partiju pār-

stāvji uzsvēra, ka nekādi grozījumi normatīvajos 

aktos saistībā ar finansējumu nav. LIZDA priekšsē-

dētāja Inga Vanaga atgādina: “tas, ka nav šodien, 

https://www.youtube.com/watch?v=eZPWVId2yCk
https://www.youtube.com/watch?v=eZPWVId2yCk
https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_281119_Nr.288.pdf
https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_281119_Nr.288.pdf
https://skaties.lv/zinas/latvija/neka-personiga/bailes-par-saeimas-atlaisanu-deputati-vilcinas-lemt-par-tukso-solijumu-normu-atcelsanu/
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nenozīmē, ka nebūs rīt!” LIZDA Padomes sēdes dar-

ba kārtībā  tika iekļauts jautājums par arodbiedrī-

bas turpmākajiem soļiem, ja politiķi sāks gatavot 
attiecīgus grozījumus. LIZDA Padome lēma, ja tiks 

izstrādāti grozījumi Izglītības likumā, Augstskolu 

likumā, Zinātniskās darbības likumā, kas paredzēs 

izslēgt no tiem pantus par pedagogu darba samak-

sas pieauguma grafiku, kā arī bāzes finansējumu 

zinātnei un augstākajai izglītībai, tiks rīkotas pro-
testa akcijas. “Te vairs nav jautājums – vai mēs 

protestēsim! Padome ir pieņēmusi lēmumu – pro-

testi būs, ja politiķi gatavos grozījumus. Mēs sūtam 

spēcīgu signālu politiķiem,” rezumē LIZDA priekš-

sēdētāja. 
LIZDA arī izsūtīja  vēstuli Saeimas deputātu frakci-

jām, pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem, mi-

nistrijām, aicinot paust oficiālu nostāju jautājumā 

par atalgojuma un bāzes finansējuma pantu svītro-

šanu no likumiem. 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinie-

ku arodbiedrība (LVSADA) ir nosūtījusi Valsts 

prezidentam Egilam Levitam vēstuli, kurā aicina 
atturēties no juridiski nekorektas un politiski 

bezatbildīgas rīcības pret veselības aprūpes no-

zari. 

LVSADA 2019. gada 19. novembrī nosūtīja Valsts 

prezidentam vēstuli ar lūgumu prasīt Saeimā 14. 

novembrī pieņemtā likuma “Par valsts budžetu 
2020. gadam” un likuma “Par vidēja termiņa bu-

džeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” otrrei-

zēju caurlūkošanu. Tomēr prezidents 28. novembrī 

abus minētos likums izsludināja. Vienlaikus viņš ar 

atsevišķu vēstuli Nr. 288 vērsies pie Saeimas un 
Ministru kabineta, cita starpā aicinot Saeimu attu-

rēties no tādu likumu pieņemšanas, kuru pienācī-

gu izpildi tā nespēj 

nodrošināt. Vēstulē 

Nr. 288 pamatoti 

k o n s t a t ē t s : 
“Negrozot paša pie-

ņemto Veselības 

aprūpes finansēša-

nas likuma pārejas 

noteikumu 11. 
punktā solīto, bet 

vienlaikus arī neiz-

pildot šo solījumu 

valsts budžetā 

2020. gadam, li-

kumdevējs nav vai-
rojis iedzīvotāju 

uzticēšanos likuma 

spēkam un paša 

likumdevēja lemta-

jam”. Taču tālāk netieši norādīts, ka solījums varē-

tu būt tukšs un neizpildāms, turklāt neatbilstošs 

Satversmes 66. panta prasībām.   
LVSADA vēstulē ir skaidrots, kāpēc šāda viedokļa 

attiecināšana uz Veselības aprūpes finansēšanas 

likuma pārejas noteikumu 11. punktā noteikto dar-

ba samaksas paaugstināšanu 2019., 2020. un 

2021. gadā nebūtu juridiski korekta. Tāpat nav pa-

mata apgalvot, ka šī likuma norma ir tukša un ne-
izpildāma. Konkrētā norma jau tiek sekmīgi pildīta 

attiecībā uz 2019. gadu. Savukārt 2020. g. valdības 

izdevumi plānoti par aptuveni 700 milj. euro lielāki 

nekā 2019. gadā. Tātad ieplānot likumā noteikto 

darba samaksas pieaugumu veselības aprūpes no-
zares darbiniekiem bija iespējams. Diemžēl Minis-

tru kabinets šo pienākumu ignorēja, neuzrādot ne-

kādu tiesisku pamatojumu savai pretlikumīgajai 

rīcībai. 

 LVSADA vērš uzmanību uz to, ka Veselības aprū-

pes finansēšanas likuma mērķis ir veicināt labai 
starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes 

finansējumu, tādējādi sekmējot veselības aprūpes 

pieejamību un sabiedrības veselības rādītāju uzla-

bošanos Ne velti likumā ir noteikts, ka veselības 

aprūpes vispārējās valdības sektora finansējums, 
sākot ar 2020. gadu, veido vismaz 4% no iekšzemes 

kopprodukta. LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris 

uzsver: “Ikvienam jāsaprot, ka rīcība, kas stiprina 

Veselības aprūpes finansēšanas likuma ievērošanu, 

kalpo likuma mērķim, un otrādi”.  

Ar pilnu vēstules tekstu iespējams iepazīties, sazi-
noties ar LVSADA biroju (lvsada@lvsada.lv). 

 

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja 

Inga Rudzīte (tel. 67847300).  

FOTO: LIZDA ARHĪVS 
 

Guntis Meisters, 
LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists 

LVSADA nosūtījusi vēstuli Valsts prezidentam  
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18.oktobrī notika 9. Latvijas Sabiedrisko pakalpo-

jumu un Transporta darbinieku arodbiedrības 

LAKRS kongress. Pamatojoties uz 2019. gada 18. 
oktobra LAKRS 9. kongresa (kopsapulces) protokola 

izrakstu, LAKRS kongresā no 70 izvirzītajiem dele-

gātiem piedalījās 62 delegāti no visas Latvijas 

LAKRS arodorganizācijām. 

Kā uzaicinātie viesi kongresā piedalījās Latvijas Brī-

vo arodbiedrību savienības valdes priekšsēdētājs 

E.Baldzēns; viesi no Lietuvas: Jonas Katinauskas 
(Lietuvas valsts pārvaldes darbinieku arodbiedrība 

LTUSE), no Igaunijas: Kalle Liivamägi (Igaunijas 

valsts un pašvaldību institūciju darbinieku arod-
biedrība ROTAL) un Üllar Kallas (Igaunijas Trans-

porta un ceļu darbinieku arodbiedrības ETTA) un 

no Zviedrijas: Yvonne Grasman (Pašvaldību darbi-

nieku arodbiedrība Kommunal). 
Kongresa darba kārtībā tika sniegts un apstiprināts 

ziņojums par LAKRS darbību 2014.-2019. gadā, kā 

arī LAKRS Revīzijas komisijas ziņojums. 

Kongresā tika apstiprināta jaunā LAKRS darbības 
programma 2019.-2024. gadam, pieņemta rezolūci-

ja Saeimai, valdībai, darba devējiem un 

LBAS.  Tāpat tika pieņemti LAKRS Statūti jaunā 

redakcijā; pārvēlēts Latvijas Sabiedrisko pakalpoju-

mu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, valde un 

padome. 

Aizklātās vēlēšanās ar balsu vairākumu, priekšsē-

dētāja amatā atkārtoti tika ievēlēts līdzšinējais 

LAKRS priekšsēdētājs JURIS KALNIŅŠ. 

Par priekšsēdētāja vietnieku atklātās vēlēšanās ar 
balsu vairākumu ievēlēja līdzšinējo LAKRS valdes 

locekli un Latvijas Bankas arodorganizācijas 

priekšsēdētāju EDGARU NIEDRĪTI. 

Pamatojoties uz Kongresa lēmuma izrakstu, par 

arodbiedrības LAKRS valdes locekļiem ievēlēti: 
* Arnis Pumpurs – SIA “Auces komunālie pakalpo-

jumi” arodorganizācijas priekšsēdētājs; 

* Ģirts Ulmanis – SIA „Rīgas ūdens” arodkomitejas 

loceklis; 

* Inese Vorkule – Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
* Rasma Mazulāne – Jēkabpils novada pašvaldības 

arodorganizācijas priekšsēdētāja un Jēkabpils reģi-

onālā centra vadītāja; 

* Jeļena Hnikina – Kūku pagasta pārvaldes arodor-

ganizācijas priekšsēdētāja; 
Kongresa darba gaitā tika ievēlēti 15 padomes lo-

ceklis un 15 „rezerves” padomes locekļi, ja laika 

gaitā padomes sastāvā veidotos vakanta vieta. 

Tāpat tika ievēlēta revīzijas komisija 3 cilvēku sa-

stāvā:  par revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlē-

ja Inesi Gulbi, kura arī iepriekš bija LAKRS revīzijas 
komisijas sastāvā, Ilzi Strodi (AS “Rīgas Starptau-

tiskā autoosta” arodorganizācija) un Mārīti Tobienu 

(SIA “Jūrmalas ūdens” arodorganizācijas priekšsē-

dētāja). 

Pēc kongresa valde uzsāk darbu pie kongresā pie-
ņemtās Darbības programmas realizācijas, sagata-

vojot priekšlikumus pasākumu realizācijai 2020. 

gadam un atbilstoši apstiprinātam budžetam. 

Jaunā LAKRS darbības programma 2019.-2024 

gadam un apstiprināti LAKRS Statūti būs pieejami 

LAKRS mājas lapas sadaļā: „STATŪTI” un „MĒRĶI 
UN UZDEVUMI”. 

 

Rakstu sagatavoja: 

Elīna Admidiņa 

Vairāk informācijas: www.lakrs.lv 

Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku 
arodbiedrības LAKRS 9. kongresā 
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LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba    
perspektīva nākotnē”  

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) 

8. novembrī organizēja Jauniešu forumu 

“Organizēta darba perspektīva nākotnē”, lai iz-
glītotu jauniešus par sociālo dialogu un kolektī-

vajām pārrunām sakaru nozarē. Arodbiedrība ir 

organizēta darba perspektīva un var būt risinā-

jums labākai darba nākotnei jauniešiem.  

LSAB Jauniešu forumu atbalstīja Fridriha Eberta 

fonds. Forumā piedalījās jaunieši - LSAB biedri no 
sakaru nozares uzņēmumiem  tādiem kā SIA “TET”, 

VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Elektroniskie sakari”, 

u.c.. Liela interese bija arī no sakaru nozarē studē-

jošiem studentiem, piemēram, no RTU Elektronikas 

un telekomunikāciju fakultātes, kā arī Datorzināt-

nes un informācijas tehnoloģijas fakultātes. 
LSAB sniedza vajadzīgu un praksē pielietojamu in-

formāciju jauniešiem. Uzaicinātie eksperti izglītoja 

jauniešus par darba aizsardzības pamatiem, darba 

tiesībām un pienākumiem, kā arī arodbiedrību no-

zīmi sociāli ekonomiski iekļaujošā vidē Latvijā. 
Forumu atklāja LSAB prezidente Dr. iur. Irēna Lie-

piņa ar prezentāciju, kas ir arodbiedrība, kādi ir 

arodbiedrību līdzšinējie sasniegumi un ko arodbied-

rība vēlas panākt nākotnē. Jaunieši uzzināja kādi ir 

jauniešu darba tirgus nākotnes izaicinājumi un ri-

sinājumi, ko arodbiedrības var dot. LSAB iesaista 
jauniešus, lai panāktu: labākas algas, darba laiku, 

privātās un darba dzīves līdzsvarošanu, mācību un 

darba iespējas un darba drošību. Ar LSAB prezi-

dentes, LBAS priekšsēdētāja vietnieces Dr. iur. 

Irēnas Liepiņas prezentāciju var iepazīties šeit. 
LSAB Jauniešu forumā uzstājās: LBAS jurists dar-

ba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs ar prezen-

tāciju “Jauniešu darba tiesības”, LSAB jauniešu 

pārstāve Gabriela Fomina ar prezentāciju “Jauniešu 

iespējas un iesaiste arodbiedrībā”, Darba aizsardzī-

bas kompetentais speciālists Guntis Kalnietis ar 

prezentāciju “Darba aizsardzības pamati jaunie-

šiem” un Darba vakanču portāla "YourMove.lv" di-
binātājs un vadītājs Jānis Kreilis ar prezentāciju 

“Reimigrācija un jaunieši”. 

LSAB jurists un darba tiesību konsultants Kaspars 

Rācenājs stāstīja par praktiskām problēmām ar kā-

dām saskaras darbinieki stājoties darbā. Piemēram, 

ka viena no aktuālākajām problēmām ir ar līguma 
neparakstīšanu un no tā izrietošām sekām. Ar Kas-

para Rācenāja prezentāciju var iepazīties šeit. 

LSAB jauniešu pārstāve Gabriela Fomina stāstīja 

par jauniešu ieguvumiem no dalības arodbiedrībā. 

Viņa uzsvēra, ka jauniešiem vairāk jācīnās par sa-
vām tiesībām un ne vienmēr jāpieņem darba devēja 

nepatiesa rīcība. Daudzi, piemēram, nezin, ka ir 

iespēja paņemt apmaksātu mācību atvaļinājumu 

vai par mācību prakses iespējām. 

Gabriela arī skaidroja, kāpēc jaunieši vajadzīgi 

arodbiedrībai un arodbiedrība jauniešiem. Ir ļoti 
svarīgi, ka jaunieši iesaistās lēmumu pieņemšanā, 

procesos ar jaunu enerģiju. LSAB aicina jauniešus 

iesaistīties un veidot nākotni kādu vēlas paši jaun-

ieši. Katrs var atrast sev vajadzīgo un ikvienam ir 

tiesības paust savu viedokli un arī no jauniešu ska-
tu punkta. Ar Gabrielas Fominas prezentāciju var 

iepazīties šeit. 

Darba aizsardzības kompetentais speciālists Guntis 

Kalnietis iepazīstināja jauniešus ar darba aizsardzī-

bas pamatiem, ugunsdrošību un darbinieka pienā-

kumiem. Ar Gunta Kalnieša prezentāciju var iepazī-
ties  šeit. 

Darba vakanču portāla "YourMove.lv" dibinā-

tājs Jānis Kreilis pastāstīja par savu pieredzi kā 

atgriezies Latvijā pēc nostrādātiem gadiem ārzemēs. 

Ieteica jauniešiem ko vajadzētu norādīt rakstot CV, 
lai ieinteresētu darba devēju. Pēc Jāņa pieredzes un 

domām, jauniešus Latvijā nevajag noturēt, ja tie 

vēlas braukt mācīties uz ārzemēm. Ir jādomā kā 

http://www.lsab.lv/files/documents/Delfi_Irena_Liepina.pdf
http://www.lsab.lv/files/documents/LSAB_jauniesu_forums_2019.pdf
http://www.lsab.lv/files/documents/Jauniešu_iesaiste_LSAB.pdf
http://www.lsab.lv/files/documents/Darba_aizsardziba_LSAB_08_11_2019.pdf
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viņus atgriezt atpakaļ darba tirgū pēc mācībām. Ar 

Jāņa Kreiļa prezentāciju var iepazīties  šeit. 

Ar mērķi panākt pievilcīgas darba vietas Latvijā, 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība iesaista 

jauniešus kolektīvajās pārrunās. Kolektīvās pārru-
nas - labākām algām, uzlabotām prasmēm. Jaunas 

prasmes veido jaunas darba vietas. Arodbiedrības 

biedri vienmēr ir informētāki par darba drošību, 

likumiem, darba tiesībām un pienākumiem. LSAB 

apvieno labākos, motivētākos un lojālākos darbi-
niekus. Piemēram, tieši  8. novembrī trīs LSAB 

biedri no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centra” tika apbalvoti ar inženiera Jāņa Lintera 

fonda balvu. 

Viens no foruma mērķiem ir aktivizēt LSAB jaunie-

šu padomi. Un tas izdevās! LSAB Jauniešu padomē 

darbosies septiņi jaunieši. 
Jaunieši ir sociāli aktīvākā un tajā pat laikā neaiz-

sargātākā darbinieku grupa, jo bieži vien, nokļūstot 

darba tirgū, nav pietiekami informēti par tiesībām 

un pienākumiem darba vietā. Arodbiedrība ir nozī-

mīgs informācijas, attīstības un uzticamības avots 

pārmaiņu priekšā ceturtās industriālās revolūcijas 
laikā un tehnoloģiju straujajā attīstībā. 

2019. gada 2. aprīlī LSAB konferencē "Sociālajam 

dialogam 100" tika apstiprināta “Rezolūcija par 

jauniešu iesaisti Latvijas Sakaru darbinieku arod-

biedrībā”, ar mērķi vairot LSAB spēku un ietekmi. 
Šobrīd ir nepieciešams vairot biedru skaitu, jaunie-

šu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā. Ar re-

zolūciju par jauniešu iesaisti LSAB var iepazī-

ties šeit. 

LSAB Jauniešu forums noritēja lieliski. Jauniešiem 

patika un ir interese turpmāk iesaistīties Latvijas 
Sakaru darbinieku arodbiedrībā. Jaunieši grib 

LSAB pasākumus vēl. Rīkosim. Esam atvērti sadar-

bībai ar mācību iestādēm sakaru nozarē un jaunie-

šu organizācijām, veidojot stratēģiskās alianses 

jauniešu interešu īstenošanai Latvijā. 
  

Foto no pasākuma pieejamas šeit. Video no pasā-

kuma pieejams šeit. Vairāk informācijas par LSAB 

www.lsab.lv . 

LSAB konference "Pasta sektora ilgtspēja"  

2019. gada 6. decem-
brī Arodbiedrību na-
mā veiksmīgi un brī-
nišķīgā atmosfērā no-
risinājās Latvijas Sa-
karu darbinieku arod-
biedrības konference 
pasta sektorā "Pasta 
sektora ilgtspēja". 
LSAB konferencē 
vienbalsīgi pieņēmām 
rezolūcijas par pasta 
ilgtspēju Pasts 2030 
vīziju un par universā-
lo pasta pakalpojumu, 
norādot labākos risi-
nājumus atalgojuma 
uzlabošanai Pasta dar-
biniekiem! Rezolūci-
jas atdevām Pasta 
valdes priekšsēdētā-
jam M. Vilcāna kun-
gam rokās atalgojuma 

uzlabošanas perspektīvai! 
Ļoti pietrūka Satiksmes Ministrijas mūsu pasākuma par pasta ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Noteikti iesniegsim priekšlikumus un 
pieņemtās rezolūcijas, kuras balstītas uz Eiropas Sociālā dialoga pasta sektorā atziņām. 

http://www.lsab.lv/files/documents/Arodbiedrību_jauniešu_pasākums_2019-11-08.pdf
http://www.lsab.lv/files/documents/rezolucija_jauniesi_(1).pdf
http://www.lsab.lv/lv/Galerija/?id=2435
http://www.lsab.lv/lv/Zinas/LSAB-Jauniesu-forums-Organizeta-darba-perspektiva-nakotne-video
http://www.lsab.lv/
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Jau tradicionāli, Latvijas dzimšanas dienas 

priekšvakarā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-

nība (LBAS) apbalvo labākās uzņēmumu un ie-
stāžu arodbiedrības, kā arī aktīvākos līderus. 

Gan arodorganizācijas, gan aktīvākos biedrus ap-

balvošanai izvirza LBAS dalīborganizācijas. Šogad 

vienpadsmit LBAS nozaru arodbiedrības ir apbalvo-

šanai izvirzījušas četrpadsmit labākās arodorgani-

zācijas un piecus aktīvākos līderus, kas pēdējā ga-
da laikā visaktīvāk ir aizstāvējuši darbinieku intere-

ses sarunās ar darba devēju un ir iesaistījušās no-

zares arodbiedrību un LBAS aktivitātēs. 

 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Arodbiedrību 
darba veiktspēja un izaugsme lielā mērā atklājas 

tieši ar LBAS nozaru arodbiedrību stiprākajām un 

veiksmīgākajām arodorganizācijām un līderiem. 

Saikne starp LBAS, nozares arodbiedrību un aro-

dorganizāciju parāda arodbiedrību patieso spēku 

Latvijā un arodbiedrību izaugsmes iespējas, lai 
mums izdotos veiksmīgi kopā veidot sociāli taisnī-

gāku Latviju.” 

 

LBAS vadības Atzinības rakstu saņēma arī Latvijas 

arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības valdes 
priekšsēdētāja Olga Kazačkova – par ieguldījumu 

Latvijas arodbiedrību kustībā, nodrošinot un attīs-

tot nozīmīgu pakalpojumu arodbiedrību biedriem. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-

biedrība (LIZDA) Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-

vienības balvai “Labākā arodorganizācija 2019” 
izvirzīja un balvu saņēma: 

* LIZDA Rēzeknes un Viļānu novadu arodorgani-

zācijas Kaunatas vidusskolas pirmorganizācija, 

priekšsēdētāja Marina Ameļčenkova 
 

Ja skolā sāk strādāt jauns darbinieks, arodbiedrība 

ar viņu aktīvi pārrunā  LIZDA biedru ieguvumus, 

kas ir gan pabalsti, gan juridiskās konsultācijas, kā 

arī tiek atlaides dažādās tirdzniecības vietās. Ir iz-
veidota Whatsapp grupa, lai biedri varētu gan iegūt 

informāciju, gan pārrunāt aktuālos jautājumus. 

Skolotāju istabā ir atsevišķs stends LIZDA aktuali-

tātēm. 

Pirmorganizācija rīko kolektīva saliedēšanas pasā-

kumus, vietējās un ārzemju ekskursijas veselības 
uzlabošanai ar SPA procedūrām. 

Tiek solidāri atbalstīti arodbiedrības biedri, ja vi-

ņiem ir radušās veselības problēmas  vai  ir nepie-

ciešami papildu līdzekļi bērnu vajadzībām. 

 
* LIZDA Gulbenes novada arodorganizācijas Le-

jasciema vidusskolas pirmorganizācija, priekšsē-

dētājs Aldis Doropoļskis 

 

Papildus koplīgumam pirmorganizācija cenšas bal-

stīties uz savstarpējā cieņā un iejūtībā kopjamām 
neformālām attiecībām starp darba devēju un dar-

ba ņēmējiem.  Esot arodbiedrības rindās, biedri to 

pau˛ kā “goda lietu”, kas dod ne tikai dažādas 

priekšrocības, bet uzliek arī pienākumu ievērot so-

lidaritātes principu kolektīva dzīvē. Cenšamies 
skaidrot, ka arodbiedrība nav tikai un vienīgi finan-

siālais atbalsts, bet arodbiedrība veicina godīgas un 

solidāras darba un savstarpējās attiecības skolas 

kolektīvā.   

Lai motivētu pievienoties arodbiedrībai, mācību ga-

da sākumā ar arodkomitejas mentālo un finansiālo 
atbalstu tika organizēts kolektīva saliedēšanās un 

atpūtas pasākums brīvā dabā. Šādas vai līdzīgas 

Labākā arodorganizācija 2019 
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akcijas tiek parasti organizētas vairākkārt gada lai-

kā.   

 
* LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas Rīgas 

Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra 

pirmorganizācija, priekšsēdētāja Ieva Klīve 

Divu gadu laikā ir piesaistīti 34 jauni biedri. Kārtē-

jais koplīgums noslēgts šī gada oktobrī. 

Arī šai pirmorganizācijai ieguldījums darba un ģi-
menes dzīves savienošanā, darbinieku atpūtas or-

ganizēšanā ir ļoti nozīmīgs. Pirmorganizācija orga-

nizē skolas un ārpusskolas aktivitātes - ekskursi-

jas, pieredzes apmaiņas braucienus ārpus valsts, 

radošās darbnīcas un citus pasākumus. Cilvēki 
kļūst aizvien aktīvāki, skatoties uz arodbiedrības 

vadītājas pozitīvo piemēru. 

Un visas iepriekš minētās LIZDA pirmorganizācijas 

aktīvi iesaistās LIZDA un LBAS organizētajās akci-

jās. 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinie-

ku arodbiedrība (LVSADA) Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības balvai “Labākā arodorganizā-

cija 2019” izvirzīja un balvu saņēma: 

 

* Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinie-

ku (NMPD) Daugavpils arodorganizācija, priekš-
sēdētāja Agnese Serskiha 

Arodorganizācija jaunās  priekšsēdētājas vadība 

aktīvi strādā, lai piesaistītu jaunus biedrus. Biedru 

skaits vecumā līdz 35 gadiem ir pieaudzis no 29 

līdz 52 biedriem. 

 
* Ogres slimnīcas arodorganizācija, priekšsēdē-

tājs Uldis Zītars 

Arodorganizācija Ulda Zītara vadībā ir apturējusi 

biedru skaita kritumu un katru gadu biedru skaits 

pieaug. Arodorganizācijas biedri regulāri piedalās 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

veselības dienu sporta spēlēs. 

 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu 

un finanšu darbinieku arodbiedrība Latvijas Brī-

vo arodbiedrību savienības balvai “Labākā aro-

dorganizācija 2019” izvirzīja un balvu saņēma: 

* LR Saeimas arodorganizācija, (priekšsēdētāja 

Inta Mūrniece), priekšsēdētājas vietnieks Edgars 
Riekstiņš 

Arodbiedrības biedru skaits ir 10%. Arī šī arodbied-

rība ir konstatējusi, ka jauni biedri iestājas laikā, 

kad tiek organizēti kopīgi atpūtas un izglītojošie 

pasākumi, kuros tiek stāstīts par arodbiedrības 
darbu un sniegto atbalstu biedriem. 

Arodbiedrība atzīst, ka vērtīgākais kapitāls ir darbi-

nieki, turklāt – veseli, radoši un prasmīgi darbinie-

ki. Tikai šādi darbinieki spēj kvalitatīvi un efektīvi 

īstenot uzņēmumā izvirzītos mērķus.  

Arodorganizācija nodrošina iespēju bez maksas sa-
ņemt konsultācijas darba tiesību un darba aizsar-

dzības jautājumos. Tiek sniegts atbalsts precīzai 

normatīvajos aktos definēto prasību īstenošanai. 

Arodorganizācija rūpējas, lai šīs prasības būtu sa-

prātīgas un izpildāmas un sniedz praktiskus pado-
mus. 

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība Lat-

vijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Labākā arodorganizācija 2019” izvirzīja un bal-

vu saņēma: 

* Valkas novada pašvaldības arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Līga Metuzāle 

Pašvaldībā ir 4 arodbiedrības, taču LPDA ir skaitlis-

ki lielākā. Biedru skaits ir stabils. Arodorganizācijā 

par svarīgāko uzskata - attieksmi un  uzmanību 

ikdienas darbā - biedri saņem nelielas naudas bal-

vas nozīmīgajās  dzimšanas dienās, visi biedri Zie-
massvētkos saņem dāvanu kartes. Tiek veikta ne-

laimes gadījumu apdrošināšana. 

Arodorganizācija veic regulāru ikdienas darbu dar-

ba apstākļu uzlabošanā, domājot par ergonomiska-

jiem faktoriem, darbarīkiem, datoraprīkojumu, ap-
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gaismojumu, stresa mazināšanu u.c. Notiek aktīva 

sadarbība ar darba aizsardzības speciālistu -  par 

instruktāžām, darba drošības kontroli, darba vietu 
apsekošanu. Priekšsēdētāja uzskata, ka nav iespē-

jams nodalīt tiešo darbu no arodorganizācijas dar-

ba  – darbinieki meklē palīdzību darba apmaksas, 

darba laika, ētiska rakstura jautājumos, lūdz darba 

likumdošanas normu pielietošanas skaidrojumus. 

Vienmēr tiek meklēts darbiniekam izdevīgākais li-
kumiskais risinājums vai arī  kompromiss. 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Labākā arodorganizācija 2019”  izvirzīja un bal-

vu saņēma: 

* VAS “Elektroniskie sakari”, priekšsēdētāja 
Katrīna Hohberga 

Līdztekus stabilai koplīguma tradīcijai ir noslēgta 

arodbiedrības vienošanās ar darba devēju par dar-

ba laika uzskaiti uzņēmuma darbiniekiem, kas rea-

ģē uz radiotraucējumu pieteikumiem ārpus normā-
lā darba laika.  

Arodorganizācija aktīvi iesaista jaunus biedrus uz-

ņēmumā, kā arī pārstāv un stāsta par nozares 

arodbiedrību citiem uzņēmumiem. Arodorganizācija 

un tās biedri ir aktīvi sociālajos tīklos, daloties ar 

arodbiedrību aktualitātēm. Biedri ļoti novērtē arod-

biedrības sniegto aizsardzību darba attiecību iz-

beigšanas gadījumā, kā arī atbalstu dzīves grūtajos 

brīžos. 
 

Latvijas arodbiedrība “Enerģija’’ Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības balvai “Labākā arodorga-

nizācija 2019” izvirzīja un balvu saņēma: 

* LAB Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība 

Latvenergo Austrumu reģiona arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Jūlija Garā 

 

Arodorganizācija aktīvi līdzdarbojas uzņēmumā 

esošo problēmu risināšanā. Šobrīd notiek aktīva 

līdzdalība ceturkšņa prēmēšanas sistēmas pārveidē 
un uzlabošanā. Kādas problēmas sekmīgs risinā-

jums, kuru panākusi arodorganizācija, ir saistībā 

ar loģistikas centra izveidošanu un noliktavu apvie-

nošanas procesu. Izdevās vienoties ar darba devēju, 

ka dažas darba vietas paliks Daugavpilī un Austru-

mu reģiona ietvaros, kā arī vienoties ar darbinie-
kiem par darba vietu citās struktūrvienībās no nā-

kamā gada janvāra.  

* LAB Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība 

Latvenergo Dienvidu reģiona arodorganizācija, 

priekšsēdētājs Aivars Āboliņš 

 
Jaunie darbinieki tiek uzrunāti tūlīt pēc stāšanās 

darba attiecībās – šogad uzņemti 22 jauni biedri. 

Arodorganizācija sekmīgi atrisinājusi darba strīdu 

par darbiniekam nelabvēlīgu lēmumu personāla 

atlases konkursā – darba devējam nācās atcelt dar-
biniekam nelabvēlīgu lēmumu un apstiprināt viņu 

attiecīgajā amatā. Savukārt dispečeru centra apvie-

nošanas procesā izdevās panākt lielāku amatalgas 

pieaugumu kā bija plānots, kā arī vienoties par 

transporta nodrošinājumu darbiniekiem, kuriem 

mainās darba vietas fiziskā atrašanās vieta. 
Vasaras mēnešos tiek organizētas atpūtas iespējas 

Usmas atpūtas bāzē, Jelgavas jahtkluba pakalpoju-

mu izmantošanā, kuru izmaksas pilnībā vai daļēji 

tiek segtas no arodorganizācijas budžeta. 
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Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības balvai “Labākā 

arodorganizācija 2019” izvirzīja un balvu saņē-

ma: 

*Valmieras stikla šķiedras arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Agnese Avotiņa 

Arodorganizācija aktīvi darbojusies darbinieku bo-

nusu sistēmas izveidē. Panākts, ka summētā darba 

laika pārskata periods ir viens kalendārais mēne-

sis. Tiek veiktas pārrunas par Ģenerālvienošanās 
noslēgšanu stikla šķiedras nozarē. 

Koplīgumā noteikts, ka uzticības personām, līdz-

darbojoties darba aizsardzības jomā un īstenojot 

savas tiesības un pienākumus, tiek apmaksātas 16 

stundas mēnesī. Jaunajiem darbiniekiem – arod-

biedrības biedriem – arodorganizācija apmaksā 4 
reizes mēnesī trenažieru zāles apmeklējumu.  

Īpašs arodorganizācijas nopelns – tika atcelta t.s. 

“atvaļinājumu iesaldēšana”, kas nozīmētu - izman-

tot tekošos atvaļinājumus avansā, ne par nostrādā-

to darba gadu. Arodorganizācija uzsver, ka šajā 
mainīgajā laikmetā, ar radošām idejām piesakās arī 

darba devējs, kas nozīmē, ka arodbiedrībai ir jāspēj 

ātri un laikus reaģēt uz dažādām lietām – būt vien-

mēr informētiem un izglītotiem, tas ir galvenais 

arodbiedrības darbā. 

 
Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības balvai “Labākā 

arodorganizācija 2019” izvirzīja un balvu saņē-

ma: 

*Ceļi un tilti arodorganizācija - priekšsēdētājs 
Gunārs Gudreniks 

Arodorganizācija uzsver, - domājot par darbinieku 

labklājību un samērojot ar darba devēja iespējām, 

darba koplīgums ir veids, kā ne tikai likt darbinie-

kam justies lieliski uzņēmumā un radīt vēlmi darīt 

vairāk, nekā no tā tiek sagaidīts, bet tā arī ir iespē-
ja ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, neradot papildu 

nodokļu slogu. SIA Ceļi un tilti pēc darba koplīgu-

ma nolēma nodrošināt darbiniekus ar ēdināšanu- 

40 euro mēnesī katram darbiniekam saskaņā ar IIN 

likuma 8. panta 15. daļu.  

Arodorganizācija ņem aktīvu dalību sarunās ar dar-

ba devēju par SIA “Ceļi un tilti” darba koplīguma 

grozījumiem, par Darba samaksas nolikuma izstrā-
di, par darba apģērbu un apavu izsniegšanas noli-

kuma izveidošanu, par Darba un atpūtas laika or-

ganizēšanu utt. Vairāki punkti koplīgumā ir labāki 

nekā likumdošanā. 

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru 

arodbiedrība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-

bas balvai “Labākā arodorganizācija 2019” izvir-

zīja un balvu saņēma: 

*AS “Brīvais vilnis” arodorganizācija, priekšsē-

dētāja Daina Viļļa 

Labumi biedriem no arodorganizācijas ir vairāki: - 

apmaksāta darbnespējas A lapas 1.diena; - apdro-

šināšana pret nelaimes gadījumiem; - pabalsts gan 

dzīves priecīgā, gan skumjā brīdī. Arodbiedrība sa-

runās ir panākusi, ka darba devējs apmaksā ārst-

niecisko vingrošanu. 
Arodorganizācija aktīvi iesaistās obligāto veselības 

pārbaužu organizēšanā un strīdu jautājumu izska-

tīšanā. Arodorganizācija piedalās darba vides iekšē-

jā uzraudzībā, Valsts darba inspekcijas apsekoju-

mos un nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā. 
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Pateicoties arodorganizācijai, noorganizēta pusdie-

nu piegāde  darbiniekiem uz vietas uzņēmumā. 

Arodbiedrība apmeklē un uzrunā ilgstoši slimojošos 
un no darba prom esošos, lai noskaidrotu, vai nav 

vajadzīga kāda palīdzība. Labumi biedriem no dar-

ba devēja puses ir - apmaksāta viena brīvdiena. 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība Latvijas Brī-

vo arodbiedrību savienības balvai “Labākā aro-

dorganizācija 2019” izvirzīja un balvu saņēma: 
*Sēlijas Virsmežniecības arodorganizācija, 

priekšsēdētājs Pāvels Maculevičs 

Arodorganizācijā ir iestājusies vairāk nekā puse 

darbinieku. Kolektīvs ir aktīvs un saliedēts, visos 

jautājumos ir rasta sapratne. Arodorganizācijas ak-

tīvisti atbalsta un piedalās LMNA organizētajās ak-
tivitātēs un pasākumos, kā arī LBAS organizētajos 

pasākumos. Darbinieki regulāri tiek apmācīti darba 

tiesībās un darba aizsardzībā. Arodorganizācija or-

ganizē kolektīva saliedēšanās pasākumus darbinie-

kiem un to ģimenēm. 

Nominācija “Aktīvākais līderis” 
Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) Lat-

vijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Aktīvākais līderis 2019” izvirzīja un balvu – 

LBAS nozīmi saņēma: 

*Dzidra Stivka, AS Latvijas finieris 

Viņa ir rūpnīcas “Verems” arodorganizācijas dibinā-

šanas virzītāja un uzturētāja no paša arodorganizā-

cijas dibināšanas datuma. Pirmā rūpnīcas 
“Verems” arodorganizācijas vadītāja līdz 2019.gada 

maijam, “Latvijas Finiera” arodorganizācijas Pado-

mes locekle un priekšsēdētājas vietniece, LMNA Pa-

domes locekle. Viņa vienmēr aktīvi piedalās Koplī-

guma priekšlikumu izstrādē un apkopošanā. Vien-

mēr aktīvi piedalījusies visos LMNA un LBAS orga-
nizētajos pasākumos, godam pārstāvot Latgales 

puses darba ņēmējus. Organizējusi dažādus kultū-

ras un sporta pasākumus, iesaistot lielu skaitu 

darbinieku, kā arī ģimenes.  

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības balvai “Aktīvākais 

līderis 2019” izvirzīja un balvu saņēma: 
* Alīna Bratceva, AS “Rīgas dzirnavnieks” aro-

dorganizācijas priekšsēdētāja 

Viņa ir arodkomitejas priekšsēdētāja 14 gadus. Vi-

ņa personiski tiekas ar darbiniekiem, kuri nav aro-

dorganizācijas biedri, un iepazīstina ar uzņēmuma 
koplīgumu.  Alīna aktīvi iestājas par koplīguma no-

sacījumu uzlabošanu. Viņa aktīvi iesaistās nozares 

arodbiedrības un LBAS rīkotajās aktivitātēs un  

semināros. Organizē pasākumus, kuri apvieno dar-

ba un ģimenes dzīvi, organizē aktivitātes darbinie-

kiem, piemēram, kolektīvos teātra apmeklējumus. 
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Aktīvākais līderis 2019” izvirzīja un balvu sa-

ņēma: 

* Nadežda Imaka, Latvijas valsts radio un televī-
zijas centra (LVRTC) arodorganizācijas vadītāja 

Nadežda ir ilggadīga LVRTC arodorganizācijas vadī-

tāja. Ir noslēgusi labu koplīgumu LVRTC darbinie-

ku labā ar darba devēju. Ir izcila sarunu vedēja un 

diplomāte. 50 gadu laikā, kopš viņa ir LSAB biedre, 

viņa ir mācējusi atrast kopēju valodu ar visiem 
LVRTC  VAS  vadītājiem un uztur  izcilu sociālo 

dialogu ar  darba devēju. Nadežda ir sievišķīgas ele-

gances paraugs  un  apveltīta  ar lielām darbaspē-

jām un čaklumu. Nadeždai piemīt  izcilas  komuni-

kācijas  spējas – viņa  spēj  vienā valodā  komunicēt  
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gan  ar LVRTC  vadību, gan  visu līmeņu darbinie-

kiem un vienmēr  atradīs iespēju, kā  uzlabot  dar-

binieku stāvokli. Piemēram, nodrošinot ēdināšanu 
darbiniekiem, kuri strādā pie TV torņu celtniecības 

smagos apstākļos. Mudinot  LVRTC darbiniekus 

apgūt jaunas prasmes (piemēram, valsts valodu), 

lai varētu  turpināt  darbu valstiski svarīgos projek-

tos. 

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Aktīvākais līderis 2019” izvirzīja un balvu sa-

ņēma: 

* Jevgeņija Maļecka, LIDA padomes locekle 

Jevgeņija Maļecka regulāri piesaista jaunus bied-

rus, biedru skaita pieaugums notiek ik mēnesi. Vi-
ņa aktīvi piedalās sarunās par sociālā dialoga veici-

nāšanu nozarē. Šobrīd LIDA ir izstrādājusi jaunu 

koplīguma projektu ar Valsts policiju, par kuru arī 

Jevgeņija ir sniegusi savu viedokli un redzējumu. 

Viņa ir ieguvusi maģistra grādu darba aizsardzībā 

un aktīvi sniedz padomus biedriem darba aizsardzī-
bas prasību uzlabošanā, īpaši Daugavgrīvas cietu-

mā Daugavpilī, kur ir novecojusi infrastruktūra. 

Viņa palīdz organizēt arodbiedrības pasākumus, ir 

aktīva sportiste un veicina biedru iesaisti sporta 

pasākumos, veidojot LIDA sporta komandu, tādējā-

di reklamējot nozares arodbiedrību. Šogad īpaši 

atzīmējams Jevgeņijas ieguldījums, pārstāvot 

biedra intereses darba tiesisko attiecību strīdā par 

uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. Tā ir jauna 
pieredze ne tikai Jevgeņijai, kas rada personīgo iz-

augsmi, bet arī LIDA. 

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu 

un finanšu darbinieku arodbiedrība (LVIPUFDA) 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai 

“Aktīvākais līderis 2019” ir izvirzījusi un balvu 
saņem: 

* Marina Gorkina, LVIPUFDA Daugavpils reģionā-

lās organizācijas priekšsēdētāja 

Marinas vadībā ir izstrādāts koplīgums Sociālajā 

dienestā. Arodbiedrības LVIPUFDA pārstāvji aktīvi 

piedalījās visos arodbiedrības pasākumos: arod-
biedrības valdes izbraukuma sēdēs, Arodbiedrības 

LVIPUFDA sporta spēlēs, ekskursijās u.c. 

Marina Gorkina aktīvi darbojas, aizstāvot arodbied-

rības biedru tiesības, ar viņas tiešu līdzdalību Dau-

gavpils domē vairakkārt  tika sagatavotas un nosū-
tītas  Arodbiedrības LVIPUFDA  vēstules ar lūgumu 

paaugstināt  algas   pašvaldības sociālās jomas 

darbiniekiem. Arodbiedrības nostāja tika ņemta 

vērā, un algas Sociālā dienesta darbiniekiem šajos 

gados tika paaugstinātas 3 reizes.  

Marinai Gorkinai ir liels ieguldījums pirmajā vēstu-
rē Arodbiedrības LVIPUFDA Vīnes balles organizē-

šanā Daugavpilī, viņa aktīvi piedalās arī  turpmāko  

šāda veida pasākumu organizēšanā. Tradicionālā 

Vīnes balle ir Arodbiedrības LVIPUFDA vizītkarte. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
Mārtiņš 
Pužuls 
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Dānijas darba tirgus modeli apzīmē ar terminu 

elastdrošība (flexicurity – angl.val.). Tas ir darba 

tirgus modelis, kurā ikviens var viegli mainīt darba 
vietu. Turklāt darba tirgus politikas mērķis ir pada-

rīt darba tirgu pēc iespējas elastīgāku. Iekārtoties 

jaunā darba vietā ir ļoti viegli un atbalsta sistēma 

bezdarbniekiem ir tāda, kura rada drošību par nā-

kotni pat bezdarba gadījumā. Kaut arī nodarbinātī-

bas drošība ir ļoti zema, tieši kolektīvās pārrunas 
un darba koplīgumi nodrošina papildus drošības 

sajūtu un aizsardzību. 

Runājot par Dānijas darba tirgu, jāpiemin arī fakts, 

ka Dānijas ekonomika ir ļoti atvērta un atkarīga no 

eksporta, arvien lielāku uzsvaru liekot uz produkci-

jas kvalitāti. Taču dāņi saredz ne tikai jaunus izai-

cinājumus, bet arī iespējas. Viena no iespējām ir 
jaunās tehnoloģijas un to attīstība. Attiecīgi viens 

no izaicinājumiem ir izglītības sistēma, jo Dānijā 

tāpat kā Latvijā izglīto cilvēkus nākotnes darba tir-

gum, par kuru mēs neko nezinām vai arī zinām ļoti 

maz. Pareizāk sakot – nav zināmas nākotnes pama-
ta prasmes, taču ir zināms, ka būs nepieciešamas 

augstas prasmes. Turklāt darba tirgū pastāv augsts 

darbu automatizācijas līmenis. Tiek pieļauts, ka 

pat juristus aizstās tehnoloģijas. 

Prasmju politika un attīstība ir cieši saistīta ar kat-

ras valsts ekonomiku un tās struktūru.  Ņemot vē-
rā, ka Dānijai ir viena no garākajām piekrastes jos-

lām un vairāk nekā 400 salas, Dānijas ekonomika 

vienmēr ir bijusi saistīta ar kuģniecību, t.sk. kuģu 

būvētavām – Dānija ir viena no vadošajām kuģu 

būvētāju nācijām pasaulē. Taču, samazinoties 
jaunbūvējamo kuģu skaitam, Dānijas ekonomika 

transformējas (jeb pārliek riskus) no kuģu būvēm 

uz metālapstrādes un citām ražošanas nozarēm. 

Tas nozīmē, ka nepieciešami darbinieki ar jaunām 

prasmēm atbilstoši ekonomikas un darba tirgus 

situācijai.  Līdz ar to dāņi uzskata, ka ikkatram jā-
būt pēc iespējas prasmīgākam un ar spēju ātri pie-

lāgoties situācijas maiņai. 

 

Darba koplīgumi un prasmju fondi 

Darba koplīgumu pārrunas Dānijā starp amatnieku 
ģildēm risinās jau kopš 1862. gada, taču industriā-

lās attiecības tika nodibinātas 1899. gadā (t.s., 

Septembra līgums). 1899. gadā panākto vienošanos 

dēvē arī par sociālā dialoga konstitūciju Dānijā. 

Pagrieziens tika veikts līdz ar Māršala plāna īsteno-

šanu (ASV finansiālā palīdzība 2. pasaules karā 
cietušajām valstīm), kad 1947. gadā tika parakstīts 

sadarbības līgums starp darba devējiem un arod-

biedrībām. Nedaudz vēlāk - jau 1960. un 1970. 

gados ar vienošanos nacionālajā līmenī tika atrunā-

ti darba samaksas un darba apstākļu nosacījumi.  
Trīspusējais sadarbības līgums par prasmju fon-

diem tika noslēgts 2007. gadā. Mērķis bija panākt 

pēc iespējas elastīgāku izglītības sistēmu, kura no-

drošinātu ātru un efektīvu darbaspēka pielāgoša-

nos darba tirgus izmaiņām kā rezultātā darba tir-

gus tiktu nodrošināts ar nepieciešamajām 
prasmēm. Trīspusējās sadarbības modeļa vadlīnijas 

nosaka kā prasmju fondi tiek integrēti kopējā izglī-

tības sistēmā un nodrošina visu strādājošo iekļau-

šanu, t.sk. tajās nozarēs, kurās nav nodrošināts 

pilns nozares koplīgumu pārklājums (piemēram, 
nodarbinātie izmitināšanas pakalpojumu nozarē).   

Prasmju fondi tiek veidoti uz darba koplīgumu pa-

mata, slēdzot ģenerālvienošanās nozarēs uz 4 ga-

diem. Prasmju fondos iemaksas veic darba devēji, 

taču tas ir maldīgs priekšstats, ka par visu maksā 

darba devēji. Tā gluži nav, jo iemaksas ir pārrunu 
temats un var skart darba samaksas apmēru vai 

tās pieaugumu. Šajā laika periodā streiki un citas 

protesta formas nav atļautas. Kopumā darba tirgu 

regulē darba koplīgumi un 70% no strādājošajiem 

ir arodbiedrību biedri. Šobrīd ir noslēgts trīspusējs 
līgums starp valsti, darba devējiem un arodbiedrī-

bām un tas ir spēkā kopš 2017.gada (līdz 2020. 

gadam). 

Dānijā ir no 20 līdz pat 25 prasmju fondi dažādās 

nozarēs.  

Visu rakstu lasiet šeit. 
Linda Romele, 

LBAS eksperte 

20. novembrī Latvijas delegācija, piedaloties gan 

arodbiedrībām un darba devējiem, gan valsts pār-

valdes pārstāvjiem, tikās ar Dānijas Bērnu un iz-
glītības ministriju, kā arī Dānijas arodbiedrību 

konfederāciju FH, lai klātienē diskutētu par 

prasmju fondu īstenošanas nosacījumiem, iespē-

jām un izaicinājumiem.  

https://arodbiedribas.lv/news/prasmju-fondi-danija/#footnote_0_2889
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Valdības sociālo partneru - LBAS un Latvijas Darba 

devēju konfederācijas (LDDK) - organizētā konfe-

rence "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru 
prasmju fondi Eiropā" 4. decembrī vienkopus pul-

cēja darba devējus, darba ņēmējus un valsts pār-

valdes pārstāvjus, lai iepazītos ar Eiropas pieredzi 

sociālā dialoga ietvaros īstenotajām iniciatīvām dar-

binieku attīstībai un stabilitātei darba tirgū. Konfe-

rencē ar savu pieredzi prasmju fondu darbībā iepa-
zīstināja  Zviedrijas un Nīderlandes sociālie partne-

ri.  

Daudzās Eiropas valstīs sociālie partneri ir tie, kas 

paši veido stabilu, ilgtspējīgu sistēmu  un nosaka, 

kas šodien nepieciešams, kādas prasmes veidot un 

attīstīt, lai tās atbilstu darba tirgus vajadzībām īsā, 
vidējā un ilgtermiņā. Sociālajiem partneriem iesais-

toties, darba tirgus efektivitātei un kvalitātei nepie-

ciešamie lēmumi tiek pieņemti vistuvāk darba tir-

gus dalībniekiem – darba ņēmējiem un darba devē-

jiem.  
Jēgpilns un mērķtiecīgs ieguldījums cilvēkkapitālā 

ir būtisks priekšnoteikums Latvijas sekmīgai un 

ilgtspējīgai turpmākai izaugsmei un labklājībai. Tā-

dēļ Eiropas pieredzes sociālā dialoga ietvaros, īste-

nojot pasākumus darbinieku prasmju attīstībai, var 

kalpot par pamatu turpmākai diskusijai par labā-
kajiem risinājumiem efektīvākai prasmju pilnveidei 

nākotnes darba tirgum Latvijā.   

LDDK viena no prioritātēm ir sekmēt kvalificēta 

darba spēka pieejamību un darba devēju konkurēt-

spēju ar mērķi nodrošināt pāreju uz augstas pievie-
notās vērtības ekonomiku.  Šie jautājumi ir cieši un 

savstarpēji saistīti ar Latvijas ekonomikas konku-

rētspēju. 

Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunāja LBAS 

priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa: "Prasmju 

fondu veidošana ir lieliska LBAS un LDDK iniciatī-

va nozarei vajadzīgo zināšanu ieguvei mainīgajā 
darba pasaulē. Jaunas prasmes veido jaunas darba 

vietas Latvijai. LBAS vēlas gudru darba tirgu un 

gudru Latviju, un to var panākt ar prasmīgiem un 

produktīviem darbiniekiem. Tāpēc ir vajadzīga sis-

tēmiska pieeja uz darba devēja un arodbiedrības 

vienošanās - koplīguma pamata, lai varētu pielāgo-
ties straujajām pārmaiņām darba tirgū. Mēs vēla-

mies veidot Latvijas darba tirgu tādu, lai strādājo-

šie justos droši un būtu motivēti profesionāli augt, 

saņemot cienīgu atalgojumu. Valstij ir svarīga loma 

noteikt tiesisko ietvaru prasmju fondu uz koplīgu-
ma pamata izveidei Latvijā.” 

Darbaspēka trūkums turpmākajos gados aizvien 

saasināsies, jo darba tirgū ienākošo skaits būs ze-

māks nekā aizejošo skaits. Vienlaikus digitalizāci-

jas, automatizācijas un tehnoloģiju attīstības laikā 

mainās un mainīsies arī turpmāk pats darba tirgus 
un tā dalībnieki.  

Par prasmju fondiem un nozares koplīgumiem, to 

panākumu atslēgām un rekomendācijām konferen-

cē iepazīstināja Nīderlandes pārstāves – Zwanny 
Naber, Nīderlandes arodbiedrību konfederācijas 

FNV pārstāve un Mehānisko transportlīdzekļu no-
zares prasmju fonda OOMT līdzpriekšsēdētāja, un 

Caroline Bekkering, Nīderlandes darba devēju orga-

nizācijas BOVAG darbinieku finansiālā atbalsta un 

izglītības vadītāja un Mehānisko transportlīdzekļu 

nozares prasmju fonda OOMT priekšsēdētāja. Nī-

derlandes pārstāves uzsver: “Ieguldījums cilvēkos ir 
būtisks gan darba devējam, gan darbiniekam. Tas 

ir labāk gan pašai personai, gan darba kvalitātei 

kopumā.”  

Savukārt Caroline Soder, Zviedrijas Nodarbinātības 

veicināšanas fonda Trygghetsfonden TSL vadītāja, 

tiešsaistes prezentācijā dalījās par Zviedrijas sociā-
lo partneru lomu mūžizglītībā un prasmju pilnvei-

došanā: “Mēs neaizsargājam darba vietas, mēs aiz-

sargājam cilvēkus. Kad uzņēmumiem ir jāveic pār-

strukturēšana, lai tie būtu konkurētspējīgi, mēs 

nemēģinām piespiest viņus saglabāt darba vietas, 

kas vairs nav nepieciešamas. Tā vietā mums ir pār-
ejas sistēma, lai palīdzētu cilvēkiem pāriet uz nāka-

mo darba vietu.”  
Konference tiek organizēta ar ESF projekta "Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka 
tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtoša-
nai" (Nr. 3.4.2.2/16/I/002) un Latvijas Darba devēju konfederāci-
jas ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulē-
juma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/
I/001) atbalstu. 

Valdības sociālie partneri: ieguldījums cilvēkkapitālā 
un prasmju pilnveide - priekšnoteikums pārejai uz 
augstas pievienotās vērtības ekonomiku 
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Pētījumi liecina, ka Eiropas Savienības ekonomika 

katru gadu zaudē 2% no produktivitātes pieaugu-

ma prasmju neatbilstības dēļ (EESC, 2018). Nau-
das izteiksmē tas nozīmē, ka zaudējam 80 eiro cen-

tus par katru nostrādāto stundu. Eksperti brīdina, 

ka situācija tikai pasliktināsies demogrāfiskās situ-

ācijas dēļ, kā arī tehnoloģiskās attīstības ietekmē.  

Taču pētījuma autori (Eiropas Ekonomikas un So-

ciālo lietu komiteja) piedāvā arī risinājumus un tie 
ir – efektīvāka un populārāka profesionālā izglītība, 

lielāks uzsvars un iesaiste mūžilgas mācīšanās ak-

tivitātēs un visbeidzot efektīvāka darba starpniecī-

ba (no angļ.val. labour intermediation)1. Būtiski pē-

tījuma autoru ieskatā ir arī uzlabot prasmju novēr-

tēšanu, lai palīdzētu noteikt, kuras prasmes būs 
nepieciešamas nākotnē.  

Prasmju neatbilstība kļūst arvien aktuālāka arī Ei-

ropas Komisijas dienaskārtībā, ne velti rekomendā-

cijas par prasmju attīstību nacionālās politikas 

kontekstā ir veltītas lielākajai daļai no ES dalībval-
stīm Eiropas Semestra ietvaros (dokuments Co-
untry Specific Recommendations – CSR). 

Būtisks jautājums ir arī par digitālajām prasmēm, 

jo tuvākajā nākotnē 9 no 10 darbiem pieprasīs digi-

tālās prasmes, taču vecuma grupā 55 līdz 74 gadi 

tikai 34% ir pamata digitālās prasmes (vai virs pa-

mata digitālajām prasmēm) (EC, 2019). Dati nav 
iepriecinoši, ja aplūkojam vecuma grupu no 16 līdz 

74 gadiem – 44% nav pamata digitālās prasmes! 

Turklāt tieši augstākas prasmes vai labāka izglītība 

nekā tas ir nepieciešams veicamajam darbam nega-

tīvi ietekmē ne tikai indivīda nodarbinātības iespē-
jas. Negatīvā ietekme uz ekonomikas izaugsmi ir 

lielāka nekā tas ir nepietiekami kvalificēta darbas-

pēka gadījumā.  

Lai labāk sagatavotos nākotnes izaicinājumiem, 

neatkarīgi pētnieki aicina analizēt, kur radās ie-

priekšējo prognožu kļūdas. Kaut arī visbiežāk do-
mājam, ka lielākie ieguvēji ir tie, kuri strādā jauna-

jās profesijās, patiesībā lielākie ieguvēji ir tie, kuri 

pārstāv esošās profesijas, vien ieviešot jaunas teh-

noloģijas/darba metodes.     

Vienu no pirmajām metodēm kā aprēķināt automa-
tizācijas varbūtību jeb iespēju, ka darbs tiks au-

tomatizēts ieviesa Carl Benedikt Frey un Michael 
Osborne2 – autoru  darbs tiek atzīmēts kā inovatīvs 

un viens no ietekmīgākajiem darba ekonomikā. 

Eksperti uzskata, ka automatizācijas varbūtības 

aprēķini laika periodā 2012. – 2018.gadam bija pre-

cīzāki un šobrīd prognozēt vai veikt jebkādus aprē-

ķinus ir daudz grūtāk. Kāpēc tā?  

Tā Londonas Ekonomikas skolas profesors Alan 
Manning norāda uz vismaz 3 iemesliem:  

- lielākā daļa prasmju tiek apgūtas agrīnajā 

posmā; 

- neatbilstība starp tiem, kuri saņem atdevi un 

tiem, kuri sedz izmaksas jeb investē; 

- gados jaunajiem cilvēkiem ir nepilnīga/

nepietiekama informācija.  

Kādas izmaiņas būtu jāveic vai kāda būtu pareizā 
prasmju attīstīšanas politika? 

· nepieciešams nodrošināt, ka visiem cilvē-

kiem ir pamata lasītprasmes un rakstītpras-

mes (nav pieejami statistikas dati par Latvi-

ju, taču PISA rezultāti lasītprasmē un mate-

mātikā ir tuvu OECD vidējam); 

· vairāk izglītot cilvēkus kā pieņemt pareizos 

lēmumus. 

Pētnieki atzīst, kaut arī prasmju neatbilstības ir ļoti 

noturīgas un bieži vien ilgstošas, nereti tās atspo-
guļo darba tirgus disfunkciju, proti – darba samak-

sa neatbilst attiecīgajam tirgus līmenim. Lai mazi-

nātu prasmju neatbilstību, pētniekus un ne tikai 

pētniekus nodarbina jautājums – vai mācībām vai-

rāk ir jābūt specifiskām vai tomēr vērstām uz vis-

pārīgo prasmju apguvi? Tā, piemēram, kvalitatīvām 
profesionālās izglītības programmām ir arī augsts 

vispārējo prasmju līmenis un arī augsti nodarbinā-

tības rādītāji. 

Kopumā daudz vieglāk ir prognozēt sabiedrības un 

darbaspēka novecošanos nekā jaunās tehnoloģijas 
un tas vēlreiz atgādina, ka sociālās aprūpes 

prasmju nozīme nākotnē būtiski pieaugs. Turklāt 

pētnieki aicina būt reāliem, prognozējot nākotnes 

tehnoloģiju ietekmi. Tostarp lielo datu izmantoša-

nai ir liels potenciāls prasmju neatbilstības un to 

novēršanas analīzē.  
Ko nozīmē prasmju neatbilstība? 

Prasmju neatbilstības jēdzienam ir daudz nozīmes – 

prasmju trūkums, pārāk kvalificēti, nepietiekami 

kvalificēti, pārāk izglītots, nepietiekami izglītots, 

prasmju nepilnības, novecojušas prasmes utt.  

Prasmju neatbilstība – mīti un fakti 

1 Darba tirgus nodarbinātības politika, kas ietver ne tikai tradicionālos nodarbinātības un sociālos jautājumus. Tā tiek realizēta 
arī ES kontekstā. Darba tirgus starpnieki jeb dalībnieki ir arī nodarbinātības dienesti, amatnieku kameras, arodbiedrības utt.  
2 Savā darbā The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? (2013) Carl Benedikt Frey un Michael 
Osborne (Oksfordas Universitāte) aprēķināja, ka 47% no visas ASV nodarbinātības ir automatizācijas riska grupā. 
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Pētījumi apliecina, ka 40% no darbaspēka veic dar-

bus, kas ir neatbilstoši viņu prasmēm. Tostarp ir 

pierādīts, ka pārāk augsta kvalifikācija jeb augstā-
kas prasmes nekā tas ir nepieciešams darbam kar-

jeras sākumā ir vērtējams ļoti negatīvi un to apzīmē 

ar jēdzienu “slazds”3.   

Atbildot uz jautājumu, kāpēc pastāv prasmju neat-

bilstība, tad galvenie atslēgas vārdi jeb atbildes ir – 

nepietiekama/neatbilstoša darba samaksa, slikti 
darba apstākļi, strādājošie nevēlas veikt konkrēto 

darbu, kā arī citi iemesli. Līdz ar to interesants ir 

jautājums – cik tad īsti ir tādu darba vietu, kurās 

nevar atrast darbiniekus ar atbilstošajām 

prasmēm, izslēdzot citus faktorus – kā nepietieka-
ma darba alga, darba apstākļi utt. Tāpēc bieži vien 

runājot par prasmju neatbilstību, tas ir jautājums, 

kas skar ne tikai izglītības jomu un atbilstošās poli-

tikas jomas veidotājus.  
 

Darba tirgus polarizācija 

Darba tirgū ir novērojama polarizācija. Tostarp Lat-

vija ieņem pirmo vietu starp ES valstīm, kur darbi-
nieku ar atbilstošām prasmēm trūkums ir galve-

nais šķērslis investīcijām. Interesanti, ka prasmju 

neatbilstības visvairāk koncentrējas augsti kvalifi-

cētu darbu segmentā, t.sk. ir novērojams arī kogni-

tīvo prasmju trūkums. Lai mazinātu prasmju neat-

bilstību, būtiska ir efektīva prasmju pārvaldība.   
Kas ir galvenie elementi labas prasmju pārvaldības 

pamatā? 

· Sākotnējās jeb pamatizglītības stiprināšana, 

jo visnozīmīgākie gadi ir tieši cilvēka mūža 

agrīnie gadi. 

· Laba/labāka koordinācija. 

· Prasmju pielietošanas/izmantošanas veici-

nāšana. 

· Labākas kvalitātes datu un datu par 

prasmju vajadzībām pielietošana. 

· Uzlabota pieaugušo izglītības ieviešana. 

Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fon-

da pētnieki darba tirgus polarizāciju skaidro ar no-

darbinātības struktūru, attiecīgi prasmju uzlaboša-

nai un nodarbinātības polarizācijas pasākumi ir 

lineāri atbilstoši uzlabojumiem nodarbinātības 
struktūrā.  

Katra darba pamatā ir darba uzdevumu kopums, 

kur “darba uzdevums ir darba vienība, kas rada 

pievienoto vērtību, t.i., saražo preces un rada pa-

kalpojumus)”4.  

Darba tirgū pastāv t.s. darba uzdevumu taksono-

mija, kas izdala trīs veidu darba uzdevumus – fizis-

kie uzdevumi (noteicošais ir fiziska sagatavotība, 
spēks un veiklība), intelektuālie darba uzdevumi 

(šeit būtiskas ir problēmu risināšanas prasmes, 

informācijas apstrādes ātrums utt.) un sociālie dar-

ba uzdevumi. Taču nereti veicamais darbs negatīvi 

korelē ar darba uzdevumiem (piemēriem, ārstiem ir 

arī daudz fizisko darba uzdevumu). Ņemot vērā 
darba tirgus attīstības tendences, nākotnē būs ma-

zāk ikdienas jeb rutīnas darbu, taču palielināsies to 

darba uzdevumu īpatsvars, kuri atkārtojas. Turklāt 

ir sagaidāma lielāka darbu standartizācija.  

Attiecībā uz darba uzdevumu atkārtošanos, to īpat-
svars laika posmā no 1995. līdz 2015.gadam ir pa-

lielinājies par 5,4%, neskatoties uz to, ka ir samazi-

nājies rutīnas darbu īpatsvars, kas savukārt sama-

zina darba uzdevumu atkārtošanās un standartizā-

cijas varbūtību. Savukārt darbu standartizācija ir 

palielinājusies par 10,7% (no 54 uz 60, kur mērogs 
ir no 0 līdz 100) un šāds rezultāts ir novērojams 

lielākajā daļa ES valstu (Enrique et al., 2016).  

Ekspertu ieskatā darba uzdevumu identifikācija ir 

pirmais solis, lai identificētu prasmju vajadzības 

gan šobrīd, gan nākotnē. Tostarp ir novērojamas 
vairākas nesaderības, proti intelektuālie un sociālie 

darba uzdevumi pozitīvi korelē, taču intelektuālie 

un fiziskie darba uzdevumi korelē negatīvi ar da-

žiem izņēmumiem.  

Taču pētnieku ieskatā galvenais šķērslis automati-

zācijai ir darba uzdevumu dažādība/daudzveidība – 
visi darbi kaut kādā mērā ir rutīnas jeb ikdienas 

darbi, kaut arī lielākā daļa darbu kombinē daudz 

dažādus darba uzdevumus.   

Tieši automatizācija pieprasa darbu standartizāci-

ju, viens no darba uzdevumu standartizācijas pie-
mēriem ir platformu ekonomika. Taču automatizā-

cija ekspertu ieskatā nozīmē drīzāk darbu automa-

tizāciju nevis prasmju automatizācija. Interesanti, 

ka laikā, kad arvien vairāk runājam par tehnoloģiju 

attīstību, darbu automatizāciju un robotizāciju, 

arvien vairāk pieaug tieši sociālo prasmju nozīme.   
 

Virzienā uz otru pusi 

Jāņem vērā, ka uzņēmumi, kuriem trūkst darbinie-

ki ar atbilstošām prasmēm, lielākoties ir uz inovāci-

jām balstīti uzņēmumi. Starptautiskās Darba orga-
nizācijas ieskatā strādājošo ar augstākām prasmēm 

nekā to pieprasa konkrētā darba vieta ir lielāka 

problēma nekā strādājošais ar nepietiekamām 

prasmēm. Turklāt šādu strādājošo īpatsvars, kuru 

prasmes ir augstākas nekā to pieprasa darba vieta, 

Eiropas Savienībā palielinās, savukārt strādājošo 

3 Pieņemot pirmo darbu, kuram ir nepieciešamas zemākas prasmes, tā vietā, lai pieņemtu atbilstošāku cilvēka prasmēm darbu, 
pārejas ātrums uz pienācīgu darbu samazinās par 51 līdz pat 98% atkarībā no sekojošā bezdarba ilguma (Baert, Cockx, Ver-
haest, 2013).   
4 Autori – darba ekonomikas pārstāvji, profesori Daron Acemoglu un David Autor. 
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īpatsvars ar nepietiekamām prasmēm samazinās. 

Un tā ir darba tirgus neveiksme jeb kļūda, ka strā-

dājošā prasmes netiek pilnībā izmantotas!   
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are losing millions, and will be losing even more! 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/
press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-

are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more 

 

Linda Romele, 

LBAS eksperte 

LBAS jaunieši veicina starptautisko sadarbību 
Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā 

No 11. līdz 13. oktobrim LBAS jaunieši devās pār-

stāvēt Latvijas arodbiedrību jauniešus ikgadējā Bal-

tijas arodbiedrību jauniešu forumā, kas šogad nori-
sinājās Lietuvā, Birštonas pilsētā. Foruma laikā 

Baltijas arodbiedrību jaunieši diskutēja par Klimata 

pārmaiņām un arodbiedrību lomu to uzraudzībā, 

uzklausīja NVO pieredzi biedru piesaistē un PERC 

darbības plānošanā. 

Latviju jauniešu forumā pārstāvēja plaša 7 cilvēku 
delegācija, tajā skaitā 4 pārstāvji no Latvijas Tirdz-

niecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) Rimi aro-

dorganizācijas un pārstāvji no LBAS, Latvijas Meža 

nozares arodbiedrības (LMNA) un Latvijas Lauk-

saimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības. No 

Lietuvas un Igaunijas pārstāvniecību nodrošināja 
jaunieši no Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas 

(LPSK) Jauniešu padomes un Igaunijas Arodbiedrī-

bu konfederācijas (EAKL) Jauniešu padomes. 

Forumā Baltijas valstu pārstāvji pieņēma būtisku 

lēmumu Baltijas pārstāvniecībai PERC Jaunatnes 

komitejā, izvirzot vienotu Baltijas kandidātu PERC 
jaunatnes komitejas priekšsēdētāja amatam, par ko 

delegācijas lēma virzīt EAKL jauniešu padomes pār-

stāvi Tauri Tampuu. 

PERC Jaunatnes komitejas uzdevumi 

ir: 
Veicināt uz tiesībām balstītu pieeju, 

kuras pamatā ir dažādi starptautiski 

un Eiropas darba un sociālie standarti; 

Veicināt īpašas programmas, lai atvieg-

lotu jauniešu pāreju no skolas uz dar-

ba dzīvi; profesionālās apmācības pro-
grammas; aktīva nodarbinātības un 

darba tirgus politika, kuras mērķis ir 

nodrošināt pienācīgu darbu visiem 

jauniešiem; 

Nodrošināt jauniešu pilnīgu integrāciju 
un aktīvu līdzdalību arodbiedrību orga-

nizācijās. 

Nodrošināt jauno darbinieku/ cilvēku 

problēmu un vajadzību integrāciju 

arodbiedrību politikā, kampaņās un 

darbībās. 
Mārtiņš Svirskis, 

LBAS eksperts 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe
https://www.eurofound.europa.eu/lv/publications/report/2016/labour-market/what-do-europeans-do-at-work-a-task-based-analysis-european-jobs-monitor-2016
https://www.eurofound.europa.eu/lv/publications/report/2016/labour-market/what-do-europeans-do-at-work-a-task-based-analysis-european-jobs-monitor-2016
https://www.eurofound.europa.eu/lv/publications/report/2016/labour-market/what-do-europeans-do-at-work-a-task-based-analysis-european-jobs-monitor-2016
https://www.eurofound.europa.eu/lv/publications/report/2016/labour-market/what-do-europeans-do-at-work-a-task-based-analysis-european-jobs-monitor-2016
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more
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ES Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena 
(Ursula fon der Leyen) ir paziņojusi, ka savu pilnva-

ru pirmo 100 dienu laikā ierosinās juridisku ins-

trumentu, lai nodrošinātu, ka katram ES darba 

ņēmējam ir taisnīga un cienīga minimālā darba al-

ga. Tai vajadzētu ļaut darbiniekiem cienīgi dzīvot 

neatkarīgi no tā, kur viņi strādā. Minimālās algas 
jānosaka saskaņā ar nacionālajām tradīcijām, iz-

mantojot koplīgumus vai tiesību normas. Iespē-

jams, ka Komisija ierosinās direktīvas priekšliku-

mu, papildinot to ar rekomendāciju. 

Reaģējot uz Eiropas Komisijas paziņojumu par gai-
dāmo iniciatīvu, Eiropas Arodbiedrību konfederāci-

ja (ETUC) uzsver, ka taisnīgu minimālo algu darba 

tirgū var izveidot tikai ar efektīvām koplīgumu pār-

runu sistēmām, kas nodrošina atbilstošu koplīgu-

mu pārklājumu. ETUC uzsver, ka Komisijai ir jārī-

kojas, lai veicinātu darba koplīgumu slēgšanu, jo 
īpaši nozaru koplīgumu pārrunas. Dalībvalstīm, ja 

to koplīgumu pārrunu pārklājums ir mazāks par 60

–70% no darbaspēka, būtu jāpieprasa veikt pozitī-

vas darbības, konsultējoties ar sociālajiem partne-

riem, lai veicinātu koplīgumu slēgšanu un panāktu, 

ka koplīgumu pārklājums pieaug līdz 60–70% no 

darbaspēka pēc iespējas ātrāk. 

Juridisks instruments, kas darba ņēmējiem garan-
tēs tiesības uz koplīgumu pārrunām, vairāk stimu-

lēs ekonomisko izaugsmi un mazinās nevienlīdzību 

nekā tikai likumā noteiktās minimālās algas palieli-

nājums. Taisnīga minimālā alga tiks izveidota tikai 

darba tirgos ar aktīviem koplīgumiem, kas paaug-

stina visu algu struktūru valstī, rezultātā paaugsti-
not minimālo algu. Tāpēc ETUC uzsver, ka Komisi-

jai plānotās minimālās algas iniciatīvas ietvaros ir 

jāveicina darba ņēmēju tiesības apvienoties un tie-

sības uz koplīgumu pārrunām. 

Vienlaikus valsts vidējā darba samaksa būtu jāpār-
bauda attiecībā uz tās atbilstību reālo cenu izteik-

smei, izmantojot atbilstošas budžeta metodoloģijas, 

kas izveidotas, apspriežoties ar sociālajiem partne-

riem (piemēram, preču un pakalpojumu cenu grozi, 

kas atspoguļo dzīves līmeni konkrētām mērķa gru-

pām). 
Atzīstot, ka iniciatīvu Eiropas līmenī var ierosināt 

arī ar citām metodēm, piemēram, ar rekomendāciju 

vai Padomes lēmumu,  no Latvijas darba ņēmēju 

skatu punkta, priekšroka būtu dodama tieši saisto-

šajam instrumentam  – direktīvai. Tieši saistošs 
instruments, nevis rekomendācija, pacels koplīgu-

mu pārrunu jautājumu augsti politiskajā darba 

kārtībā ES un mudinās valstu valdības veicināt 

koplīgumu pārrunas. 

Vienlaikus ir svarīgi uzsvērt, ka tiesību instruments 

nebūs veiksmīgs, ja tajā nav paredzēti ieviešanas 
mehānismi un sankcijas par tā neievērošanu. Ar 

nepacietību gaidām Eiropas Komisijas priekšliku-

mu. 

 

Nataļja Preisa,  
LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu  

eksperte 

Eiropas līmeņa iniciatīva par algām un koplīgumu 
pārrunām  
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17. oktobrī Briselē notika konference par arod-

biedrību pieredzi diskriminācijas novēršanā un 

dažādības veicināšanā. 
Galvenie jautājumi, par kuriem norisinājās diskusi-

ja:  

• kāda ir arodbiedrību loma un kāda ir to ietekme 

darbavietās un sabiedrībā, atbalstot un veicinot 
dažādību un novēršot diskrimināciju; 

• kādi faktori veicina un kādi liek šķēršļus arod-

biedrībām efektīvi realizēt darbības, kas veicina da-

žādību un novērš diskrimināciju; 

• kādas aktivitātes ir veiksmīgas un kuras aktivi-

tātes būtu visvieglāk pārnest starp arodbiedrībām 

un valstīm, lai panāktu dažādus mērķus; 

kādu atbalstu arodbiedrībām var sniegt ES, lai vei-
cinātu dažādību un novērstu diskrimināciju? 

Konferences laikā tika prezentēti vairāki veiksmes 

stāstu piemēri, kā arodbiedrības un citas sabiedris-

kās organizācijas iesaistās dažādības un diskrimi-

nācijas novēršanas jautājumu risināšanā. Labās 
prakses piemēri balstīti uz pētījumu, kas apskata 

labās prakses piemērus vairākās ES dalībvalstīs, 

tajā skaitā, Beļģijas, Austrijas, Dānijas, Vācijas, 

Itālijas, Zviedrijas  u.c. 

Konferences laikā tiek identificēta 4 veidu diskrimi-

nācija, - pēc dzimuma, rases, reliģiskās piederības 
un seksualitātes. Konferences eksperti uzsver, ka 

arodbiedrības ir labā pozīcijā, lai cīnītos pret diskri-

mināciju un iestātos par dažādību gan darba vie-

tās, gan sabiedrībā kopumā, jo visi Eiropas iedzīvo-

tāji savas dzīves laikā iesaistās kādā no nodarbinā-
tības formām. Veicinot sadarbību starp arodbiedrī-

bām un citām pretdiskriminācijas organizācijām, ir 

iespējams efektīvi cīnīties pret dažādiem diskrimi-

nācijas veidiem un formām.  

Beļģijas eksperti uzsver, ka, iestājoties pret diskri-

mināciju, uzrunājot un sniedzot atbalstu dažādām 

sociālajām grupām, kas tiek pakļautas diskriminā-

cijai, arodbiedrības rod iespēju sasniegt jaunas cil-

vēku grupas, kuras iepriekš nav bijušas informētas 
par arodbiedrībām, tādējādi potenciāli piesaistot 

jaunus, aktīvus biedrus.  

Latvijā var novērot diskriminācijas gadījumus pēc 

dzimuma, taču tie vairāk saistīti ar negodprātīgu 

praksi atsevišķos uzņēmumos, nevis ar institucio-

nāliem un strukturāliem trūkumiem, šādos gadīju-
mos arodbiedrības arī var palīdzēt tiesvedībā. To-

mēr, kā liecina dati, Latvijā ir viens no lielākajiem 

dzimumu līdzsvariem nodarbinātībā, kā arī augsts 

sieviešu īpatsvars vadošos amatos. Darba samak-

sas plaisa starp dzimumiem ir 15,7%, kas ir ne-
daudz zem ES-28 vidējā rādītāja. Lai situāciju uzla-

botu, arodbiedrības Latvijā pastāvīgi uzstāj uz algu 

celšanu izglītības un veselības aprūpes nozarēs, 

kurās ir izteikts sieviešu nodarbinātības pārsvars, 

un zemās algas šajās nozarēs veido lielu ietekmi uz 

ienākumu nevienlīdzību starp dzimumiem.  
Diskriminācija pēc rases, seksualitātes un reliģis-

kās piederības sabiedrībā, un, jo īpaši, darba tirgū, 

atklāti novērojama ļoti reti, kas neizslēdz tās teorē-

tisku pastāvēšanu. Taču Latvija vēl nav izteikti vili-

nošs tirgus darbaspēkam no trešajām pasaules val-
stīm, lai arī zināmas tendences ir novērojamas celt-

niecībā, ēdināšanā un citās pakalpojumu sfērās. 

Krietni lielāka ietekme uz minoritāšu diskrimināci-

ju ir nelegālajai nodarbinātībai, kas veido negodī-

gus konkurences apstākļus gan vietējiem iedzīvotā-

jiem, gan nevienlīdzīgus sociālās apdrošināšanas 
standartus pašiem nodarbinātajiem, līdz ar to ir 

svarīgi pievērst pastiprinātu kontroli ēnu ekonomi-

kai un stingrāk regulēt iepirkumus, kas ierobežo 

fiktīvu darbinieku norīkošanu par neadekvātu dar-

ba samaksu. 
Par līdzīgu situāciju diskriminācijas jautājumos 

liecina arī Lietuvas un Igaunijas kolēģi. 

Konferencē par diskriminācijas novēršanu un 
dažādības veicināšanu 

Eiropas sociālo partneru pārrunu sanāksmē par digitalizāciju 

Eiropas sociālo partneru pārrunu sanāksme par digitali-
zāciju 27. novembrī bija 4. vairāku pārrunu sanāksmju 
ciklā. Sanāksmju cikla ietvarā, norisinās vienošanās 
starp Eiropas Savienības (ES) sociālajiem partneriem – 
ETUC no darba ņēmēju pārstāvniecības puses un BUSI-
NESSEUROPE, UEAPME un CEEP no darba devēju pu-
ses. 
Pārrunu par digitalizāciju mērķis ir panākt sociālo par-
tneru vienošanos, kas noteiks dalībvalstīm standartus 
un labo praksi izmaiņām darba tirgū un nodarbinātībā 
digitalizācijas ietekmē. Vienošanās ietver sekojošus uz 
digitalizāciju attiecināmus principus: tiesības atvienoties 
no darba; tiesības uz apmācībām, iemaņu attīstību un 

darba drošību; darbinieku datu drošība Vispārējās datu 

aizsardzības regulas ietvarā; mākslīgais intelekts; darba 
apstākļi un pārvaldība digitalizācijā; citi taisnīgas pārejas 
principi. 
27. novembra sanāksme vērtējama, kā neveiksmīga, jo 
kompromisa teksts netika panākts.  
ETUC delegācija lēma, ka nākamās tikšanās laikā, 14. 
decembrī, kurā tiksies tikai Redakciju grupas, nevis visa 
ETUC un darba devēju delegācija, tiks izskatītas divas 
vienošanās prioritātes - tiesības uz apmācībām, iemaņu 
attīstību un darba drošību, un mākslīgo intelektu.  
 

Mārtiņš Svirskis, 
LBAS tautsaimniecības eksperts 
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Šajā izdevumā tiks aplūkoti Senāta spriedumi 
lietās SKC–19/2019 un SKC-112/2019. 

Šajās lietās ir izteiktas atziņas saistībā ar pierā-

dījumu un lietas apstākļu novērtēšanu, kā arī 

kas darba devējam ir jākonstatē, lai darbiniekam 
iestātos civiltiesiskā atbildība par darba devē-

jam nodarītajiem zaudējumiem. 

 

2019.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. 
C28406114, SKC–19/2019 

Lietas apstākļi 

2014.gada 27.augustā darba devēja uzteica darbi-
niekam darba līgums ar 2014.gada 8.septembri, 

pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās 

daļas 1.punktu – darbinieks bez attaisnojoša ie-

mesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto 
darba kārtību.  

Darbinieks uzteikumu tiesā nav apstrīdējis. 

2014.gada 27.oktobrī darba devēja cēla prasību 
tiesā pret darbinieku par zaudējumu atlīdzības, kas 

sastāv no nepamatoti izmaksātās komisijas maksas 

sadarbības partnerim un preču iztrūkuma, pie-

dziņu. 

Prasības pieteikumā darba devēja norādīja, ka tās 
pamatdarbība ir sadzīves tehnikas tirdzniecība, kas 

noris gan savās tirdzniecības telpās, gan arī, 

slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem - komer-
caģentiem, kuri piedāvā un rekomendē uzņēmuma 

preces patērētājiem. Saskaņā ar komercaģenta līgu-

mu komercaģenti, piesaistot klientus, kuri ie-

gādājas uzņēmuma sadzīves tehniku, pēc darījuma 

noslēgšanas saņem no darba devējas komisijas 

maksu.  

Pēc būtības prasības pieteikumā darba devējs norā-

dīja tos pašus apstākļus, ko uzteikumā, proti, ka 

veicot uzņēmuma iekšējo auditu, 2014.gada augus-
tā konstatēts, ka darba devēja veikusi komisijas 

maksājumus komercaģentam SIA /Nosaukums C/, 

bet tie veikti nepamatoti un izrakstītie rēķini faktis-

ki bijuši fiktīvi, jo kā komercaģents šī kompānija 

nevienu no klientiem nav apkalpojis. SIA /

Nosaukums C/ vienīgā dalībniece ir darbinieka 
laulātā, bet valdes priekšsēdētājs ir darbinieka lau-

lātās brālis. 

Darba devēja uzskata, ka darbinieks izmantojot 

darba devējas uzticēšanos, pilnvaras un iespēju 
vienpersoniski uzņēmuma sistēmā norādīt datus 

par katru pasūtījumu, klientiem, kuri ar komer-

caģentiem nebija saistīti, pārkāpjot darba līguma, 

ētikas kodeksa nosacījumus un pieļaujot interešu 

konfliktu, sistēmā ievadījis datus, ka to pasūtījumi 
ir veikti ar uzņēmumu SIA /Nosaukums C/ kā ko-

mercaģentu, par katru šādu darījumu izrakstot ko-

misijas rēķinu darba devējai, pieļaujot šādu naudas 

summu pārskaitīšanu uz savu saistīto uzņēmumu, 

līdz ar to samaksa veikta nepamatoti, jo minētā sa-

biedrība komercaģenta pienākumus nav pildījusi.  

Darba devēja vērsusies arī policijā, jo uzskata, ka ir 

notikusi krāpšana lielā apmērā un ir uzsākts krimi-

nālprocess. 

Pirmās un apelācijas instances tiesa darba devēja 
prasību noraidīja, spriedumus pamatojot ar to, ka: 

· darba devēja nav pierādījusi savu apgalvoju-
mu, ka darbinieka darba pienākumos ietilpa 

datu ievadīšana uzņēmuma datorsistēmā 

saistībā ar pieņemto preču pasūtījumiem, 

ierakstot, vai pasūtījums noformējams ar 

vai bez komercaģenta starpniecības, un at-
tiecīgi, vai šim pasūtījumam aprēķināma 

komisijas maksa; 

· darba devēja nav iesniegusi pierādījumus, 

kas norādītu uz konkrētu personu, kura (ar 
identificējumu lietotājvārdu) ievadīja sis-

tēmā informāciju (aizpildīja laukus) par 

darījumu partnera-aģenta unikālo kodu; 

· darba devēja nav pierādījusi, ka tieši darbi-
nieks pieļāvis prettiesisku, vainojamu 

rīcību, kas noveda pie tā, ka darba devēja 

bez tiesiska pamata apmaksāja komer-

caģenta rēķinus, nepamatoti izmaksājot 

komisijas maksu.  

· cēlonis tam, ka darba devēja bez tiesiska 

pamata maksāja komisijas maksas savam it 

kā komercaģentam SIA /Nosaukums C/, ir 

pašas darba devējas (kā komersanta) 
nevērība un nepienācīga iekšējās kontroles 

un uzskaites sistēma; 

· nedz ar darbinieku noslēgtais darba līgums, 

nedz amata apraksts, vai citi uzņēmuma 
iekšējie akti neparedz, ka darbiniekam ir 

pienākums ziņot darba devējam par to, ka 

kādam no viņa ģimenes locekļiem pieder 

kapitāla daļas, akcijas kādā no darba 

devējas partnerkompānijām. Interešu kon-
flikta situācijas nav definētas.  

Par apelācijas instances tiesas spriedumu darba 

devēja iesniedza kasācijas sūdzību. 

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 

Lai iestātos civiltiesiskā atbildība saskaņā 
ar Darba likuma 86.panta otro daļu un Ci-
villikuma 1770.pantu, ir jākonstatē darbi-
nieka prettiesiskā rīcība, kas ietver vaino-
jamības noskaidrošanu, kaitējuma esa-
mību darba devējai un cēlonisko sakaru 
starp darbinieka prettiesisko rīcību un 
darba devējai radīto kaitējumu.  
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Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesas 

secinājumi nav pamatoti, apelācijas instances tiesa 

pievērsusies tikai darījuma formālajiem aspektiem, 
neanalizējot darījuma būtību visu to darbību 

kontekstā, uz kurām atsaucas puses, aplūkojot to 

visu loģiskā un racionālā kopsakarā atbilstoši dzīvē 

gūtajiem novērojumiem.  

Līdz ar to Senāta ieskatā apelācijas instances tiesas 
secinājumi izdarīti, nevērtējot pierādījumus to kop-

sakarā, kā noteikts Civilprocesa likuma 97.pantā, 

tāpēc spriedums ir atceļams. 

 

Senāta atziņas: 

· Lai iestātos civiltiesiskā atbildība sas-
kaņā ar Darba likuma 86.panta otro daļu 

un Civillikuma 1770.pantu, ir jākonstatē 

darbinieka prettiesiskā rīcība, kas ietver 

vainojamības noskaidrošanu, kaitējuma 
esamību darba devējai un cēlonisko sa-

karu starp darbinieka prettiesisko rīcību 

un darba devējai radīto kaitējumu.  

Konkrētajos apstākļos tātad ir jākonstatē 
darbinieka vainojama prettiesiska rīcība, 

kas ir cēloniskā sakarā ar to, ka darba 

devēja bez tiesiska pamata apmaksāja 

komercaģenta rēķinus, kā rezultātā 

radušies zaudējumi.  

· Civilprocesa likuma 97. un 193.panta nor-

mas nosaka tiesas pienākumu pārbaudīt un 

novērtēt visus pierādījumus, kurus tiesa 

pieņēmusi, kā arī izvirza tiesai vairākas 
prasības, kas jāievēro, lai pareizi novērtētu 

lietā esošos pierādījumus. Pirmkārt, 

pierādījumus nevar vērtēt atrauti, bet tie 

jāvērtē kopumā. Otrkārt, vienlaikus 

jāvērtē pierādījumu saturs un forma. 
Treškārt, jānosaka pierādījumu nozīmība 

saistībā ar lietā konstatētajiem apstākļi-

em un faktiem. Ceturtkārt, jāiedziļinās 

katra pierādījuma būtībā, salīdzinot to ar 

citiem, un gadījumā, ja konstatētas 

pretrunas, jānorāda pamatojums, kādēļ 
vienam pierādījumam dota priekšroka.  

Apstākļi jāvērtē visi un loģiskā kop-

sakarā, un tikai no tā var izrietēt 

secinājumi par vienas vai otras puses 
pozīcijas pamatotību.  

Tiesa nav tiesīga izvēlēties, kurus pierādīju-

mus vērtēt un kurus atstāt bez ievērības. Ja 
pierādījumi iesniegti un tiesa tos 

pieņēmusi, tad tiesai obligāti jāpārbauda 

visi pierādījumi un jādod tiem vērtējums.  

· Neraugoties uz to, ka darbinieks konsekven-
ti noliedz, ka viņa darba pienākumos ie-

tilptu datu ievadīšana sistēmā, apelācijas 

instances tiesa, pieņemot darbinieka 

pozīciju, nav skaidrojusi vai darbinieks to ir 

veicis reāli un, nav devusi vērtējumu kādās 

citas personas rīcībai, kuras pienākumos 

būtu ievadīt datus uzņēmuma datorsistēmā 
saistībā ar pieņemto preču pasūtījumiem un 

rēķinu izrakstīšanu, kurai varētu būt inter-

ese sekmēt naudas pārskaitīšanai SIA /

Nosaukums C/.  Turklāt nav noskaidrots, 

kā bez minēto darbību izpildes, darbiniekam 

bija iespēja pildīt darba noteiktos pienāku-
mus.  

· Apelācijas instances tiesa nav devusi vērtē-

jumu darba devējas norādītajam faktam, ka 
SIA /Nosaukums C/ vienīgā dalībniece ir 

darbinieka laulātā, bet valdes priekšsēdētājs 

ir darbinieka laulātās brālis, nav vērtēts, vai 

darbiniekam tādējādi nebija intereses 

pastarpināti iegūt mantisku labumu uz dar-

ba devējas rēķina, novirzot darba devējas 
naudas līdzekļus uz laulātajai piederošās 

sabiedrības kontu.  

· Apelācijas instances tiesai vajadzēja dot 

vērtējumu darbinieka rīcības raksturam, 
proti, vai kaitējuma nodarīšana darba 

devējai ir bijis atsevišķs, izolēts incidents, 

kam pamatā ir nejauša apstākļu sakritība 

vai neuzmanība, vai arī tā ir radīta ar tīšu, 

sistemātisku atbildētāja rīcību. Turklāt nav 
vajadzīgs tīšs nolūks kaitēt sabiedrībai, pie-

tiek ar to, ka kaitējums ir nodarīts ar apzi-

nātu rīcību, ko tās izdarītājs nevarēja 

neapzināties. 

Jāņem vērā arī darbinieka rīcības motīvi. 
Darbinieka tīša, ar nolūku veikta siste-

mātiska plānveida rīcība, kas vērsta uz 

būtisku zaudējumu nodarīšanu sabie-

drībai ar mērķi gūt no tā personisku labu-
mu, vienmēr uzskatāma par nopietnu 

lojalitātes pārkāpumu pret sabiedrību ar 

augstu atkārtošanās iespējamības risku.  

 
2019.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. 

C15155815, SKC–112/2019 

Lietas apstākļi 

2015.gada 30.janvārī darba devējs cēla prasību tie-
sā pret darbinieku par zaudējumu piedziņu. 

Darba devējs prasības pieteikumā norādīja, ka 

saistībā ar AS „Latvijas Gāze” sadarbībā ar opera-

tīvajiem dienestiem rīkotajām avārijas situācijas 

mācībām izpildot darba devēja rīkojumu – uz 
mācību vietu, steidzami nogādāt gāzmaskas, darbi-

nieks, vadot viņam piesaistīto transportlīdzekli ar 

iedegtu mirgojošu bākuguni un ieslēgtu speciālo 

skaņas signālu krustojumā izraisīja sadursmi ar 

kravas automašīnu, kura brauca pa galveno ceļu. 

Pēc sadursmes darbnieka vadītais transportlīdzek-
lis uzbrauca elektrības stabam un nekustamā īpa-

šuma žogam. Par notikušo ceļu satiksmes nega-
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dījumu uzsākts kriminālprocess, kas 2013.gada 

27.decembrī izbeigts noziedzīga nodarījuma pa-

zīmju trūkuma dēļ. Darbiniekam par izraisīto ceļu 
satiksmes negadījumu sastādīts administratīvā 

pārkāpuma protokols un darbiniekam uzlikts nau-

das sods.  

Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta atzinumā 

secināts, ka no tehniskā viedokļa darbinieka rīcība, 

krustojumā ar ierobežotu redzamību izbraucot no 
mazāksvarīga ceļa uz galveno ceļu, pirms tam 

nepārliecinoties par kustības drošību, jebkurā ga-

dījumā ir uzskatāma par ceļu satiksmes negadīju-

ma rašanās iemeslu.  
Darba devējs automašīnu iegādājās par 19 904,82 

EUR (13 989,19 Ls), tās atlikusī vērtība bija 15 

426,10 EUR. Sertificēta sauszemes transportlīdzek-

ļu tehniskā vērtētāja aprēķinātā automašīnas atlie-

ku augstākā tirgus vērtība ir 1600 EUR. Automa-
šīnas rezerves daļas izsolē tika pārdotas par 1460 

EUR. Līdz ar to darba devēja no darbinieka vēlējās 

piedzīt  zaudējumus -  13 966,10 EUR apmērā..  

Pirmās instances tiesa darba devēja prasību apmie-

rināja. 

 
Apelācijas instances tiesa darba devēja prasību no-

raidīja, spriedumu pamatojot ar šādiem būtiskiem 

argumentiem: 

· Darbinieka konkrētais darbs Civillikuma 

2347.panta izpratnē bija saistīts ar paaug-
stinātas bīstamības avota vadību. Līdz ar to 

transportlīdzekļa, vēl jo vairāk operatīvā 

transportlīdzekļa, vadīšana saistīta ar zau-

dējumu rašanās paaugstinātu risku.  

· Avārijas situācijas mācībās tika izspēlēta 

situācija ar gāzes regulēšanas punkta 
aizdegšanos pilsētvidē. Saskaņā ar mācību 

plānu darba devējam bija jāierodas un ne-

pieciešamības gadījumā jāveic cilvēku 

evakuācija no tuvākām ēkām. Tātad darbi-

nieks drīkstēja piedalīties ceļu satiksmē ar 
operatīvo transportlīdzekli un izmantot 

gaismas un skaņas signālu, jo gāzmasku 

nogādāšana uz mācību vietu bija ne-

pieciešama un pamatota.  

· Konkrētajā situācijā šī darba devēja darbi-

nieku piedalīšanās mācībās tiek pielīdzināta 
administratīvā rakstura sabiedriskās 

kārtības pārkāpuma novēršanas pasāku-

mam. Tādējādi darba devēja rīkojuma 

izpilde, pielīdzināma neatliekama dienesta 

uzdevuma pildīšanai un darbinieks ievērojis 

Ceļu satiksmes noteikumu 42.1. un 

42.2.punktu.  

· Konstatējot operatīvā transportlīdzekļa 
ar gaismas un skaņas signālu pār-

vietošanos, kravas automašīnas va-

dītājam bija jāievēro Ceļu satiksmes 

noteikumu 40.punkts (ja tuvojas oper-

atīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgo-

jošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālo 
signālu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem 

jādod tam ceļš). Par kravas automašīnas 

vadītāja darbībām ceļu satiksmes negadīju-

mā ziņu nav.  

· No eksperta atzinuma kriminālprocesa iet-
varos, secināms, ka noteikt transportlīdze-

kļu kustības ātrumu līdz sadursmei nav ies-

pējams objektīvu datu par transportlīdzekļa 

ātruma izmaiņām līdz sadursmei 

neesamības dēļ; no tehniskā viedokļa darbi-

nieka rīcība, krustojumā ar ierobežotu 
redzamību izbraucot no mazāksvarīga ceļa 

uz galveno ceļu un pirms tam 

nepārliecinoties par kustības drošību, jeb-

kurā gadījumā uzskatāma par dotā ceļu 

satiksmes negadījuma rašanās iemeslu; 
kravas automašīnas vadītājam, pamanot 

darbinieka vadīto transportlīdzekli, nebija 

tehniska iespēja apstāties līdz krustojumam 

vai sadursmes vietai; nav iespējams noteikt, 

vai kravas automašīnas vadītājam, tuvo-

joties ielu krustojumam, bija iespēja dzirdēt 
speciālo skaņas signālu.  

· Darbinieks atzinis, ka viņam bija jādod ceļš, 

līdz ar to nav apstrīdējis Ceļu satiksmes 

noteikumu 4. un 10.punkta pārkāpumu aiz 

neuzmanības.  
· Ceļu satiksmes noteikumu 6.punkts paredz, 

ka katram ceļu satiksmes dalībniekam ir 

tiesības uzskatīt, ka arī citas personas 

ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās 

prasības.  

Vadot operatīvo transportlīdzekli, tiesīgi iz-
mantojot gaismas un skaņas signālu, at-

tiecīgi samazinot braukšanas ātrumu pirms 

krustojuma (pretēji pierādījumi lietā nav 

iesniegti), pildot darba devēja rīkojumu, kas 

pielīdzināms neatliekama dienesta uz-
devuma pildīšanai, darbinieks pamatoti 

paredzēja, ka citi ceļu satiksmes dalīb-

nieki dos ceļu operatīvajam 

transportlīdzeklim ar ieslēgtiem signāli-

em. Tātad neatliekamā dienesta uz-

devuma izpildē veikti tādi pasākumi, ku-
rus nevar raksturot kā nebūtiskus vai 

formālus. Līdz ar to konstatētā darbinie-

ka rīcība neatbilst rupjas neuzmanības 

definīcijai.  

Tā kā darbinieka darbs saistīts ar paaugsti-

nātu bīstamību apkārtējiem, tas bija sais-
tīts ar zaudējumu rašanās paaugstinātu 
risku. 
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· Darba devējai kā krietnam un rūpīgam 

saimniekam bija iespēja izvairīties no 

zaudējumiem, veicot transportlīdzekļa 
brīvprātīgo apdrošināšanu KASKO, īpaši 

ievērojot, ka darbiniekam nodotais 

transportlīdzeklis iegādāts jauns un tam 

piešķirts operatīvā transportlīdzekļa sta-

tuss. Turklāt darba devēja noteikumu „Par 

transportlīdzekļu izmantošanas kārtību” 
2.4.2.apakšpunktā norādīts, ka darba 

devējai jāveic piešķirto finanšu līdzekļu iet-

varos transportlīdzekļu apdrošināšanu pret 

bojājumiem un zādzībām (KASKO).  

Senāts apelācijas instances spriedumu atstāja 
negrozītu  

Senāta atziņas: 

· Tā kā darbinieka darbs saistīts ar paaug-

stinātu bīstamību apkārtējiem, tas bija 

saistīts ar zaudējumu rašanās paaugsti-

nātu risku. Līdz ar to attiecībā uz darbinie-
ka atbildības pamatu un apmēru pret viņa 

darba devēju ir piemērojama Darba likuma 

86.panta noteikumi.  

· Darba likuma 86.panta pirmā daļa noteic, ja 

darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic 
darbu vai arī veic to nepienācīgi vai citādas 

prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir no-

darījis zaudējumus darba devējam, darbi-

niekam ir pienākums atlīdzināt darba de-

vējam radušos zaudējumus. Minētā panta 

ceturtā daļa paredz, ka darbinieks, kura 
darbs saistīts ar zaudējumu rašanās pa-

augstinātu risku, atbild vienīgi tad, ja 

zaudējumi darba devējam nodarīti ar ļau-

nu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.  

Tādējādi, lai iestātos darbinieka atbildība, 
tiesai jāpārbauda, pirmkārt, vai darbinieka 

darbs ir saistīts ar zaudējumu rašanās pa-

augstinātu risku, un otrkārt, vai zaudējumi 

nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuz-

manības dēļ (sk. Senāta 2007.gada 

14.marta spriedumu ietā Nr. SKC-110 
(C39066005)).  

· Prettiesiska rīcība ir ar vainojamu dar-

bību veikts tiesību aizskārums. Vainoja-

mība un prettiesiska rīcība ir savstarpēji 

saistīti jēdzieni, proti, vainas esamība ir 
priekšnoteikums prettiesiskas rīcības 

(darbības) konstatēšanai.  

· Tiesību doktrīnā atzīts, ka vainojamības 

noskaidrošana ir tāda procesa sastāvdaļa, 

kurā noskaidro, vai aizkārēja rīcība ir bi-

jusi prettiesiska, ļaujot pārkāpējam uz-
rādīt attaisnojumus savai uzvedībai un 

tikai pēc to izvērtēšanas izdarot secināju-

mus (sk. K.Torgāns, J.Kārkliņš, A.Bitāns. 

Līgumu un deliktu problēmas Eiropas 

Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna zināt-

niskā redakcijā.- Rīga: Tiesu namu aģen-

tūra, 2017, 133.lpp.). Savukārt vainoja-

mība izpaužas neuzmanībā vai nolūkā.  
· Atbilstoši Civillikuma 1644.pantam, kas ot-

ram nodara kaitējumu bez ļauna nolūka, ja 

viņš par šo kaitējumu ir vainojams, pielaiž 

neuzmanību. Minētā panta otrā daļa noteic 

vainas pakāpes – neuzmanība var būt rupja 

vai viegla.  
Civillikuma 1646.pants noteic, ka par vieglu 

neuzmanību atzīstams tās rūpības un 

čaklības trūkums, kāda vispār jāievēro 

krietnam un rūpīgam saimniekam. At-

bilstoši Civillikuma 1645.pantam 
neuzmanība ir rupja, ja kāds rīkojas aug-

stākā mērā vieglprātīgi un nevērīgi, vai 

mazāk rūpējas par viņam uzticētām svešām 

lietām un darīšanām nekā par savām paša, 

vai arī uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums 

un bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt 
viņam nezināmi.  

Ceļu satiksmes negadījumu iespējams 

izraisīt gan ar vieglu, gan ar rupju 

neuzmanību, un šo neuzmanības veidu 

nošķiršanai nepieciešams noskaidrot zau-
dējumus izraisījušās personas rīcību 

konkrētā negadījuma apstākļos un sub-

sumēt to ar Civillikuma 1646. un 

1645.panta normām.  

· Nenodibinot, ka darbinieks zaudējumus 

darba devējai nodarījis ar ļaunu nolūku vai 
rupjas neuzmanības dēļ, bija pamats atzīt, 

ka darbiniekam nav pienākuma atlīdzināt 

darba devējai nodarītos zaudējumus, kā to 

paredz Darba likuma 86.panta ceturtā daļa.  

· Kasācijas sūdzības arguments, ka darbinie-
ka rupju neuzmanību, izraisot ceļu 

satiksmes negadījumu, pierāda viņa 

saukšana pie administratīvās atbildības, ir 

kļūdains. Pirmkārt, saukšana pie admin-

istratīvās atbildības nerada civiltiesisku 

atbildību; otrkārt, darbinieks atzinis, ka 
pieļāvis neuzmanību, bet tiesas pienākums 

ir noteikt neuzmanības veidu; treškārt, 

rupjas neuzmanības noteikšana ir saistīta 

ar faktisko apstākļu izvērtējumu un tiesa, 

vērtējot ceļu satiksmes negadījuma ap-
stākļus, atzinusi, ka darbiniekam bija pa-

mats paļauties, par citu ceļu satiksmes da-

lībnieku pienākumu izpildi dod ceļu oper-

atīvajam transportlīdzeklim.  

 

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists 
(Raksts sākotnēji publicēts izdevumā 

“Juridiskie padomi”, 13.06.2019.)  
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LBAS konkursa profesionālo izglītības iestāžu au-

dzēkņiem PROFS 2019 finālā 12. decembrī uzvarēja 

Liepājas Valsts tehnikuma komanda, kuras mento-
res ir tehnikuma pedagoģes Inga Vasermane un 

Dzintra Bruže. 

LBAS šo konkursu šajā projektu periodā organizē 

trešo gadu, un katru gadu ir uzvarējusi Liepājas 

Valsts tehnikuma komanda šo skolotāju vadībā. 

Otro vietu ieguva Ogres tehnikuma, trešo – Jēkab-
pils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. 

Vēl konkursa finālā piedalījās profesionālo izglītī-

bas iestāžu komandas no Rēzeknes tehnikuma, 

Rīgas Stila un modes tehnikuma un Rīgas Tirdznie-

cības profesionālās vidusskolas. 

Šogad konkursa PROFS 2019 piecos reģionālajos 
pusfinālos piedalījās 26 komandas no 22 vidējās 

profesionālās izglītības iestādēm. Arī uz finālu pro-

fesionālo izglītības iestāžu komandas bija iesūtīju-

šas savus mājas darbus, kurus prezentēja konkur-

sa laikā, konkursa gaitā notika viktorīna par darba 
tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tē-

mām, kā arī katra komanda uz vietas risināja vai-

rākas situācijas saistībā ar darba vides un tiesiska-

jām attiecībām. 

Fināla žūrijā kopā ar LBAS darba aizsardzības kon-

sultantu Mārtiņu Pužulu un LBAS darba tiesību 
konsultantu Kasparu Rācenāju strādāja Valsts dar-

ba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis un Lat-

vijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) darba 

aizsardzības eksperte Laima Beroza. Konkursa da-

lībnieki risināja kompetentās institūcijas SA-

FEWORK sagatavoto uzdevumu, kā arī atbildēja uz 
AS “Cēsu alus” darba aizsardzības speciālistes sa-

gatavotajiem viktorīnas jautājumiem un saņē-

ma  dzirkstošas pārsteiguma balvas no uzņēmuma. 

Izdevumu veidoja S.Birkenfelde 




