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Jauni puiši,
Jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļat:
Jāņu nakti papārdīte
Zied cērpiņa vidiņā

LMNA Valde, Jūnijs, 2017.

gan brīnišķīgā iespēja iepazīt muzeja dārgumus, gan arī
redzēt Muzejā vairāku gadu garumā veiktās pārbūves
un rekonstrukcijas darbu rezultātus. SKAISTI !

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
17.maijā notika 2016/2017. mācību perioda
noslēguma LMNA Informatīvā diena. Lai bagātinātu sevi
arī kultūras izziņas jomā, arodorganizāciju vadītājiem
un aktīvistiem tika sarūpēta iespēja apmeklēt Latvijas
Nacionālās mākslas muzeju. Pasākums bija izdevies—

Foto no LMNA arhīva
17.05.2017. LMNA informatīvās dienas dalībnieki no muzeja vestibila erudītas gides pavadībā sāk iepazīt muzeja dārgumus ...

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī un ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un
ārvalstīs. Tas regulāri organizē mākslas izstādes, izglītojošas
aktivitātes un kultūras pasākumus.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbības mērķis ir
izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir vieta, kur atrodama un atklājama bagātīga informācija par Latvijas un
pasaules vizuālās un dekoratīvās mākslas attīstību. Ar savu
unikālo redzējumu un izcilo materiālu muzejs ir neatņemama
Latvijas identitātes sastāvdaļa, kā arī aizraujoša vērtība pasaules muzeju kontekstā.

8. jūnijā, Rīgā, un 9.jūnijā, “Abragciemā”,
norisinājās ikgadējais AS “Latvijas Finieris” vadošo
darbinieku un arodbiedrības uzticības personu divu dienu seminārs.
Semināra pirmā diena norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Šogad bija paplašināts ierastais pasākuma norises formāts, - dienas pirmajā daļā
bija uzaicināti vairāki vieslektori – vadošie speciālisti
uzņēmējdarbības videi būtiskos jautājumos.
Aktualitātes nodokļu politikā skaidroja Latvijas
Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps
Klauss.

Par dezinformācijas izplatību un tās radītajiem
riskiem mūsdienu “pēcpatiesības” pasaulē informēja
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Savukārt par psiholoģiskajām barjerām darbinieku savstarpējā komunikācijā un instrumentiem to
pārvarēšanā stāstīja personāla vadības konsultants,
organizāciju psihologs Uldis Pāvuls.
Dienas otrajā daļā sekoja trīs AS “Latvijas Finieris” pārstāvju prezentācijas: par “Latvijas Finieris”
2017. gada budžetu un galvenajām attīstības vadlīnijām
informēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis
Ciems. Par arodbiedrības aktualitātēm informēja Arodapvienības ‘’Koncerna Latvijas Finieris Arodbiedrība’’
priekšsēdētāja Kristīne Rapa, skarot tādus jautājumus
kā jaunā Koplīguma redakcija, kas stājās spēkā
2016.gada 28.decembrī, un ieskicējot arodbiedrības
darba aktualitātes no paveiktā uzņēmumā līdz aktuālajiem notikumiem LMNA, LBAS un ETUC. Savukārt par
komunikācijas vadību un ar to saistītajiem nākotnes
mērķiem runāja valdes loceklis Mārtiņš Lācis.
Semināra pirmās dienas noslēgumā “Latvijas
Finieris” valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems pasniedza
Akciju Sabiedrības darba efektivitātes programmas
(DEP) balvu – saplākšņa kauss šogad aizceļoja uz Iekārtu rūpnīcu (AO vadītāja – Natālija Lešenoka).
Semināra otrā diena (9. jūnijs), kempingā
“Abragciems”, bija paredzēta tikai arodbiedrības uzticības personām. Piedalījās 60 arodbiedrības aktīvisti.
Darbīgā atmosfērā notika pārstāvēto struktūrvienību aktualitāšu un darba specifikas prezentācijas.
Bija iespēja uzklausīt un diskutēt ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristu Kasparu Rācenāju un Latvijas Meža nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja vietnieci Ingūnu Siņicu.

Foto “Latvijas Finieris”

9.jūnijs, “Abragciems”. AS “Latvijas Finieris” arodbiedrības
semināra dalībnieki. Priekšplānā (vidū) I. Siņica ( LMNA )

LATVIJAS BRĪVO
ARODBIEDRĪBU SAVIENIBĀ
24. maijā notika LBAS Valdes
sēde. Darba kārtībā: - 1.Par Memorandu ar politiskajām
partijām (ziņo: E. Baldzēns - LBAS priekšsēdētājs); 2.Par LBAS darba plānu 2017.gada 2. pusgadam (ziņo:
I. Liepiņa - LBAS priekšsēdētāja vietniece; - 3. Par
LBAS aptauju par pakalpojumiem arodbiedrības biedriem (ziņo: - A. Muhlinkins - LBAS priekšsēdētāja vietnieks); 4.Par Grozījumiem Darba likumā (ziņo: - I. Liepiņa - LBAS priekšsēdētāja vietniece, K. Rācenājs LBAS jurists, E. Baldzēns - LBAS priekšsēdētājs).

1.Ņemot vērā atsevišķu politisko partiju izteikto vēlmi par sadarbību ar LBAS, Valde izskatīja sagatavoto konceptuālo Sadarbības MEMORANDA projektu.
Memoranda projektā starp LBAS un politiskām
partijām paredzēts, ka puses iestājas par sociālo taisnīgumu, solidaritāti, vienlīdzību Latvijā un arodbiedrību
lomas stiprināšanu. LBAS un partijas vienojās par sadarbību mērķu sasniegšanā darba samaksas jomā, nodokļu un nodevu jomā, gadskārtējā budžeta veidošanā,
sabiedrības un sociālo partneru līdzdalības un iesaistes
jomā un likumdošanas jomā.
LBAS Valdes akceptētais Sadarbības memorands ir parakstīts ar:
Nacionālo
apvienību
„Visu
Latvijai!”
–
„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”; ar partiju “No
sirds Latvijai”; Sociāldemokrātisko
partiju
"Saskaņa" un partiju
Foto no LBAS arhīva
‘’Vienotību’’.
15.06.2017. Memoranda parak2. Valde apstipstīšana notiek stingrā LBAS Valdes locekļu uzraudzībā. Attēlā no rināja LBAS darba plānu
kreisās: A.Sīmansonam (LMNA) 2017.gada 2. pusgaun R.Pfeiferei (LINA) ir iebildumi dam.
3. A. Muhlinkins Valdes locekļus iepazīstināja ar LBAS dalīborganizāciju arodbiedrības biedru aptaujas rezultātiem par to,
kādus arodbiedrību pakalpojumus izmanto. Un tie pamatā ir: -juridiskie pakalpojumi; -krājaizdevu sabiedrības pakalpojumi vai pašpalīdzības kases pakalpojumi; apmācības (konferences, semināri, forumi); -metodiskie
materiāli (informatīvie materiāli).
Tiek izmantota arodbiedrību kolektīvā apdrošināšana : -nelaimes gadījumiem; -dzīvības apdrošināšana; -profesionālas atbildības civiltiesiskā apdrošināšana; - īpašuma apdrošināšana.
Pakalpojumu klāsts varētu būt daudz plašāks,
vienots visiem LBAS dalīborganizāciju arodbiedrības
biedriem - sākot no juridiskajiem pakalpojumiem, beidzot ar sadzīvei nepieciešamo pakalpojumu paketi.
Valde atzina, ka vajadzētu veidot vienotas LBAS
lojalitātes kartes.
4. LBAS Valde neatbalsta strādājošo tiesisko
garantiju mazināšanu un atkārtoti iesniedz iebildumus
Labklājības ministrijai par likumprojektu “Grozījumi
Darba likumā (DL)’’. LBAS norāda, ka iebilst pret plānotajiem grozījumiem saistībā ar virsstundu apmaksas
samazināšanu un arodbiedrības biedru tiesību ierobežošanu, kā arī vairākām citām iecerētajām izmaiņām.
LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa
norāda, ka Latvijas DL ir viens no labākajiem Eiropā:
“Tas ir kvalitatīvs, pārdomāts un pietiekami sabalansēts, un nav pieļaujama tā nemitīga grozīšana. Tiesiskā
stabilitāte nevar pasliktināt konkurētspēju. Arodbiedrības ir ieinteresētas darba vides tiesiskuma uzlabošanā
ar koplīgumu un ģenerālvienošanās palīdzību, tāpēc nav
pieļaujama tiesiskās bāzes pazemināšana DL.”
LBAS kategoriski iebilst iecerei grozījumiem DL
68. pantā - samazināt piemaksas apmēru par virsstundām, uzsverot, ka tas atstās negatīvu iespaidu ne tikai
uz darbinieku algām, bet arī uz pašvaldību un valsts
budžetiem. LBAS sniegtajos iebildumos jau atkārtoti ir
pausta nostāja par to, ka piemaksas apmēram par virsstundām ir jāpaliek 100% apjomā.
LBAS par nepieļaujamu uzskata arī iecerēto
arodbiedrību biedru garantiju samazināšanu. L B A S
uzskata, ka 110.pants efektīvi aizsargā darbinieku no
nepamatota uzteikuma un nepieciešamības to apstrīdēt

tiesā. Priekšlikums svītrot tiesisko mehānismu atsevišķu
gadījumu, kad nav rasts konstruktīvs dialogs ar arodbiedrību, dēļ ir nesamērīgs un nekonstruktīvs. LBAS
dalīborganizāciju sniegtā informācija liecina, ka darba
devēju celtās prasības par darba līguma uzteikšanu tiesa noraida vidēji 90% gadījumos. Tas pierāda, ka nepamatotu uzteikumu skaits ir pietiekami liels un 110. pantā ietvertais tiesiskais mehānisms efektīvi aizsargā darbinieku no nepamatota uzteikuma.
Piezīme:
Grozījumus DL 68. pantā neatbalsta arī Satiksmes
ministrija, Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija. Tieslietu
ministrijas ieskatā, konkrētā grozījumu redakcija nemudinās
darba devējam risināt darbinieku .pārslodzes problēmas, bet
gan tieši atlikt šī risinājuma meklējumus. Tāpat Tieslietu ministrija vērš uzmanība uz faktu, ka darba tiesiskajās attiecībās
darbinieks ir vājākā līgumslēdzējpuse, līdz ar to darba tiesību
regulējumam ir jābūt tādam, kas aizsargātu tieši darba ņēmēju. Tādēļ Tieslietu ministrija lūdz izvērsti vērtēt, vai tiek ievērots līdzsvars starp darba ņēmēju interesēm un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanu, kā arī, vai tieši
šāds regulējuma modelis mudinās darba devējus pārvērtēt
darba algas noteikšanas principus

SEMINĀRS
"KĀ VEIKSMĪGI ORGANIZĒT
DARBINIEKUS ARODBIEDRĪBĀS?"

U.Roze - LMNA Valdes loceklis.
2.jūnijā viesnīcā ‘’Alberts’’ notika
seminārs "Kā veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībās?". Seminārā LMNA
pārstāvēja: I. Siņica, T. Meijers un U.
Roze.
Semināru atklāja LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns. LBAS priekšsēdētāja vietniece
Irēna Liepiņa prezentācijā “Arodbiedrības Latvijā –
pārmaiņas darba tirgū un izaicinājumi” īpaši atzīmēja kolektīvo pārrunu nozīmi strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Par jauniešiem arodbiedrībās informēja LBAS
arodbiedrību un jauniešu koordinatore Ieva Freiborne,
uzsverot jauniešu izstrādātās rekomendācijas nākotnei
- arodbiedrību autoritātes stiprināšanu, lai ietekmētu
lēmumu pieņemšanu, Jauniešu padomes nepieciešamību katrā arodbiedrībā un darbu ar nākotnes darbiniekiem.
Dienas lielāko daļu ar semināra dalībniekiem
pieredzē dalījās Baltijas Organizēšanas akadēmijas
(BOA) koordinators Baltijā, Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL pārstāvis Veiko Mölder. Viņš dalījās
savā pieredzē par darbinieku iesaisti arodbiedrībā.
Savā prezentācijā viņš informēja par BOA darbību Baltijas valstīs, - tā sāka savu darbību 2012.gadā
Igaunijā, bet Latvijā tā darbojas tikai no 2016.gada –
šobrīd Celtnieku arodbiedrībā un Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībā LAKRS. BOA
organizatori darbojas uzņēmuma līmenī, vai nu veidojot
arodorganizācijas no jauna, vai attīstot jau esošās. Pie
kam, izmantotās metodes bija ļoti nepopulāras, taču
deva savus rezultātus.
Veiko Mölder stāstīja, ka viņš savā darbībā
strādā ar katru cilvēku atsevišķi, runājot ar viņu viens
pret vienu neformālā gaisotnē. Ļoti svarīgi esot atrast
sarunas biedru interesējošu tēmu un prast viņu uzklausīt. Tas dod iespēju pēc kāda laika (jau citas vizītes laikā) uzsākt sarunas par darba vietu un problēmām, ar
kurām darbinieks saskaras darba vietā. Nākamais svarīgais jautājums ir līdera atrašana darba vietā, kas varētu “izaugt” par arodorganizācijas līderi un vest sarunas

ar darba devēju. Lai novērtētu savu izvēli, Veiko uzdod
savam izvēlētam darbiniekam dažādus nelielus uzdevumus, kā, piemēram, nodot informāciju kādam darbiniekam vai pierunāt viņu atnākt uz tikšanos. Veicot šos
nelielos uzdevumus šis izvēlētais līderis neapzināti tiek
gatavots nopietnākiem pārbaudījumiem. Tad seko līdera apmācība, kas notiek iesaistot BOA mācību spēkus.
Pats svarīgākais uzdevums ir izstrādāt un noslēgt darba
koplīgumu.
Veiko uzsvēra, ka jāveido ir spēcīgas arodbiedrības, kurās arodbiedrību biedri pārsniedz 50% no uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem un dažādu problēmu risināšanā ir jāiesaista ik katrs arodbiedrības biedrs,
lai viņš jūt, ka ir daļa no organizācijas un panāktajos
darba apstākļu uzlabojumos ir arī viņa artava.
Veiko savā stāstījumā minēja dažādus piemērus
no pieredzes kā biedru rindas papildinās arī pēc aģitācijas lapiņu izdalīšanas uzņēmumā un kolektīvām akcijām, pat tik vienkāršām kā visi biedru vienlaicīgas nozīmīšu, kakla lakatiņu un t-kreklu lietošanas darba vietā.
Veiko atzīst, ka šādas akcijas parāda, ka arodbiedrība
ir spējīga uz kolektīvu rīcību un ka šādai, pavisam nevainīgai kopdarbībai var sekot arī kaut kas nopietnāks.
Viņš pastāstīja par mediķu akciju Igaunijā pirms dažiem
gadiem, kad turienes veselības aprūpes darbinieki vienu
dienu visi darbā ieradās ar spilveniem. Šī akcija tika
organizēta pēc kāda parlamenta deputāta nicīgiem izteikumiem, ka mediķiem darba samaksa nav jāceļ, viņi
tāpat guļ savās darba vietās. Rezultāts tika panākts, jo
sabiedrībai tika nodots skaidrs vēstījums, ka arodbiedrība var saliedēt arī uz radikālām protesta akcijām.
Veiko akcentēja arī arodbiedrības petīciju un delegāciju sarunām ar darba devēju organizēšanas nozīmi biedru skaita palielināšanai, kā arī demonstrāciju un piketu
organizēšanas un masu mediju iesaistes svarīgumu.
Nav noslēpums, ka šāda darbība arodorganizācijā prasa daudz laika un to izdarīt neatbrīvotam
(strādājošam) arodorganizācijas vadītājam ir praktiski
neiespējami, taču ideja ir laba un atbalstāma.
Uzzinājām, ka Lietuvas kokapstrādes arodbiedrība ar Ingu Ruginieni priekšgalā arī ir iestājusies Baltija organizēšanas akadēmijā un aktīvi darbojas tajā.

Foto no LBAS arhīva

02.06.2017. Semināra dalībnieki. Otrā no kreisās—I.Siņica (LMNA), aiz viņas ēnā—Veiko Mölder
(Igaunijas EAKL), pēdējā rindā vidū U.Roze un
T.Meijers (LMNA)

Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar
mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu
šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampaņas
veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama pārējiem darbiniekiem.

4. Panāciet, ka ikviens izjūt vīziju kā savu un strādā tās labā.
5. Padariet mērķu sasniegšanu reālu, to atbalstot un noņemot
šķēršļus.
Ā. Smildzinš , LMNA eksperts.
6. Vienojieties par īstermiņa mērķiem, kas motivē un ietur
30. maijā Latvijas Nacionālajā pareizo virzienu.
bibliotēkā notika Starptautiska zinātniskā 7. Uzturiet procesu, novērtējiet un attiecīgi rīkojieties.
konference “Izaicinājumi pieaugušo 8. Nodrošiniet pārmaiņas katru dienu.

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA ŠODIEN, RĪT.

izglītības pilnveidei”, kurā piedalījās
pieaugušo izglītības eksperti, pētnieki,
profesionāļi un politikas veidotāji, no trim
Baltijas valstīm, Beļģijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas,
Bulgārijas, Nīderlandes un Somijas, lai dalītos pieredzē
un atziņās par neformālās izglītības jomā veiktajiem
pētījumiem, kā arī lai apspriestu aktuālus, praksē un
teorētiskās nostādnēs sakņotus pieaugušo neformālās
izglītības jautājumus. Starp vairāk nekā 250 dalībniekiem bija arī nozaru ekspertu padomju (NEP) pārstāvji
(no LMNA – Inguna SIŅICA un Āris SMILDZIŅŠ).
Ievadrunas teica Izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis ŠADURSKIS un Latvijas Nacionālās Bibliotēkas
(LNB) direktors Andris VILKS. LNB direktors iezīmēja
bibliotēku lomu pieaugušo izglītībā un andragoga prasmju iegūšanu LNB Erasmus+ projekta “Andragoģijavirtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem” ietvaros.
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents
Ojārs SPĀRĪTIS tēlaini raksturoja izglītības stāvokli
Latvijā un uzsvēra, ka pieaugušo izglītībai jāieņem stabila vieta Latvijas kopīgajā izglītības sistēmā, tai kļūstot
par ierastu praksi gan katra cilvēka dzīvē, gan Latvijas
darba devēju aktivitātēs.
Latvijas darba devēju konfederācijas kokrūpniecības nozares ekspertu padomes koordinators Artūrs
BUKONTS savā ziņojumā “Nozaru loma pieaugušo
izglītībā” norādīja uz nodarbināto vecuma struktūras
izmaiņām pēdējo 20 gadu laikā, uz iespējām iegūt neformālo izglītību kokrūpniecības specialitātēs. Jauniešu
izglītošanā efektīvi izmantotas projektu iespējas. Viņš
pozitīvi vērtēja Nozaru ekspertu padomju (NEP) izveidošanu. VAS “Latvijas Valsts Meži” atbalsta skolotājus,
piedāvājot tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus
saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās
pilnveides kursi ir saskaņoti ar IZM un tiek īstenoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI
“Silava”.
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas
departamenta direktors Imants LIPSKIS , runājot par
tematu “Pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveides
risinājumi bezdarbnieku mācībās” atzīmēja, ka Latvijā ir 95 300 bezdarbnieku, 893 300 nodarbināto. Uzdevums ir samazināt mazkvalificēto nodarbināto skaitu
no 31% 2016. gadā līdz 20% 2020. gadā.
Latvijas Universitātes prorektore humanitāro
un izglītības zinātņu jomā Ina DRUVIETE paneļdiskusijas
(bija
vairākas
paneļdiskusijas)
ievadlekcijā
“Dzimtās valodas prasmes pilnveide mūžizglītībā:
motivācija un metodika” uzsvēra, ka jāstiprina dzimtās valodas apguve, rakstpratība profesionālās izglītības
mācību iestādēs, valodas nepieciešamība darba vietās
un izteikties korektā rakstītā valodā.
Konference gaitā uzstājās vesela rinda lektoru
un tēmu loks bija visai plašs.
Paneļdiskusijas
ievadlekcijā
Jiveskiles
(Jyväskylä) universitātes Izglītības vadības institūta
direktors Mika RISKU runāja par pārmaiņu dziļumu,
gaitu, stratēģijas līderību, pedagoģiju un uzskaitīja soļus, “Ja vadāt pārmaiņas . . .”:

Latvijā viens no galvenajiem pieaugušo izglītības izaicinājumiem ir piedāvāt katram cilvēkam tieši tās
prasmes, kuras viņa sociālajā un karjeras situācijā nepieciešamas. Šogad Latvijas Valsts Izglītības attīstības
aģentūra uzsākusi īstenot 6 gadu projektu ES programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kurā līdz 2022.
gadam kopumā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro
ar mērķi palielināt strādājošo kompetenci un īpaši veicināt konkurētspēju personām pēc 45 gadu vecuma.

BALTĀ GRĀMATA PAR EIROPAS NĀKOTNI

Ā. Smildzinš , LMNA eksperts.

2. jūnijā ,Rīgā, Eiropas Savienības (ES) mājā, notika
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) un Eiropas Komisijas pārstāvniecības (EKpL) Latvijā rīkots pasākums
“Baltā grāmata par Eiropas nākotni – debates ar organizēto pilsonisko sabiedrību”. Dalībnieki: darba ņēmēju organizācijas (arodbiedrība – 7 pārstāvji, arī LMNA pārstāvis - Ā.
Smildzinš), darba devēju organizācijas, dažādu interešu nevalstiskās organizācijas.
Baltā grāmata par Eiropas nākotni ir “Pārdomas un
scenāriji attiecībā uz ES-27 līdz 2025. gadam”. Baltajā
grāmatā aprakstīti pārmaiņu virzītājspēki nākamajos desmit
gados un izklāstīta virkne scenāriju tam, kā Eiropa varētu attīstīties līdz 2025. gadam. ES atgūšanās no ekonomiskās krīzes; sabiedrības novecošana, sabiedrības plašā digitalizācija,
centieni panākt ekonomikas dekarbonizāciju un samazināt
kaitīgās emisijas; iedzīvotāju skaita pieaugums (migrācija);
uzticēšanās atjaunošana, vienprātības veidošana un piederības
ES sajūtas radīšana u.c. jautājumi ir aktuāli šodien.
Atklāšanas uzrunu teica Inna ŠTEINBUKA, EKpL
vadītāja. Ar dažādu interešu grupu viedokļiem, aptaujas rezultātiem uzstājās Vitālijs GAVRILOVS, Latvijas Darba Devēju
konfederācijas prezidents, EESK, Pēteris KRĪGERS, bijušais
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, EESK,
Baiba MILTOVIČA, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības
asociācijas starptautisko un ES lietu padomniece, EESK.
Debates vadīja Ansis BOGUSTOVS.
Debatēs tika izskatīti pieci scenāriji, - virkne ieskatu
par ES iespējamo stāvokli līdz 2025. gadam, atkarībā no tā
kāda kopīgā izvēle būtu izdarīta.
1. scenārijs. TURPINĀM IESĀKTO.
2.scenārijs. TIKAI UN VIENĪGI VIENOTAIS TIRGUS.
3.scenārijs. TIE, KAS VĒLAS VAIRĀK, DARA VAIRĀK.
4.scenārijs. DARĪT MAZĀK, BET EFEKTĪVĀK.
5. scenārijs. DARĪT DAUDZ VAIRĀK KOPĀ.
Debatēs tika runāts par eirozonu, sociālo dimensiju,
par to, kā labāk pārdalīt budžetu, globalizācijas izaicinājumiem, patērētāju tiesību uzraudzību un kontroli, ārpustiesas
strīdu risināšanu, arī par to, ka šie mehānismi īsti labi nedarbojas u.t.t. . Pārsvarā izskanēja darba devēju un tirgotāju viedokļi. Kā pirmais par iedzīvotāju viedokli ieminējās Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris JAUNSLEINIS.
Tad LBAS Ārējo sakaru koordinētāja Ariadna ABELTIŅA nepārprotami norādīja uz sociālo jautājumu, darba ņēmēju jautājumu risināšanas svarīgumu turpmākajā ES attīstībā. Ā. SMILDZINŠ piebilda, ka debatēs netika skarti jautājumi sakarā ar
Lielbritānijas izstāšanas no ES, zināmu satraukumu Eiropā
izraisījušās Francijas prezidenta vēlēšanas, kā arī no patērētāju aizsardzības viedokļa pagaidām vēl neaktualizētā ES 27
valstu iedzīvotāju līdzšinējā diskriminācija valodu politikā
(angļu valodas dominante).
Vairāki debašu dalībnieki sliecās par labāko atzīt
4.scenāriju – “darīt mazāk, bet efektīvāk”.
Debatēm bija tikai konsultatīvs raksturs - lēmumi
netika pieņemti. Ekonomikas zinātņu doktore Raita KARNĪTE,
1.Atbalstiet vietējo sabiedrību, lai tā saprot un pieņem pārmai- sacīja, ka viņa joprojām esot “EIROPIETE” un uzskatot, ka ES
ņas.
attīstības labā ir jāapvieno visi 5 scenāriji un pēc tiem jādarbo2.Izveidojiet procesa vadības komandu.
jas.
3. Kopā vietējā sabiedrībā radiet vīziju.

