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 Ziemassvētki ir 

laiks, kad klusa diena nāk, 

Kad eglītēs mirdz sveču lies-

mas, 

Kad skan melodija, Klusā 

nakts'' 

Kad virmo valgo skuju smārds. 

Laiks, kad darba steigā pierimst 

rokas, 

Kad sejās pavīd priecīgs smaids 

Kad lūpas, kas bija rūpēs slēgtas, 

Tagad mīļus vēlējumus teic. 

 Priecīgus Ziemassvētkus, 

veiksmes un laimes pilnu Jauno 

gadu! Anete  

No sveču liesmām, No egļu zaru smaržas Ņem gaismu rītdienai Un spēku visam gadam!   Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! 
 Kristīne  

Trīs baltas patiesības 

Nemanāmas iet pa gadu 

takām: 

Ir pirmā LABESTĪBA 

Katrā vārdā, ko viens otram 

sakām. 

Tai blakus GODĪGUMS, 

Kam jāvalda starp mums. 

Un, ja vēl PIENĀKUMS 

Šiem diviem mērķiem līdzi 

iet, 

Tad Jaunā gadā citas laimes 

nevēliet! 

 Gaišus Ziemassvētkus un 

Veiksmīgu Jauno gadu! 
Inguna  

 Lai  Jaunais 2020. gads Jums 
kļūst par krājbanku, kurā Jūs apkoposiet 
savus panākumus un uzvaras, bagātību un 
labklājību, laimi un prieku, patīkamas tik-
šanās un interesantus piedzīvojumus. Lai 
šis gads būtu tik neparasts, maģisks un 
neaizmirstams, ka pat pēc kāda laika Jūs 
varētu atcerēties un dalīties ar savām pozi-
tīvajām emocijām.   Novēlu Jums gaišu,  svētības un 

mīlestības pilnu  Jauno gadu! 

Ligita  

 
Ir tik labi sapņot par laimi, 

Vēl jo labāk uz mūžu to gūt, 

Šajā skaistajā Ziemassvētku naktī 

Es Jums novēlu laimīgiem būt! 

  
Lai gaiši un mīļi Ziemassvētki 

mums visiem un mūsu mīļiem un tuviem 

cilvēkiem. 

 
Nekavēsimies daudz pārdomās 

par pagājušā gada nepadarītiem dar-

biem, bet atpūtīsimies un nākošo gadu 

ķersimies klāt pie darbiem ar jaunu spa-

ru. 

  
Priecīgus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno 2020. – žurkas gadu! 

Uldis  

Lai zaļās egles sīkstums cerībām 

Un sirdī miers, Ko Ziemassvētki dod 
Bet vērtības priekš dienām nākamām 

Mums pašiem sūrā darbā jāatrod. 

 
Priecīgus un gaišus Ziemas-

svētkus un Laimīgu Jauno gadu! 
Pāvels  



 

DEVĪTAIS KOPLĪGUMS 
Kristīne Rapa, 
LMNA patstāvīgās vienības 

“Latvijas Finieris” arodorganizācijas 
priekšsēdētāja : 

 “Aizvadīts vēl viens aktīvs un iz-

aicinājumiem bagāts gads, gada nogalē 
varam atskatīties uz paveikto. Pagājušajā 
gadā uzstādītais mērķis panākt minimālās 

algas kāpumu koncernā “Latvijas Finieris” 
un nostiprināt šo vienošanos koplīgumā ir 

sasniegts.  

 17.decembrī tika parakstīts koncerna “Latvijas 
Finieris” un LMNA patstāvīgās vienības “Latvijas Finie-
ris” arodorganizācijas “Darba koplīgums 2020-
2022”. Ieguldīts nopietns darbs gada laikā apkopojot 

priekšlikumus jaunajai koplīguma versijai, gatavojoties 
pārrunām ar darba devēju, kuras tika uzsāktas šī gada 
septembrī un norisinājās vairākās kārtās līdz tika sa-
sniegta abpusēji pieņemama vienošanās. 
 Šis gads ir īpaši nozīmīgs mūsu arodorganizāci-
jai, jo ar lepnumu varam atzīmēt sociālā dialoga 25 ga-

du jubileju akciju sabiedrībā “Latvijas Finieris”, kur pir-
mais koplīgums tika parakstīts 1994.gadā un šī gada 

17.decembrī parakstītais dokuments ir devītais koplī-
gums akciju sabiedrības, kas nu jau kļuvusi par starp-
tautisku koncernu, vēsturē.  
 Koplīgums ir parakstīts starp “Latvijas Finieris” 
arodorganizāciju un koncerna “Latvijas Finieris” komerc 

sabiedrībām: AS „Latvijas Finieris”,  Rēzeknes SEZ sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību „Verems”, AS „Ludzas 
mežrūpniecības saimniecība”, SIA „Latvijas Finieris 
Mežs”, AS „Riga Wood Baltic”. 

 Svarīgākās vienošanās, kas iekļautas 
“Koplīgumā 2020-2022” : 

 minimālā alga koncernā no 2020.gada 

1.janvāra 650 EUR; 

    minimālā alga no 2021.gada 1.janvāra 700 

EUR; 

    sadaļā “Darba aizsardzība un drošība” precizēta 

un pastiprināta uzticības personu darba aizsardzībā lo-
ma uzņēmumā, nostiprināta vienošanās par arodbiedrī-

bas dalību darba vides risku novērtēšanā, piedalīšanos 
darba aizsardzības apgaitās un darba aizsardzības plā-
nu saskaņošanā; 

    rūpējoties par darbinieku sociālo aizsardzību 

darba devējs veic darbinieku nelaimes gadījumu ap-
drošināšanu un vesel ības apdrošināšanu 
(arodbiedrības biedriem); 

 Darba devējs un Arodbiedrība līdz 2020.gada 

beigām vienojas par kārtību un termiņiem kā attīstīt 
darbinieku ēdināšanas programmu; 

 Darba devējs un Arodbiedrība vienojas līdz 

2021.gada janvārim izstrādāt jaunu darbinieku labumu 
sistēmas koncepciju; 

   No 2020.gada darba devējs reizi gadā kompensē 

redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi visiem darbi-

niekiem, kuriem redzes pārbaudē oftalmologs noteicis 

to lietošanu darba pienākumu veikšanai.  
 Liels paldies visiem iesaistītajiem “Latvijas Fi-

niera” struktūrvienību arodorganizāciju vadītājiem par 
priekšlikumiem un atbalstu!  

 2020.gadu uzsāksim ar aktīvu darbu stāstot 
darbiniekiem par jauno koplīgumu un tajā ietvertajiem 

labumiem! 
  Panākumiem bagātu 2020.gadu ! ”. 
 

  18.decembrī Latvijas Darba devēju konfede-
rācija sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību 
organizēja  semināru “SUDRABA PAAUDZE – NEAP-
ZINĀTAIS DARBA TIRGUS POTENCIĀLS”  
 Seminārā diskutēja par senioru nodarbinātības 
izaicinājumiem un uzklausīja uzņēmēju labās prakses 

piemērus, lai pēc iespējas ilgāk motivētu gados vecākos 
darbiniekus būt aktīviem darba tirgū.  
 Ar nodarbinātības tendencēm un izaicinājumiem 
Latvijas darba tirgū iepazīstināja LDDK sociālo lietu 
eksperts Pēteris Leiškalns. Savukārt Anta Praņēviča 

(“Fontes” vadības konsultācijas pētījumu grupas vadītā-
ja) pastāstīja par spilgtākajām atziņām saistībā ar strā-

dājošo senioru atalgojumu un kā vecums ietekmē algu. 
 Par senioru nodarbināšanas iespējām un ris-
kiem, ar savu labo pieredzi semināra diskusijas laikā 
dalījās uzņēmēji no “Global shapers Riga” un “Bite Lat-
vija”.  
 Bet par darba vides sakārtošanas nozīmi seni-

oriem, semināra gaitā informēja LBAS darba aizsardzī-
bas speciālists Mārtiņš Pužuls.  
 Ņemot vērā demogrāfisko situāciju ne tikai Lat-
vijā, bet arī Eiropā, kā arī to, ka gados vecāku cilvēku 

radītā demogrāfiskā slodze ik gadu palielinās, notiek 
izmaiņas arī darbaspēka struktūrā. Darbaspēka trū-
kums un problēmas, kas skar sociālo un pensiju sistē-

mu ir par iemeslu tam, ka palielinās darba mūža il-
gums. Tādēļ darba devējiem arvien lielāki resursi jāvel-
ta darba vides pielāgošanai, veselības uzturēšanas pa-
sākumiem, apmācību un prasmju pilnveidošanai, elastī-
gām darba formām, darba pienākumu un darba apstāk-
ļu pielāgošanai, zināšanu nodošanai starp paaudzēm, 
īpaši domājot par sudraba paaudzi. 

 Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāj, ka 
Latvijā no visiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 

18.4% ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet vēl 3.5% 
vecumā no 65 līdz 74 gadiem1.  
 Tomēr darba tirgū šobrīd aktuāls ir jaunības 
kults un, neskatoties uz kvalificētu darbinieku trūkumu, 

tajā turpina valdīt stereotipi par senioru pieņemšanu 
darbā. Daži darba devēji uzskata, ka gados vecāki cil-
vēki rada lielāku apgrūtinājumu nekā pienesumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 17.12.2019. Devītais koplīgums parakstīts. No krei-
sās: SIA “Latvijas Finieris Mežs” valdes priekšsēdētājs 
Agris Meilerts, AS “Ludzas mežrūpniecības saimnie-
cība” valdes priekšsēdētājs Jānis Vuguls, AS “Riga 
Wood Baltic” valdes loceklis Uģis Ozols, RSEZ SIA 
“Verems” valdes priekšsēdētāja Zinaīda Lovnika, 
“Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāja 
Kristīne Rapa, AS “Latvijas Finieris” valdes priekšsē-
dētājs Jānis Ciems. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



 Lai mazinātu aizspriedumus par senioriem dar-
ba tirgū, “CV-Online” ir apkopojis gados vecāka darba-

spēka priekšrocības:  
 Labi problēmu risinātāji– darba ņēmēji, kuri 

darba tirgū jau ir vairākus gadus, ir uzkrājuši lielu pie-
redzi, kā arī ir nobrieduši emocionāli. Tas palīdz radu-
šās problēmas atrisināt mierīgi un bez drāmas. Gadu 
laikā vecākās paaudzes darbinieki ir iemācījušies sa-
darboties gan ar kolēģiem, gan ar klientiem, tāpēc arī 
konflikti tiek piedzīvoti retāk. Uzkrātā pieredze lieti no-
der, lai tiktu galā ar problēmām un konfliktiem mierīgā, 

diplomātiskā un bieži vien efektīvākā veidā. 
 Lojalitāte –vēlme pēc stabila darba ir viena 
no priekšrocībām attiecībā uz senioru. Tuvojoties kar-

jeras izskaņai, izaugsme divu trīs gadu laikā vairs nav 
prioritāte, līdz ar to lojalitāte uzņēmumam tikai aug.  
 Pieredze—prasmes, kas iegūtas gadu gaitā, ir 

vēl viena senioru priekšrocība. Arī tiem, kuriem ir grū-
tāk pielāgoties straujajam tehnoloģiju attīstības tem-
pam, ir vērā ņemama pieredze, kas var izrādīties ļoti 
noderīga. Galvenais darba devējam ir to novērtēt un 
saprast, kā to labāk izmantot uzņēmuma attīstībā.  
 Darba ētika –nereti nākas dzirdēt, ka gados 
jaunākajiem darbiniekiem darba ētika nav augstākajā 

līmenī. Savukārt retāk to nākas dzirdēt par vecāka ga-
da gājuma cilvēkiem. Apzinīgums, kas veidojies gadu 

gaitā, rezultējas augstā darba ētikā un cieņā. Kavēša-
nu un termiņu neievērošanu, visticamāk, ka bieži ne-
varēsiet attiecināt uz vecākās paaudzes darbiniekiem.  
 Uzmanība– augstāka motivācija un spēja il-
gāk noturēt uzmanību, sniedz iespēju senioru apmācīt 

gan darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un ierīcēm, gan 
citos ar darbu saistītos uzdevumos. Iespējams, apmā-
cību process var būt mazliet ilgāks seniora daudzo jau-
tājumu dēļ, tomēr var neuztraukties par to, ka seniora 
uzmanība varētu pilnībā netikt veltīta jaunā apgūšanai. 

 

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 

 

MĀCĪBAS PAR DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠA-

NU ARODBIEDRĪBU ORGANIZĒŠANĀ.  

5.-7. novembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē  
notika Eiropas Arodbiedrību institūta izglītības nodaļas 

organizēti mācību kursi „Arodbiedrību stratēģijas 

arodbiedrību organizēšanai”/ „Trade union 

strategies for union organising”/.  
Kursos piedalījās dalībnieki no 24 dažādām 

Eiropas valstīm. No Latvijas—četri dalībnieki, - arī Lat-

vijas Meža nozares arodbiedrības pārstāve Ligita 

Brahmane,  un  viena  trenere.   
Ligita Brahmane , 

LMNA biedru koordinētāja: “ Digitalizācijas un sociālo 
mediju metožu un rīku integrācija 
arodbiedrību organizēšanas darbā un 
kampaņās ir ļoti aktuāla. Mācību mēr-
ķis bija atzīt nepieciešamību arodbied-

rību organizēšanā izmantot digitālos 
rīkus, izstāstīt par galvenajiem digitāla-
jiem rīkiem, 
 kurus arodbiedrības var izmantot digi-

tālajā organizācijā, kā arī attīstīt prasmes sagatavot 
stratēģiju arodbiedrību digitālai organizēšanai izmanto-
jot stratēģisko domāšanu. Šobrīd mūsu iecienītākie 

saziņas līdzekļi ir mobilais telefons, e-pasts, SMS, 
Faceboox, WHATSAPP.  

Mācībās informēja par iespēju izmantot samērā 
jaunu saziņas rīku –BOTU (čatbots). BOTU var veik-

smīgi izmantot anketēšanā un jaunu biedru piesaistē. 
Ar BOTU palīdzību var 24 stundas būt sasaistē ar mā-

jas lapas apmeklētājiem, uzdodot jautājumus un atbil-
dot uz jautājumiem. 

Mācību dalībnieki dalījās pieredzē, informēja 
par digitālo rīku izmantošanu ikdienā- galvenokārt iz-

manto Faceboox 
un e-pastus, bet 
daži jau ir ieviesu-
ši BOTU-s un at-
zīst par neatsve-

ramu risinājumu 
saziņai ar intere-
sentiem. Ar BOTU 

palīdzību ir ērti 
veidot interešu 
grupas ar konkrē-

tiem mērķiem un 
uzdevumiem, vei-
dot kampaņas ar 
mērķi piesaistīt 
jaunatni. 
 M ā c ī b ā s 
uzsvēra labi orga-

nizētu darbinieku 
nozīmi. Labi orga-

nizēti darbinieki ir 
gatavi rīkoties un 
tas ir arodbiedrī-
bas spēks. Perso-
nīgā saziņa ir sva-

rīga gan aci pret 
aci, gan digitālā. 
 Trīs arod-
biedrību stūrak-
meņi: 
1.Arodbiedr ības 

spēks balstās biedros un aktivitātēs.  

2.Biedriem svarīgu jautājumu apzināšana un to 
risināšanas stratēģijas izstrāde.   

3. Biedru iesaiste rīkoties kolektīvi ( kampaņas ar 
aicinājumu rīkoties) un  atbalsta nodrošināšana. 

Izmantojot digitālos rīkus jāatceras, ka digitālā 
arodbiedrības biedru piesaiste atšķiras no iesaistes. 

Svarīgi ir jaunos biedrus iesaistīt arodbiedrības darbā. 
Ja biedri netiek iesaistīti arodorganizācijas aktivitātēs 
viņi ar laiku izstājas no arodorganizācijas. 

Uz salas, kurā ir līderis, kurš neko nepie-
dāvā, viņš dzīvo viens pats, jo tur neviens nepie-
dalās. 

Digitālo rīku izmantošanā nevajag koncentrē-

ties uz tehnoloģijām, bet uz gala vērtībām, ko tehnolo-
ģijas var dot. Galvenais ir pievienotās vērtības radīšana 
biedriem - ātra informācijas saņemšana un iespēja 
biedram izteikt savu viedokli un izklāstīt savas problē-
mas. 

 Mācībās uzsvēra SWID analīzes nozīmi. SWID 

ir stratēģijas plānošanas instruments, kurš ļauj noteikt 
uzņēmuma vai projekta stiprās puses, vājās puses, 
iespējas un draudus. Pēc SWID analīzes ir svarīgi iz-
strādāt organizācijas stratēģiju ar konkrētiem sasnie-
dzamajiem mērķiem. 

Pēc mācībām nostiprinājās pārliecība, ka digi-
tālā saziņa  mūsdienu dinamiskajā vidē kļūst arvien 

aktuālāka un arodbiedrībām pēc iespējas vairāk un 
efektīvāk ir jāizmanto digitālās iespējas saziņai ar bied-
riem un jaunu biedru piesaistei.  
 

5.11.2019., Brisele, No kreisās: 
Nataļja Preisa  - LBAS Eiropas 
Savienības normatīvo aktu un politi-
kas dokumentu eksperte , Anna 
Umbrovska - SIA"MAXIMA LATVI-
JA" arodorganizācijas priekšsēdētāja 
un  Ligita Brahmane—LMNA 



IEGULDĪJUMS CILVĒKKAPITĀLĀ UN  
PRASMJU PILNVEIDE – PRIEKŠNOTEI-

KUMS PĀREJAI UZ AUGSTAS PIEVIENOTĀS  
VĒRTĪBAS EKONOMIKU 

4. decembrī notika Valdības sociālo partneru – Latvi-
jas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) – organizētā konference 
“IEGULDĪJUMS CILVĒKKAPITĀLĀ: SOCIĀLO PARTNERU 
PRASMJU FONDI EIROPĀ”.  Vienkopus pulcējās darba devē-
ji, darba ņēmēji un valsts pārvaldes pārstāvji, lai iepazītos ar 
Eiropas pieredzi sociālā dialoga ietvaros īstenotajām iniciatīvā 
darbinieku attīstībai un stabilitātei darba tirgū. Konferencē ar 
savu pieredzi prasmju fondu darbībā iepazīstināja Zviedrija un 
Nīderlande un Dānija. 

 Starptautiska pieredze rāda, ka sociālajiem partne-
riem cilvēkkapitāla attīstības jautājumos ir būtiska loma. Soci-
ālajiem partneriem iesaistoties, darba tirgus efektivitātei un 
kvalitātei nepieciešamie lēmumi tiek pieņemti vistuvāk darba 
tirgus dalībniekiem – darba ņēmējiem un darba devējiem.  

Daudzās Eiropas valstīs sociālie partneri ir tie, kas 
paši veido stabilu, ilgtspējīgu sistēmu un nosaka, ko šodien 
darīt, kādas prasmes veidot un attīstīt, lai tās atbilstu darba 
tirgus vajadzībām īsā, vidējā un ilgtermiņā.  

Mērķtiecīgs ieguldījums cilvēkkapitālā ir būtisks 
priekšnoteikums Latvijas sekmīgai un ilgtspējīgai turpmākai 
izaugsmei un labklājībai. Tādēļ Eiropas pieredze sociālā dialoga 
ietvaros īstenojot pasākumus darbinieku prasmju attīstībai var 
kalpot par pamatu turpmākai diskusijai par labākajiem risinā-
jumiem efektīvākai prasmju pilnveidei nākotnes darba tirgum 
Latvijā.  

Darbaspēka trūkums turpmākajos gados aizvien sa-
asināsies, jo darba tirgū ienākošo skaits būs zemāks nekā aiz-
ejošo skaits. Vienlaikus digitalizācijas, automatizācijas un teh-
noloģiju attīstības laikā mainās un mainīsies arī turpmāk pats 
darba tirgus un tā dalībnieki.  

Par prasmju fondiem un nozares koplīgumiem, to 
panākumu atslēgām un rekomendācijām konferencē iepazīsti-
nāja Nīderlandes pārstāves – Zwanny Naber ( Nīderlandes 
arodbiedrību konfederācijas FNV pārstāve un Mehānisko trans-
portlīdzekļu nozares prasmju fonda OOMT līdzpriekšsēdētāja ) 
un Caroline Bekkering ( Nīderlandes darba devēju organizā-
cijas BOVAG darbinieku finansiālā atbalsta un izglītības vadītā-
ja un Mehānisko transportlīdzekļu nozares prasmju fonda 
OOMT priekšsēdētāja). Nīderlandes pārstāves uzsvēra: 
“Ieguldījums cilvēkos ir būtisks gan darba devējam, gan darbi-

niekam. Tas ir labāk gan pašai personai, gan darba kvalitātei 
kopumā.”  
  Caroline Soder ( Zviedrijas Nodarbinātības veicinā-
šanas fonda Trygghetsfonden TSL vadītāja )  tiešsaistes pre-
zentācijā dalījās pieredzē par Zviedrijas sociālo partneru lomu 
mūžizglītībā un prasmju pilnveidošanā: “Mēs neaizsargājam 
darba vietas, mēs aizsargājam cilvēkus. Kad uzņēmumiem ir 
jāveic pārstrukturēšana, lai tie būtu konkurētspējīgi, mēs ne-
mēģinām piespiest viņus saglabāt darba vietas, kas vairs nav 
nepieciešamas. Tā vietā mums ir pārejas sistēma, lai palīdzētu 
cilvēkiem pāriet uz nākamo darba vietu.”  

Savukārt Dānijas darba tirgus modeli apzīmē ar ter-
minu elastdrošība (flexicurity – angl.val.). Tas ir darba tirgus 
modelis, kurā ikviens var viegli mainīt darba vietu. Turklāt 
darba tirgus politikas mērķis ir padarīt darba tirgu pēc iespējas 
elastīgāku. Iekārtoties jaunā darba vietā ir ļoti viegli un atbal-
sta sistēma bezdarbniekiem ir tāda, kas rada drošību par nā-
kotni pat bezdarba gadījumā. Kaut arī nodarbinātības drošība 
ir ļoti zema, tieši kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi no-
drošina papildus drošības sajūtu un aizsardzību.  

Dānijas ekonomika ir ļoti atvērta un atkarīga no eks-
porta, arvien lielāku uzsvaru liekot uz produkcijas kvalitāti. 
Taču dāņi saredz ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī iespē-
jas. 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 tirgum, par 
kuru mēs neko nezinām vai arī zinām ļoti maz. Pareizāk sakot 
– nav zināmas nākotnes pamata prasmes, taču ir zināms, ka 
būs nepieciešamas augstas prasmes. Turklāt darba tirgū pa-
stāv augsts darbu automatizācijas līmenis. Tiek pieļauts, ka 
pat juristus aizstās tehnoloģijas.  

Dānijā trīspusējais sadarbības līgums par prasmju 
fondiem tika noslēgts 2007.gadā. Mērķis bija panākt pēc ie-
spējas elastīgāku izglītības sistēmu, kas nodrošinātu ātru un 
efektīvu darbaspēka pielāgošanos darba tirgus izmaiņām, kā 
rezultātā darba tirgus tiktu nodrošināts ar nepieciešamajām 
prasmēm.  

Prasmju fondi tiek veidoti uz darba koplīgumu pama-
ta, slēdzot ģenerālvienošanās nozarēs uz 4 gadiem. Prasmju 
fondos iemaksas veic darba devēji, taču tas ir maldīgs priekš-
stats, ka par visu maksā darba devēji. Tā gluži nav, jo iemak-
sas ir pārrunu temats un var skart darba samaksas apmēru vai 
tās pieaugumu. Šajā laikā streiki un citas protesta formas nav 
atļautas.  

Kopumā darba tirgu regulē darba koplīgumi un 70% 
no strādājošajiem ir arodbiedrību biedri.  

Dānijā ir no 20 līdz pat 25 prasmju fondi dažādās 
nozarēs. Prasmju fondu nosacījumi mainās ik pēc 4 gadiem, 
līdz ar jaunas nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu. 

Iemaksas prasmju fondos tiek veiktas katras nozares 
pensiju fondos, līdz ar to tas ir saistīts ar veiktajiem sociālā 
nodokļa maksājumiem par katru darbinieku. Tas neļauj uzņē-
mumam izvairīties no daļējām iemaksām prasmju fondos, t.i., 
veicot iemaksas prasmju fondos tikai par dažiem darbiniekiem 

ne vis visiem uzņēmuma darbiniekiem. Nozaru pensiju fondu 
pārvaldītāji salīdzina veiktās iemaksas ar darbinieku skaitu 
uzņēmumā pēc veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
Atsevišķās nozarēs, - ja gada beigās prasmju fondos ir izveido-
jies uzkrājums, tas tiek ieskaitīts pensiju fondā.  

Prasmju fondi izdod savas vadlīnijas, kurās ir norādī-
ti pieejamā finansējuma ierobežojumi atkarībā no izglītības 
veida. Nozares koplīgumi nosaka, kuras izglītības programmas 
var tikt atbalstītas. Likumdošana nenosaka nekādus ierobežo-
jumus, t.sk. par izglītības pakalpojuma sniedzējiem.  

Lielākoties, lai izmantotu prasmju fondu priekšrocī-
bas, ir jābūt arodbiedrības biedram, taču tas nav noteicošais 
kritērijs, jo arodbiedrības ir atvērtas visiem strādājošajiem. 
Taču ikviens arodbiedrības biedrs maksā arodbiedrības biedru 
naudu , un to savā ziņā var uzskatīt arī par iemaksu attiecīgās 
nozares prasmju fondā. Savukārt konsultācijas par prasmju 
fondu piedāvātajām iespējām var saņemt tikai arodbiedrības 
biedri. 

Būtisks aspekts ir laiks mācībām un to regulē nozares 
ģenerālvienošanās. Ja strādājošais ir nodarbināts vismaz 6 
mēnešus pie konkrētā darba devēja, tad saskaņā ar nozares 
ģenerālvienošanos, kurai darba devējs ir pievienojies, strādā-
jošajam ir tiesības uz apmācībām līdz pat 10 darba dienām 
gadā. Taču dažās nozarēs tā varbūt 1 nedēļa. 

Sistēmas priekšrocība ir tā, ka tā nodrošina bezmak-
sas izglītību. Kā priekšrocība noteikti jāmin sekmīgā pieaugušo 
iesaiste izglītībā un spēja ātri nodrošināt prasmju apguvi atbil-
stoši darba tirgus vajadzībām. Savukārt sistēmas efektivitāti 
nodrošina un veicina valdošais uzskats, ka tas nav tikai valsts 
uzdevums nodrošināt darbiniekiem atbilstošas prasmes. Attie-
cīgi darba devēji un darba ņēmēji ir gatavi iesaistīties prasmju 
uzlabošanā. Jebkurā gadījumā visi ir vienisprātis, ka pamata 
prasmes ir jānodrošina valstij, un tas attiecas pat uz IT pras-
mēm.  

Strādājošo ar zemām prasmēm iesaiste pieaugušo 
izglītībā ir izaicinājums. Izaicinājumu pamatā ir problēmas ar 
pārliecināšanu, taču finanšu sistēma ir nodrošināta.  

Kā atzīst Dānijas bērnu un izglītības ministrijas eks-
perts – dāņi ar prasmju fondiem sasniedz vairāk un labā-
kus rezultātus nekā sasniegtu bez šo fondu līdzdalības.  
 

 

L aimīgu, svētības un  
mīlestības  

pilnu  Jauno gadu !!! 
  


