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1. Konteksts

1.1  Ekonomiskais, sociālais un politiskais konteksts 
kopš krīzes 

Latvija ir neliela valsts Baltijas reģionā ar daudznacionālu iedzīvotāju sastāvu, valstī dzī-
vo mazāk nekā divi miljoni cilvēku. Apmēram divas trešdaļas valsts iedzīvotāju ir latvieši, 
nākamo lielāko etnisko grupu veido krievi. Valsts oficiāli atjaunoja savu neatkarību 1991. 
gada septembrī, un to pārvalda vienpalātas parlaments, kas sastāv no 100 deputātiem 
un tiek ievēlēts uz četriem gadiem. Pēdējās parlamenta vēlēšanas notika 2018. gada ok-
tobrī, un to rezultāti bija visai komplicēti. Tāpat kā 2014. gada vēlēšanās centriski kreisā 
partija „Saskaņa” saņēma lielāko balsu vairākumu, tomēr pēc 2018. gada izveidotā valdī-
ba pārstāv centriski labējo koalīciju, kuru vada partija „Vienotība”. Šī sistēma ir līdzīga tai, 
kas dominēja pirms 2018. gada vēlēšanām, bet ir balstīta uz atšķirīgu partiju koalīciju. 
Labi līdzsvarotais partiju sastāvs Saeimā, Latvijas Republikas parlamentā, nozīmē to, ka 
atsevišķas koalīcijas valdības ne vienmēr ir stabilas, un koalīciju izmaiņas vai premjermi-
nistra maiņa parlamenta darbības laikā nav nekas neparasts. 

Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā un 2014. gadā kļuva par pilntiesīgu eiro-
zonas dalībvalsti, aizstājot Latvijas latus ar eiro. 2000. gadu sākumā Latvija guva ievēroja-
mus ekonomiskos panākumus, sasniedzot vienus no augstākajiem izaugsmes rādītājiem 
Eiropā. Tomēr pieaugošais privātā sektora parāds, pieaugošās mājokļu cenas un lielais 
tirdzniecības deficīts liecināja par šīs izaugsmes nestabilitāti, un, iestājoties globālajai 
ekonomiskajai krīzei, Latvija smagi cieta. Tas skaidri izpaudās 2010. gada aprīlī, kad Latvijā 
reģistrēts augstākais bezdarba līmenis Eiropas Savienībā (22,5%). Tomēr, neraugoties uz 
krīzes dziļumu un tās vienlaicīgo ietekmi uz valsts finansēm, Latvijas ekonomika izrādījās 
samērā noturīga un atguvās straujāk nekā lielākā daļa, sasniedzot zemāko robežu un atsā-
kot izaugsmes trajektoriju. 2011. gadā IKP pieaugums bija 5,5%, un valsts ziņoja par tekošā 
konta pārpalikumu. Jāatzīmē, ka Jansens [Janssen] (2012) ir apgalvojis, ka Latvijas ekono-
mikas atveseļošanās paātrinājās tieši tādēļ, ka valsts pieņēma ekspansīvu fiskālo politiku, 
nevis īstenoja taupības pasākumus, un tas bija valsts atveseļošanās pamatā.

Krīzes mērogs neizbēgami ietekmēja valsts finanses un līdz ar to arī publiskos izdevu-
mus par sabiedriskajiem pakalpojumiem. Tomēr atsevišķu sabiedrisko pakalpojumu iz-
devumu mainīgumu 

nevar tik viegli izskaidrot ar ekonomikas krīzi. Piemēram, relatīvā izteiksmē Latvija velta 
vairāk līdzekļu izglītībai nekā vidēji ES. 2016. gadā Latvija iztērēja izglītībai 5,5% no tās IKP, 
salīdzinot ar ES vidējo rādītāju - 4.7%1. 2017. gadā izdevumi pieauga līdz 5,8%, salīdzinot 

1 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-latvia_en.pdf

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-la
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ar ES vidējo rādītāju - 4.6%2. Lai gan izglītības sistēma saskaras ar vairākām problēmām, 
ne tikai ar liela skolu tīkla uzturēšanu3, tā ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi dažos sek-
toros (visievērojamāk pirmsskolas izglītībā un augstākajā izglītībā4). Savukārt Latvijas 
veselības aprūpes sistēma uzskatāma par vēsturiski nepietiekami finansētu, un tā re-
zultātā sistēma slikti darbojas. 2014. gadā Latvija publiskajiem izdevumiem veselības 
aprūpei bija piešķīrusi 8,8% no tās IKP, salīdzinot ar 15,1% kā Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (ESAO) vidējo rādītāju. 2018. gadā5 tie samazinājās līdz 5,9%. 
2017. gada martā ESAO norādīja:

„Latvijai ir jāpalielina publiskie izdevumi veselības aprūpei. Tas ir svarīgs priekš-
noteikums, lai uzlabotu veselības aprūpes rezultātus, samazinātu riska fakto-
rus un veicinātu labāku piekļuvi aprūpes pakalpojumiem. Tāpat Latvijai jāuzla-
bo primārās un akūtās aprūpes kvalitāte, kas atpaliek no citām ESAO valstīm”  
(ESAO, 2017. gads, 1. lpp.)6.

Zemais finansējuma līmenis ietekmē veselības aprūpes jomā sasniegtos rezultātus, un 
latvieši uzrāda sliktus rādītājus plašā veselības indikatoru klāstā. Jaundzimušo paredza-
mais mūža ilgums ir viszemākais starp ESAO valstīm un vairāk nekā sešus gadus ir ze-
māks par ESAO vidējo rādītāju. Viena no sliktā finansējuma sekām ir tāda, ka Latvijas 
pilsoņiem rodas lieli personīgie izdevumi un ka „pacientiem ir jāsedz ievērojama izmaksu 
daļa par visiem veselības aprūpes pakalpojumiem” (ESAO, 2017. gads, 2. lpp.). Visā valstī 
vērojams arī nevienmērīgs nodrošinājums.

Skaidrs, ka Latvija ir panākusi samērā spēcīgu atlabšanu no ekonomikas krīzes, un tās 
darbspējīgajiem iedzīvotājiem ir salīdzinoši augsts ienākumu līmenis. Tomēr stāvoklis 
attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem ir daudz nestabilāks sakarā ar dažām vēstu-
riskām problēmām, kas joprojām ir skaidri manāmas. Latvijā ir augsta ienākumu nevien-
līdzība. Bezdarbnieki saskaras ar nopietnu nabadzības risku, un uz tirgu orientētā eko-
nomikas politika pēdējos gados ir palielinājusi ienākumu nevienlīdzību. Tiek atzīmēts, 
ka skolotāju alga ir viena no zemākajām ESAO valstīs (ESAO, 2019. gads). 

Visbeidzot, par Latvijas sociālo un ekonomisko kontekstu nevar diskutēt, neatsaucoties 
uz demogrāfisko izmaiņu izraisītajām problēmām. 1990. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits 
bija 2,67 miljoni, bet 2017. gadā tas samazinājās līdz 1,93 miljoniem (Eiropas Savienības 
Statistikas birojs (Eurostat)), 2018. gads). Lielāko daļu šī samazinājuma ir izraisījusi ievēro-
jama neto migrācija, tomēr pēdējo gadu laikā galvenie ietekmējošie faktori ir augstais mir-
stības un zemais dzimstības līmenis. Šīs tendences ir būtiski ietekmējušas gan darbaspēka 
nodrošinājumu darba tirgū, gan arī uz iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes koeficientu. 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_ed-
ucation#Expenditure_on_.27education.27

3 https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page1

4 http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/LVA.pdf

5 https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en#page155

6 http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-Policy-in-Latvia-March-2017.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_educati
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_educati
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page1
http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/LVA.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en#pa
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-Policy-in-Latvia-March-2017.pdf
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1 Tabula. Galvenie ekonomiskie dati

LATVIJA – GALVENIE EKONOMISKIE DATI
PROGNOZE

2004 / 
2007

2008 / 
2012

2013 / 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reālā IKP pieaugums 10.2 -2.6 2.4 2.1 4.6 4.7 3.1 2.6

Bezdarba līmenis 8.7 15.2 10.9 9.6 8.7 7.3 6.7 6.5

Inflācija 7.4 4.6 0.3 0.1 2.9 2.6 2.7 2.1

Nominālā atlīdzība 
vienam nodarbinātajam

24.4 1.5 7.3 7.3 8.0 7.1 5.8 5.8

Privātā sektora parāds 
% no IKP

86.3 115.4 92.6 88.0 83.5 nav 
pieejams

nav 
pieejams

nav 
pieejams

Publiskā sektora parāds 
% no IKP

10.8 36.9 38.9 40.3 40.0 37.1 35.5 35.7

Vispārējās valdības 
budžeta bilance % no IKP

-0.6 -5.5 -1.3 0.1 -0.6 -0.8 -1.0 -0.7

Budžeta bilance % no IKP

1.2  Sociālais dialogs un darba attiecības valsts 
līmenī

Latvijā sociālā dialoga un darba attiecību struktūru pamatā ir ievērojams tiesību aktu 
apjoms, lai gan ir apšaubāms tas, cik lielā mērā to var uzskatīt par spēcīgu. Lulle un 
Ungure (2019) apgalvo, ka darba attiecību veidošanos Latvijā neapšaubāmi ir ietekmē-
jis valsts īpašais vēsturiskais konteksts un tās pāreja no padomju sociālistiskās sabiedrī-
bas uz tādu sabiedrību, kam raksturīga brīva uzņēmējdarbība un individuālisms. Viņas 
apgalvo, ka padomju laika arodbiedrību kustības vēsture nozīmē to, ka ir maz tradīciju 
un neliela pieredze iesaistīties nozīmīgās brīvās sarunās par darba koplīgumu slēgšanu. 
Tā paša iemesla dēļ postsociālistiskajā Latvijā ir dominējušas centriski labējās koalīcijas, 
kurām nav bijusi liela ieinteresētība attīstīt neatkarīgas arodbiedrību kustības kultūru 
un darba koplīgumu slēgšanu. Turklāt viņas apgalvo, ka centriski labējās politikas do-
minēšana ir radījusi ne tikai negatīvu priekšstatu par padomju laika komunismu, bet 
arī „vainas apziņu”, kas saista sociāldemokrātiju un darba organizāciju ar Latviju pirms 
1991. gada. Tas ir izraisījis problēmas, ar kurām arodbiedrībām nācās saskarties, jo tās 
ir mēģinājušas radīt sevi no jauna postsociālisma kontekstā. Lulle un Ungure apgalvo, 
ka Latvijas noslēgto darba koplīgumu īpatsvars un arodbiedrību blīvums ir „viens no 
zemākajiem Eiropā” (365. lpp.).  

Latvijas arodbiedrību ieguvums ir tāds, ka tās organizētas vienā konfederācijā - Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienībā jeb LBAS, kas tika izveidota tūlīt pēc pārejas no sociālisma. 
Lai gan valstī arodbiedrības ir izplatītas, daudzas no tām ir ļoti mazas, un dažas ir beigušas 
darbību. Lielākās arodbiedrības ir LBAS biedri, 2019. gadā tajā ir 20 dalīborganizācijas. 
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LBAS kopā ar valdību un Latvijas Darba devēju konfederāciju jeb LDDK ir pārstāvētas 
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē jeb NTSP, kas dibināta 1993. gadā. Lulle un 
Ungure (2019) raksturo NTSP kā divpakāpju iestādi, kurā diskusijas starp valdību, dar-
ba devējiem un arodbiedrībām notiek vairākās komitejās, pirms tiek apspriestas pilnā 
plenārsēdē. NTSP tiekas vismaz reizi divos mēnešos un pēc iesaistīto pušu pieprasījuma 
var sanākt biežāk. Diskusijas attiecas uz valsts politiku, gaidāmajiem tiesību aktiem, bu-
džetiem un ekonomikas politiku, kā arī uz konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, 
veselību un izglītību. Lulle un Ungure (2019) apgalvo, ka šo diskusiju raksturs apstiprina 
to, ka Latvijā darba attiecības daudz vairāk raksturo sociālais dialogs, nevis sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu un ka netiek veiktas godprātīgas sarunas.  

Arodbiedrību blīvums Latvijā ir 13% no visas ekonomikas, bet lielāks blīvums vērojams 
sabiedrisko pakalpojumu sektorā, kur samērā spēcīgas ir Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība jeb LVSADA un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrība jeb LIZDA. LVSADA ir EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbied-
rību federācijas) dalīborganizācija, kā arī LAKRS (Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 
Transporta darbinieku arodbiedrības) un LTUE (Latvijas Arodbiedrība „Enerģija”) ir EPSU 
dalīborganizācijas. LIZDA ir Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalībor-
ganizācija. Tiek lēsts, ka noslēgto darba koplīgumu īpatsvars ir 14%, salīdzinot ar 20% 
pirms desmit gadiem. Tomēr tas ir daudz augstāks publiskajā sektorā – aptver aptuveni 
divas trešdaļas veselības un izglītības nozares darbinieku, kur divi sektora līgumi, par 
kuriem sarunas veica LVSADA un LIZDA, ierindojas starp astoņiem koplīgumiem visā 
valstī. Privatizācija citās ekonomikas nozarēs ir ietekmējusi arodbiedrības organizāciju, 
jo privātajā sektorā esošajām ekonomikas nozarēm ir ļoti zems arodbiedrību blīvuma lī-
menis. Ja netiek sniegts valsts atbalsts dalībai arodbiedrībās, labāk organizētos sektoros 
rodas ievērojama spekulatīvo izmantotāju problēma, kad darba ņēmēji atsakās no dalī-
bas arodbiedrībās, zinot, ka viņi gūs labumu no visiem ieguvumiem, kādus arodbiedrība 
var nodrošināt.

Pēdējos gados vērojami neatlaidīgi centieni attīstīt un nostiprināt darba koplīgumu 
slēgšanas kultūru Latvijā. Latvijas arodbiedrības ir guvušas labumu no māsu arodbied-
rību solidaritātes atbalsta, jo īpaši Ziemeļvalstīs, turklāt tādas Eiropas līmeņa konfede-
rācijas kā EPSU ir centušās sniegt arī papildu atbalstu. Savukārt ar Eiropas Savienības 
finansējumu ir mēģināts uzlabot kolektīvās spējas nozīmīga sociālā dialoga uzsākšanai 
(tajā skaitā darba koplīgumu slēgšanai). Tomēr Lulle un Ungure (2019) pesimistiski ap-
galvo, ka „dalībai ES un iesaistei ES līmenī nav bijusi tieša ietekme uz darba koplīgumu 
slēgšanu” (375. lpp.). Drīzāk viņas apgalvo, ka dažām citām šeit minētajām iniciatīvām 
varētu būt netiešāka ietekme uz pašreizējās situācijas uzlabošanu. Kopumā viņas secina, 
ka sociālais dialogs Latvijā joprojām ir ierobežots un virspusējs, radot tikai ierobežotu 
iespēju Latvijas darba ņēmējiem.
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1.3 Eiropas pusgads un sabiedriskie pakalpojumi

Kad 2011. gadā tika izveidots Eiropas pusgads, Latvija saņēma Eiropas Komisijas vidēja ter-
miņa finansiālās palīdzības programmu uz trīs gadiem. Tāpēc pirmajā gadā tā nesaņēma 
konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI). Tā vietā bija jāievēro 2009. gada janvārī 
parakstītā Saprašanās memoranda noteikumi, kas paredzēja „ekonomikas politikas nosacī-
jumus, uz kuru pamata tiek izmaksāta finansiālā palīdzība” (Eiropas Komisija, 2011).

2012.-2013. gadā Latvijai tika piemērota uzraudzība pēc programmas darbības beigām, 
lai gan KVAI tika publicēti tradicionālajā formātā (EK, 2012). 2012.-2013. pusgada do-
kumentācijā izvirzītie jautājumi uzsvēra vairākas problēmas, kas joprojām ir Latvijas 
pusgadā gūtās pieredzes ilglaicīgas iezīmes. Piemēram, pastāv bažas par aplikšanu ar 
nodokļiem un to, ko uzskata par pārmērīgu paļaušanos uz darbaspēka nodokļiem, nevis 
uz alternatīvām (piemēram, patēriņu). Jo īpaši, uzmanība tiek pievērsta zemu ienākumu 
saņēmēju nodokļu slogam un sociālās drošības tīkla (ne)atbilstībai. Iespējams, ka šie divi 
jautājumi ir pamats lielākam satraukumam par ienākumu nevienlīdzības līmeni Latvijā. 
Laikā no 2012. gada līdz 2013. gadam Latvijas ekonomika atgriezās uz izaugsmes ceļa, 
kas pozitīvi ietekmēja nodarbinātību, tomēr Komisija pauž nopietnas bažas par pras-
mju neatbilstību un profesionālās izglītības programmu nespēju risināt šo problēmu. 
2012.-2013. gadā KVAI koncentrējas uz pastāvīgiem centieniem risināt budžeta deficīta 
problēmu, vairākām darba tirgus problēmu risināšanai paredzētām iniciatīvām, konkrē-
tu ieteikumu par nabadzības un sociālās atstumtības problēmu risināšanu, kā arī citu 
problēmu risināšanu ar nolūku reformēt to, kas tiek raksturots kā neapmierinošas kvali-
tātes augstākās izglītības nozare. Latvija tiek rosināta arī palielināt konkurenci komunālo 
pakalpojumu nozarē.

2013.-2014. gadā tiek atkārtoti daudzi iepriekšējā gadā apzinātie jautājumi (EK, 2013). 
Tiek apgalvots, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme pārsniedz prognozes, un tas dod zinā-
mu rīcības brīvību gan budžeta deficīta novēršanā, gan plašāku jautājumu risināšanā. 
2013.-2014. gadā KVAI uzmanības centrā joprojām ir darba tirgus problēmu risināšana, 
reformējot profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmu (tajā skaitā veicot mācību 
programmu reformu) un uzlabojot karjeras vadību. Latvija tiek mudināta cīnīties pret na-
badzību, uzlabojot pabalstu sniegšanu, un joprojām tiek uzsvērta augstākā izglītība, kurai 
jāpievērš uzmanība. Citi KVAI attiecas uz komunālo pakalpojumu nozari un tiesu sistēmas 
nepilnību uzlabošanu. Pēdējā gadījumā ir svarīgi uzsvērt, ka plaši pārvaldības un sistēmas 
integritātes jautājumi ir Latvijas KVAI atkārtota iezīme, dažādos laikos rosinot veikt darbību 
attiecībā uz valstij/pašvaldībām piederošo uzņēmumu neefektivitāti, maksātnespēju, inte-
rešu konfliktiem un, pēdējā cikla laikā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

2014.-2015. gadā atkārtoti tiek apspriesti tādi jautājumi kā nabadzība un jauniešu bez-
darbs (EK, 2014). Latvijas valdība atkal tiek aicināta pārskatīt ģimenēm ar zemiem ienā-
kumiem piemērojamo nodokļu slogu, kā arī turpināt savas reformas augstākajā izglītībā. 
Komisija pozitīvi atbalsta priekšlikumu ciešāk saistīt augstākās izglītības finansējumu ar 
iestāžu darbības rezultātiem. Tomēr 2014.-2015. gads ir nozīmīgs, tāpēc ka šī ir pirmā 
reize, kad veselības aprūpei kā Latvijas problēmai tiek veltīta ievērojama uzmanība. 
Komisija ziņo:
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„Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību apgrūtina izmaksas, tajā skaitā lieli 
personīgie maksājumi un izplatīti neoficiālie maksājumi, kuru dēļ liela iedzīvotāju 
daļa nespēj apmierināt savas veselības aprūpes vajadzības. Ir daudz iespēju 
uzlabot sistēmas efektivitāti, nodrošināt izmaksu ziņā lietderīgu finansējumu un 
veicināt slimību profilakses pasākumus”  
(EK, 2014).

Rezultātā viens no 2014.-2015. gadā Latvijas KVAI ir „Uzlabot veselības aprūpes sistēmas 
izmaksu lietderību, kvalitāti un pieejamību”.

2015.-2016. gadā Latvija pieprasīja īslaicīgu novirzi no obligātās korekcijas vidēja ter-
miņa finanšu mērķu sasniegšanai, lai sniegtu atbalstu veselības aprūpes reformai. 
Latvija jau bija nodrošinājusi atbalstu šādai novirzei saistībā ar pensiju reformu un, lai 
gan Komisija atzina „ka pašreizējā veselības nozares reforma ir vajadzīga”, tā uzskatīja, ka 
Komisijai nav iespēju atbalstīt īslaicīgas novirzes pieprasījumu. 2015.-2016. gadā KVAI 
(EK, 2015) atkārto daudzas iepriekšējos gados apzinātās tēmas, tostarp lielāku uzmanī-
bu pievērš PIA reformai kā daļai no „darbaspēka sarukuma” risinājuma (bezdarbs pastāv 
zemas kvalifikācijas nozarēs un lauku apvidos). Iespējams, ka, ņemot vērā Latvijas pie-
prasījumu piešķirt īslaicīgu novirzi, veselības aprūpes reforma nav iekļauta 2015.-2016. 
gadā KVAI.

2016.-2017. gadā Latvija atkal pieprasa īslaicīgu novirzi no obligātās korekcijas, un šajā 
gadījumā sakarā ar optimistiskāku ekonomikas perspektīvu pieprasījums tiek apmie-
rināts. 2016.-2017. gadā KVAI gandrīz tikai un vienīgi tiek atkārtoti iepriekšējos gados 
identificētie jautājumi un ieteikumi (EK, 2016). Tie ietver:

• Nodokļu sloga samazināšanu zemu atalgotiem darba ņēmējiem

• Pabalstu adekvātuma uzlabošanu (tas saglabājies 2009. gada līmenī)

• Profesionālās izglītības mācību programmu reformas paātrināšanu

• Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes, izmaksu lietderības un pieejamības 
uzlabošanu

Rūpes par pētniecības un inovāciju uzlabošanu rosina palielināt privātās un valsts inves-
tīcijas pētniecībā, kā arī veikt pētniecības institūtu konsolidāciju. Lai gan universitātes 
nav konkrēti minētas, domājams, ka tām ir galvenā loma šajā pēdējā ieteikumā.

Iepriekš minētie jautājumi ļoti līdzīgā veidā tiek izskatīti 2017.-2018. gada ieteikumos 
(EK, 2017), lai gan šajā gadā ir konkrēts ieteikums „uzlabot efektivitāti un pārskatatbildību 
publiskajā sektorā”. Šajā jautājumā bažas rada pārvaldība un pārredzamība, koncentrējo-
ties uz efektīvāku interešu konfliktu pārvaldību.

2018. gadā publicētajos KVAI ir redzams, ka daudzos jautājumos, kas sevišķi izcelti ie-
priekšējos gados, ir panākts salīdzinoši neliels progress. Ir mainīta ienākuma nodokļa 
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pamatlikme, lai gan Komisija apgalvo, ka „nodokļu ķīlis zemu atalgotiem darba ņēmējiem 
joprojām ir samērā augsts” (EK, 2018.). Pabalsti joprojām ir zemi, un par problēmu tiek 
uzskatītas pensijas 2006. gada līmenī. Tā rezultātā Latvijā ir augsts ienākumu nevien-
līdzības līmenis un ievērojams nabadzības līmenis gan pensionāru, gan darbspējīgā 
vecuma iedzīvotāju grupās. Pensionāru un invalīdu nabadzības līmenis ir pasliktinājies 
un tiek raksturots kā viens no sliktākajiem Eiropā. KVAI ziņojumā uzsvērts, ka „to cilvēku 
īpatsvars, kas saskaras ar nopietnu mājokļa trūkumu, ir viens no augstākajiem Eiropā” un 
ka sociālo mājokļu „trūkst” (EK, 2018.). Tomēr šajā jomā nav KVAI. Ziņojumā atzīts, ka 
veselības aprūpes sistēmā ir īstenotas reformas, un sagaidāms, ka uzlabotais finansē-
jums radīs zināmus uzlabojumus. Tomēr finansējums joprojām ir „krietni zemāks” par ES 
vidējo finansējumu, un efektivitātes reformas nav pilnībā īstenotas. Tā kā ir panākts iero-
bežots progress šajās jomās, KVAI atkārto iepriekš apzinātos jautājumus, koncentrējoties 
uz zemu atalgotu darba ņēmēju nodokļu reformu, pabalstu adekvātumu, profesionālās 
izglītības reformu un ilgstošu veselības aprūpes sistēmas reformu, lai risinātu ar pieeja-
mību, kvalitāti un izmaksu lietderību saistītus jautājumus.

1.4  Eiropas pusgads, arodbiedrības un sociālais 
dialogs

Jau iepriekš norādīts, ka sociālais dialogs Latvijā tiek uzskatīts par nepietiekami attīstītu 
un nestabilu. Valdībās ir dominējuši centriski labējie politiskie spēki, un šīs pārvaldes ies-
tādes ne vienmēr ir bijušas labvēlīgas pret arodbiedrību iesaistīšanos atklātās politikas 
debatēs. Tas daļēji izskaidro to, kāpēc arodbiedrības Latvijā ir konstruktīvi iesaistījušās 
Eiropas pusgadā, uzskatot to par iespēju gan ietekmēt iekšpolitiku galvenajās jomās, 
kas saistītas ar sabiedriskajiem pakalpojumiem, gan arī attīstīt sociālā dialoga kultūru.

Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Rīgā darbojas divi Eiropas pusgada ierēdņi (EPI). EPI 
pašreizējos amatos darbojas attiecīgi četrus un sešus gadus. Līdz ar to viņi ļoti labi pār-
zina Eiropas Savienības iestāžu darbu un latviešu tīklu Briselē, tāpēc, kā atzīmēja viens 
EPI, viņi „var iztulkot no Briseles saņemto informāciju saprotamā valodā un pildīt agrīnās 
brīdināšanas mehānisma funkciju”.

EPI atzīmēja, kā gadu gaitā ir mainījušies Eiropas pusgada galvenie jautājumi. Sākotnēji 
ļoti aktuāli bija fiskālie jautājumi, strukturālās reformas, enerģija un tiesiskais regulē-
jums. Svarīga bija arī izglītība, tomēr lielākā uzmanība tika pievērsta dažādām svarī-
gākajām problēmām. Piemēram, 2013. gadā valdība paziņoja par augstākās izglītības 
reformām, un KVAI tika mēģināts sniegt atbalstu tam, piemēram, ar akreditācijas sistē-
mu. Jaunākajos KVAI galvenā uzmanība pievērsta prasmēm un profesionālajai izglītībai. 
Sākotnēji veselības nozare vispār netika aplūkota. Tomēr tika atzīts, ka Eiropas pusgads 
ir „palīdzējis iekļaut šo jautājumu valdības darba kārtībā”.

EPI ir atbildīgs par dažādu ieinteresēto personu uzaicināšanu uz sanāksmēm faktu vāk-
šanas misijas laikā, un tur sociālajiem partneriem ir paredzēta vienas stundas sanāks-
me. Katrs sociālais partneris parasti piedalās kā četru vai piecu speciālistu komanda 



12

VALSTS GADĪJUMA ANALĪZE: LATVIJA

un sniedz ziņojumu par to, kāda, viņuprāt, ir valdības pozīcija. Otrā sanāksme notiek 
ar citām ieinteresētajām personām, tajā skaitā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru (LTRK), Ārvalstu investoru padomi Latvijā (ĀIPL) un mazajiem un vidējiem uzņē-
mumiem (MVU).

Papildus faktu vākšanas misijai EPI organizē vairākus pasākumus, un sociālie partneri 
tiek uzaicināti arī uz citām sanāksmēm, piemēram, uz atklātu parlamenta sēdi un konfe-
rencēm. EPI komentēja, ka arodbiedrības vienmēr ir bijušas pie sarunu galda, apgalvo-
jot, ka „tādējādi tās ir diezgan konstruktīvi partneri”.

Latvijā divpusējās un trīspusējās diskusijās tiek iesaistīti divi oficiāli sociālie partneri: 
LBAS un LDDK. Tomēr jāatzīmē, ka EPI ir paplašinājis sociālā dialoga jēdzienu, iesais-
tot pusgada diskusijās citas ieinteresētās puses. Iepriekšējo faktu vākšanas misiju laikā 
LBAS, LDDK un vēl divas darba devēju organizācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kamera un Ārvalstu investoru padome Latvijā, kopīgi tikās ar Komisijas pārstāvjiem. 
LBAS un LDDK uzskatīja to par problemātisku vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tikai LBAS 
un LDDK bija oficiāli sociālie partneri. Otrkārt, vienas stundas sanāksmē sociālajiem part-
neriem bija ierobežots laiks uzstāties. Visbeidzot LBAS uzskatīja, ka, sēžot pie viena saru-
nu galda kopā ar trim darba devēju pārstāvjiem, darbinieku balsīm ir otršķirīga nozīme.

Tika uzsvērts, ka LBAS pēdējo gadu laikā ir atjaunojusi savu komandu; tagad tajā ir viens 
darbinieks, kurš ir dzīvojis Briselē un labāk izprot ES procesus. Kā komentēja viens EPI, 
„mēs sākam runāt vienā valodā, un es domāju, ka tas palīdz”. Lai gan tiek uzskatīts, ka 
LDDK bieži vien ierodas ar savu darba kārtību, LBAS vairāk tiecas pieņemt tādus doku-
mentus kā KVAI „bez ierunām” un tā rezultātā „vairāk iesaistās procesā”. Turklāt tiek uzska-
tīts, ka LBAS ir kļuvusi internacionalizētāka, izmantojot saikni ar saviem Rietumeiropas 
kolēģiem un organizācijām Briselē, un tas ir paplašinājis viņu zināšanas par pusgada 
procesu. LVSADA pārstāvis arī atzīmēja LBAS vadības maiņu, kas, viņaprāt, ir palīdzējis 
sadarbības un koordinācijas jomā.

LBAS arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības koordinators7 (TUSLO - Trade Union 
Semester Liaison Officers) apstiprināja tās ciešo saikni ar Briseli. Papildus faktu vākšanas 
misijai viņi parasti piedalās sanāksmē ar Eiropas Arodbiedrību konfederāciju (EAK) un 
piedalās Nodarbinātības komitejas (EMCO) sēdēs. Viņi iesniedz rakstisku ziņojumu EAK, 
kas apkopo Eiropas konfederāciju viedokļus, pirms tā iesniegšanas Eiropas Komisijā zi-
ņojumu sagatavošanai par valsti. Šī informācija parasti tiek sagatavota novembrī un pēc 
tam nosūtīta Komisijai novembra beigās vai decembrī. 

LBAS un LDDK ir izveidojušas pozitīvas attiecības, un tās sadarbojas, lai ietekmētu valdī-
bu. Tomēr tika atzīmēts, ka agrāk sarunas par darba koplīguma slēgšanu nozaru līmenī 
gandrīz nav notikušas. Sarunas par darba koplīguma slēgšanu pēdējo dažu gadu laikā 
ir kļuvušas par sociālo partneru prioritāru politikas jomu. Citas problemātiskas jomas 
ir nodokļu reforma (kas ietver papildu ieguldījumu veselības aprūpē), algas izglītības 

7 Lūdzu, ņemiet vērā, ka oficiāli katrā konfederācijā ir tikai viens arodbiedrības un Eiropas pusgada sadar-
bības koordinators. Tomēr, ja tas nepieciešams Eiropas pusgada darbību koordinēšanai, arī otrs darbinieks darbo-
jas kā arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības koordinators.
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un veselības aprūpes nozarē un darbaspēka trūkums. Attiecībā uz pēdējo tiek uzskatīts, 
ka veselības aprūpes nozari īpaši ietekmē trešo valstu pilsoņu pieņemšana darbā. LBAS 
izvirzīja šo jautājumu sanāksmēs ar Eiropas Komisiju un saziņā ar Latvijas delegāciju, kas 
bija atbildīga par valsts ziņojuma sagatavošanu. Līdz ar to šis jautājums parādījās ziņoju-
mā par valsti un KVAI. Turklāt, sadarbojoties ar LVSADA, LBAS izdevās atcelt reformu, kas 
saistīta ar trešo valstu pilsoņu pieņemšanu darbā veselības aprūpes nozarē. Viņi uzskatī-
ja, ka tas varētu izraisīt veselības aprūpes darbinieku algu samazināšanos.

LBAS izmanto pusgada dokumentus kā datu avotu. Arodbiedrības un Eiropas pusgada 
sadarbības koordinators uzskata, ka pusgads ir palīdzējis veidot sociālo dialogu valsts lī-
menī, kā arī, izmantojot izglītību, apmācību un pasākumus sadarbībā ar EAK un Komisiju, 
ir veicinājis kapacitātes veidošanu. Kā atzīmēja viens arodbiedrības un Eiropas pusgada 
sadarbības koordinators, „viņi ir lielā mērā uzlabojuši mūsu izpratni par pusgadu un to, kā 
mēs varam izmantot to”.

Ekonomikas ministrija vada pusgada procesa īstenošanu Latvijā, un vecākais ekono-
mists ir atbildīgs par valsts reformu programmu (VRP). LBAS ir uzsvērusi VRP nozīmīgu-
mu. Iepriekšējos gados LBAS kritiski vērtēja VRP izstrādes procesu. Viņi uzskatīja, ka nav 
iesaistīti tās izstrādē un ka viņiem ir bijis maz laika, lai sagatavotu informācijas piepra-
sījumus. Tomēr 2017.-2018. gada ciklā viņi atzīmēja dažus uzlabojumus un uzskatīja, ka 
tiem ir reāla ietekme. Ekonomikas ministrijā notika sanāksmes, un notika apspriedes ar 
ieinteresētajām personām. Viens arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības koordi-
nators apgalvoja, ka „pagājušajā gadā tika uzklausīta mūsu kritika, un mums bija daudz 
vairāk laika un iesaistes procesā”. Tomēr tika norādīts, ka šajā sanāksmē netiek apspriests 
plašāks pusgada process.

EPI komentēja, ka LBAS dalīborganizācija LVSADA ir bijusi viena no aktīvākajām arod-
biedrībām, pieprasot sanāksmes ar EPI un organizējot konsultācijas ar kolēģiem Briselē. 
Tika atzīts, ka LVSADA ir izmantojusi pusgada dokumentāciju, lai sasniegtu labus rezul-
tātus valsts līmenī, „tāpēc viņi var izmantot procesu, lai lobētu savu mērķu sasniegšanai”.

LVSADA apvieno apmēram 8000 biedru, un tā ir lielākā arodbiedrība veselības aprūpes 
nozarē. Tā apvieno arī sociālās aprūpes nozares biedrus. LVSADA pārstāvis uzskata, ka 
tās galvenās prioritātes ir ārstu un medmāsu algas, apgalvojot, ka daudzi Latvijas vese-
lības aprūpes speciālisti ir pārcēlušies uz ārzemēm labāka atalgojuma dēļ. Viņš atzīmē-
ja neseno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieaugumu par 21%. Tomēr datu 
vākšanas laikā Veselības ministrijas solītajam algu palielinājumam par 20% nākamo trīs 
gadu laikā netika saņemta valdības piekrišana. No 2018. gada stabilitātes programmas 
(SP) izriet, ka nav plānots palielināt pamatalgu vai virsstundu darba samaksu.

„Arī ziņojumā par valsti ir visai skaidri norādīts, ka ārstu un medmāsu trūkums ap-
grūtina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, un tas galvenokārt ir saistīts ar 
zemajām algām. Viss ir diezgan skaidrs, un šķiet loģiski veikt šos konkrētos pasā-
kumus, lai atrisinātu problēmu. Tomēr valdība nereaģē. Jā, vienu gadu tieši pirms 
vēlēšanām mums ir zināma naudas summa, bet pēc tam neviens nevēlas darīt to, 
kas jādara.”
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LVSADA pārstāvis ir informējis Komisiju par KVAI un SP neatbilstībām. Viņš ir rakstiski 
vērsies pie premjerministra un atzīmējis: „tādēļ mēs neklusējam; mēs cenšamies darīt visu 
iespējamo, lai uzlabotu situāciju, bet tas nav viegli”. Viņš uzskata, ka pusgads ir palīdzējis 
arodbiedrībai izstrādāt Veselības aprūpes finansēšanas likumu, jo ES ir izteikusi nepār-
protamu atbalstu valdības izdevumu palielināšanai, pamatojoties uz Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) ieteikumiem. Viņš sāka izmantot pusgadu sava valsts līmeņa izskaid-
rošanas darba plānošanai 2016. gadā. Tas sākās ar EPSU atbalstu. Viņš raksturoja savu ie-
saistīšanos šādi: „tātad vispirms ir zināšanas, pēc tām darbības un, visbeidzot, iesaistīšanās 
un pieredze”.

EPI atzīmēja, ka galvenās LIZDA un LVSADA politikas prioritātes ir algas un darba aps-
tākļi. Lai gan tas lielā mērā sakrīt ar arodbiedrības biedru problēmām, tiek uzskatīts, ka 
koncentrēšanās uz tradicionālajiem darba problēmjautājumiem varētu būt neefektīva, 
jo izglītības un veselības aprūpes reformas ir daudz plašākas nekā minētie jautājumi. EPI 
uzskata, ka gan LIZDA, gan arī LVSADA nevēlas runāt par (skolu un slimnīcu) optimizāciju 
un kvalitātes nodrošināšanu attiecīgajās nozarēs. Tomēr LIZDA apgalvo, ka atbalsta pār-
domātu un rūpīgi izsvērtu pieeju skolu tīkla optimizācijai. Tajā jāņem vērā i) pamatskolu 
tuvums skolēnu dzīvesvietai, kā arī ii) vidusskolu skolēnu skaits un kvalitātes rādītāji.

1.5  Valsts sniegums saistībā ar Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru/sociālo rezultātu pārskats

2017.-2018. gadā valsts sniegums saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru (ESTP) tika 
publicēts Vienotajā nodarbinātības ziņojumā un sīkāk apspriests ziņojumā par katru 
valsti. 2017.-2018. gadā tika publicēti dati par 12 no 20 rādītājiem, kas norādīti ESTP, 
un Latvijas sniegums atspoguļo daudzas problēmas, kādas norādītas iepriekšējo gadu 
pusgada dokumentācijā.

Latvijas salīdzinoši spēcīgā ekonomikas attīstība pēc ekonomiskās krīzes ir nodrošinā-
jusi labus izaugsmes rādītājus, un pozitīvākos rezultātus uzrāda tie ESTP, kas visciešāk ir 
saistīti ar ekonomikas cikliem. Piemēram, mājsaimniecību izmantojamā ienākuma pie-
augums ir labāks par vidējo līmeni, un nodarbinātības un bezdarba līmenis ir „vidējs”. 
Puse no divpadsmit rādītājiem norādīti kā vidēji vai augstāki. Tomēr jomās, kuru rādītāji 
ir zemāki par vidējo līmeni, izteikti parādās vairāki problēmjautājumi. Sociālās drošības 
tīkla neatbilstība, kas jau vairākus gadus ir norādīta pusgada dokumentos, atspoguļo 
augstu nabadzības risku un vāju sociālo pārvedumu ietekmi uz nabadzības mazināša-
nos (abi rādītāji „vājš, bet uzlabojas”). Ir gandrīz skaidrs, ka šīs problēmas savukārt veicina 
augstu ienākumu nevienlīdzības līmeni, kas tiek klasificēts kā „jānovēro”.

Latvijas pusgada dokumentos bieži vien tiek izteiktas bažas par profesionālās izglītības 
sistēmas darbību un pēdējā laikā arī par veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. Abi 
šie jautājumi ESTP tiek raksturoti kā problemātiski, un jauniešu NEET (nestrādā, nemācās 
un neapgūst arodu) rādītājs tiek klasificēts kā „jānovēro”, un veselības aprūpes rezultāti 
tiek vērtēti kā „vājš, bet uzlabojas”.
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2 tabula. Latvijas sniegums 2018. gada sociālo rezultātu pārskatā 

VĒRTĒJUMS RĀDĪTĀJI 

Labākais sniegums Dzimumu nodarbinātības atšķirība

Virs vidējā Reālā mājsaimniecību izmantojamā bruto ienākuma pieaugums uz vienu 
iedzīvotāju

Vidēja līmeņa Izglītību un apmācību pāragri pārtraukušie

Nodarbinātības līmenis 

Bezdarba līmenis

Bērni līdz 3 gadu vecumam formālajā aprūpē 

Labs sniegums, bet 
jāuzrauga

Nav

Vājš, bet uzlabojas Nabadzības vai sociālās atstumtības riska rādītājs

Sociālo pārvedumu ietekme uz nabadzības mazināšanos

Respondentu nosauktās neapmierinātās medicīniskās aprūpes vajadzības 

Jānovēro Ienākumu kvintiļu attiecības rādītājs 

Jauniešu NEET rādītājs

Indivīda digitālo prasmju līmenis

Kritisks stāvoklis

Eiropas Komisija, 2018. gads

2.  2018.-2019. gada Eiropas 
pusgada cikls

2.1  Eiropas pusgada process un arodbiedrību 
līdzdalība

2018.-2019. gada Eiropas pusgada cikls oficiāli sākās 2018. gada septembrī, kad prezidents 
Junkers [Juncker] teica ES Parlamentā runu „Stāvoklis Eiropas Savienībā” (Eiropas Komisija, 
2018b). Liela daļa runas tika veltīta galvenajiem politiskajiem jautājumiem, iezīmējot 
Eiropas Savienības nākotni, lai gan skaidri vēlreiz tika apstiprināta Komisijas apņemšanās 
„labāk rūpēties par sociālo dimensiju” un atkārtoti izvirzīts mērķis par sociālāku Eiropu.

Rudens paketē, kas publicēta neilgi pēc tam 2018. gada novembrī, kopumā tiek pausta 
optimistiska nostāja attiecībā uz ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu, lai gan 
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tiek atzīmēts, ka izaugsmes modeļi joprojām ir nevienmērīgi. 2018.-2019. gada izaugsmes 
pētījumā norādīts, ka pastāv vairākas pastāvīgas un aktuālas problēmas, un tās ir šādas:

• Pastāvīga ienākumu nevienlīdzība un nabadzības līmenis, kas izrādījies ilgstošs

• Zems produktivitātes pieaugums

• Augsts publiskā sektora un privātā sektora parāda līmenis

• Labklājības sistēmas ilgtspēja

• Prasmju neatbilstība un trūkums

• Digitalizācijas ietekme

• Migrācija

• Centrālās bankas stimulēšanas pasākumu paketes atcelšana

Eiropas pusgada dokumentos saistībā ar Latviju ir izcelti konkrēti faktori, tajā skaitā ienā-
kumu nevienlīdzība, nabadzības līmenis un prasmju trūkums. 

Visiem nolūkiem un mērķiem 2018.-2019. pusgada cikls Latvijā sākās ar Eiropas Komisijas 
faktu vākšanas vizīti, kas notika Rīgā no 2018. gada 22. oktobra līdz 24. oktobrim. Šīs vizī-
tes laikā koalīcijas valdība vēl nebija izveidota. Tādēļ Ekonomikas ministrijai bija zināma 
neskaidrība par politisko virzienu un to, kā tas varētu ietekmēt ekonomikas un sociālo 
politiku valsts līmenī. Arī ierēdņi nedaudz atturīgi runāja par lielākām reformām. Turpretī 
divi Eiropas pusgada ierēdņi (EPI) Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Rīgā atzīmēja, ka jau-
najām valdībām ir tendence pozitīvi reaģēt uz pusgada dokumentiem, jo tās bieži vien 
kritizē iepriekšējo valdību. Tika apgalvots, ka „būs jauna dinamika, un mēs sagaidām lie-
lāku entuziasmu attiecībā uz Eiropas pusgadu”. Tomēr LVSADA pārstāvis pauda bažas, ka 
viens no premjerministra kandidātiem vēlas atcelt trīspusējās sarunas.

Abi EPI organizēja programmu un darba kārtības projektu, pamatojoties uz Briseles kolēģu ie-
teikumiem. Pirms sanāksmēm ieinteresētajām personām tika nosūtīti jautājumi, lai viņi varē-
tu sagatavoties. Katrai ieinteresētajai personai tika nosūtīti konkrēti jautājumi. Bija divdesmit 
divas dažāda veida sanāksmes, un tās visas notika „ES mājā”, Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Rīgā telpās. Tajās piedalījās vairāk nekā septiņdesmit organizācijas un vairāk nekā divi simti 
cilvēku. Ieinteresētās personas, kuras tika uzaicinātas uz tikšanos ar Komisijas pārstāvjiem, bija 
valdības ministri, ierēdņi, arodbiedrības un darba devēju organizācijas. Par pusgada procesu 
Latvijā atbildīgais Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists pārskatīja dalībnieku sarakstu 
un darba kārtību, kā arī sniedza turpmākus ierosinājumus. Viņš pārstāvjiem sniedza informā-
ciju par notiekošajām reformām un apmeklēja visas pārējās sanāksmes, jo vēlējās dzirdēt da-
žādus viedokļus, tajā skaitā sociālo partneru viedokļus. Pēc viņa domām, faktu vākšanas misija 
gadu gaitā ir uzlabojusies sakarā ar to, ka „arvien vairāk cilvēku ir informēti par šo Eiropas pusga-
da procesu”. Turklāt viņš uzskata, ka LBAS un LDDK ir lielāka izpratne, un tās aktīvi sadarbojas.
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Pirms faktu vākšanas misijas LDDK un LBAS pusgada speciālisti tikās, lai apspriestu 
Komisijas vizīti. Faktu vākšanas misijas sanāksmē LBAS delegācijā bija priekšsēdētājs, divi 
arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības koordinatori (viens pārstāvis juridiskajos 
jautājumos un viens pārstāvis ekonomiskajos jautājumos), kā arī pārstāvis izglītības un 
nodarbinātības jautājumos. Viens LBAS pārstāvis uzskatīja, ka sanāksmes formāts šogad 
bijis atšķirīgs; proti, Komisijas pārstāvji tikai uzdeva jautājumus, un faktiskā „dialoga” bija 
mazāk. Darba devēju pārstāvis LDDK uzskatīja, ka faktu vākšanas misija sociālajiem part-
neriem ir ļoti vērtīga, piebilstot, ka „mums ir kvalitatīvas debates”. Tikšanās laikā LDDK 
prezidents un LBAS priekšsēdētājs sniedza prezentāciju par sociālo dialogu. Turklāt 
LDDK un LBAS uzaicināja Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 
pārstāvjus apmeklēt to birojus, savukārt LDDK tikās ar Eiropas Komisijas viceprezidentu 
Dombrovski, lai izskaidrotu situāciju Latvijā.

Pēc viena EPI sniegtās informācijas, faktu vākšanas misijā tika uzaicināta gan LVSADA, 
gan arī LIZDA. Sanāksmē piedalījās tikai LVSADA, lai izteiktu savu viedokli par veselības 
reformu. LIZDA iesniedza Eiropas pusgada ierēdņiem nostājas dokumentu. Tika atzīmēts, 
ka galvenais izglītības arodbiedrības jautājums šogad ir investīcijas zinātnē un inovāci-
jās. Turpretī viens EPI atzīmēja, ka premjerministrs vēlas pievērst lielāku uzmanību skolu 
tīkla optimizācijai un iekļaut to KVAI, jo „ja viņiem izdodas iekļaut kādu jautājumu KVAI, tad 
valdībai vienmēr ir vieglāk īstenot to, jo viņi var teikt, ka pat ES Briselē vēlas īstenot to”.

LVSADA pārstāvis neuzskatīja, ka viņa tikšanās faktu vākšanas misijas laikā arodbied-
rībai būtu bijusi lietderīga. Viņš sniedza prezentāciju Komisijas pārstāvjiem un izteica 
bažas par metodoloģisko pieeju, analizējot kopējos publiskos izdevumus veselības 
aprūpei (jo īpaši, iekļaujot datus par personīgajiem maksājumiem kopējos publiskos 
izdevumos) 2018. gada ziņojumā par valsti. Viņš nespēja veikt izmaiņas šajā ziņojumā 
par valsti. Tomēr šī daļa tika izņemta no 2019. gada ziņojuma par valsti. Turklāt ziņoju-
ma autori iekļāva diagrammu, kurā publiskie izdevumi dažādām Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas nozarēm tika salīdzināti ar ES vidējiem rādītājiem. Tādēļ viņš bija apmierināts 
ar 2019. gada ziņojuma par valsti formātu, kas, viņaprāt, bija veiksmīgas lobēšanas 
rezultāts faktu vākšanas misijā: „daļēji mēs varam būt pārliecināti, ka tas ir tāds mūsu 
paustā viedokļa dēļ”.

Papildus ieinteresēto personu sniegtajiem komentāriem faktu vākšanas misijas laikā EPI 
iekļauj sociālo partneru nostājas dokumentus un atzīmē diskusiju par aktuāliem jautā-
jumiem, piemēram, nozaru pamatlīgumiem. Arodbiedrību nostājas dokumentus parasti 
iesniedz LBAS. Tomēr šos dokumentus var iesniegt arī nozares, piemēram, šogad savus 
dokumentus iesniedza gan veselības arodbiedrība, gan arī izglītības arodbiedrība.

LBAS piedalījās arī sanāksmē ar EAK. Turklāt arodbiedrības un Eiropas pusgada sadar-
bības koordinators iesniedza rakstisku ziņojumu EAK. Tam bija jābūt pabeigtam līdz 
2018. gada 5. novembrim. Pēc tam EAK apkopoja visus ziņojumus un novembra pē-
dējā nedēļā nosūtīja kopsavilkumu Eiropas Komisijai. Papildus tam LBAS piedalījās 
Nodarbinātības komitejas (EMCO) sēdē par Latviju, kurā tai tika lūgts sniegt ieguldī-
jumu ziņojumā par valsti un, jo īpaši, par sociālo dialogu un sociālo partneru iesaisti 
pusgada procesā.
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Papildus šīm oficiālajām politikas cikla sanāksmēm notika arī vairākas citas sanāksmes. 
Piemēram, LBAS tika uzaicināta uz īsu tikšanos Ekonomikas ministrijā 2019. gada febru-
ārī. Tā tika uzskatīta par lietderīgu. Tajā tika sniegta informācija par gaidāmajām pusgada 
procesa darbībām, tajā skaitā par gaidāmo ziņojuma par valsti publicēšanu, aprīlī paredzē-
to sanāksmi ar Briseles delegāciju, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta ziņojumiem par 
katru valsti un D pielikumam (galveno uzmanību pievēršot investīcijām), kā arī konkrētām 
valstīm adresēto ieteikumu projekta publicēšanu. Ministrija jau iepriekš atvainojās par ie-
robežoto laiku, kāds tiks veltīts sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām perso-
nām, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem par valsts reformu programmas projektu.

Kā jau ierasts, ziņojuma par valsti projekts tika iesniegts valdības ministrijām, galveno-
kārt tādēļ, lai varētu pamanīt un izlabot kļūdas. Tomēr pastāv ierobežotas iespējas ap-
strīdēt dokumenta saturu. Proti, sociālie partneri nevarēja izteikt komentārus par pro-
jektu. LBAS un LDDK intervijās ir izteikušas savu satraukumu par to. Kā paziņoja LDDK 
pārstāvis, „tā nav laba pārvaldība”. Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists paskaid-
roja, ka šī politika ieviesta pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, jo tā bija nobažījusies, ka 
darba dokuments varētu tikt izplatīts plašsaziņas līdzekļiem. Viņš uzskata, ka būtu labi, 
ja sociālie partneri izteiktu komentārus par ziņojumu. Tomēr viens EPI apgalvoja, ka lē-
mums ļaut sociālajiem partneriem komentēt ziņojumu par valsti ir valsts valdības ziņā, 
nevis Komisijas direktīva.

2.2 2019. gada ziņojums par valsti

Ziņojums par valsti (Eiropas Komisija, 2019a) tika publicēts 2019. gada 27. februārī, un 
Ekonomikas ministrija nekavējoties izplatīja saiti uz tiešsaistes ziņojumu.

2019. gada ziņojumā par Latviju ir aplūkotas daudzas tēmas, kas atspoguļotas iepriekšē-
jo gadu ziņojumos, uzsverot dažu problēmu pastāvīgo raksturu, neraugoties uz ekono-
miskās situācijas uzlabošanos. Latvija tiek uzskatīta par valsti ar ievērojamu ekonomisko 
izaugsmi un tiek raksturota kā „viena no valstīm, kas visstraujāk tuvinās ES vidējiem rādītā-
jiem”. Tomēr valstij ir jārisina nozīmīgas iedzīvotāju problēmas (tiek prognozēts iedzīvo-
tāju skaita samazinājums par 1% katrā no nākamajiem 20 gadiem) un nespēja novērst 
nevienlīdzību, kas Latvijai raksturīga no padomju laikiem un ir palielinājusies kopš eko-
nomiskās krīzes. Lai gan daudzi darba ņēmēji ir guvuši labumu no darba piedāvājuma 
un nodrošinājuši strauju algu pieaugumu, nodokļu un pabalstu sistēmas sliktie pārdales 
elementi nozīmē, ka „ienākumu nevienlīdzības līmenis joprojām ir augsts”.

Ziņojumā par valsti norādīts, ka attiecībā uz 2018. gadā KVAI vērojams mainīgs prog-
ress. „Neliels“ progress ir panākts attiecībā uz KVAI īstenošanu tādās jomās kā pārvaldī-
ba, veselības aprūpes reforma un profesionālās izglītības politika, lai gan tikai „ierobe-
žots” progress ir panākts attiecībā uz KVAI īstenošanu tādās jomās kā publiskā sektora 
pārskatatbildība un nodokļu reforma. Ziņojumā par valsti norādīts, ka attiecībā uz KVAI 
īstenošanu nav progresa tādā jomā kā minimālo ienākumu pabalstu adekvātuma 
uzlabošana.
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Tiek atzīts, ka izglītības sistēma samērā labi darbojas mācību sasniegumu ziņā, tomēr 
visos sektoros ir konstatētas vairākas problēmas. Piemēram, piekļuvei kvalitatīvam no-
drošinājumam skolu sektorā ir raksturīgas reģionālās atšķirības, tomēr, lai gan profesio-
nālajā izglītībā ir notikušas būtiskas reformas, darbā pieņemšanas rādītāji joprojām ir 
zemi. Augstākā izglītība tiek raksturota kā sadrumstalota, tā nepietiekami koncentrējas 
uz ZTIM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) priekšmetu absolventiem. 
Ziņojumā atzīts, ka nesen ir sākusi uzlaboties veselības aprūpes finansēšana, tomēr ne-
pietiekamais finansējums šajā nozarē joprojām ir galvenā problēma.

„Papildu publiskais finansējums ir jūtami uzlabojis veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību un samazinājis gaidīšanas laiku dažās jomās. Tomēr publisko 
izdevumu plāni 2020. gadam joprojām krietni atpaliek no ES vidējā rādītāja”  
(Eiropas Komisija, 2019a, 6. lpp.).

Ziņojumā tiek apgalvots, ka ierosinātās veselības apdrošināšanas reformas varētu sama-
zināt ietekmi uz nabadzīgajiem un vēl vairāk veicināt sociālo nevienlīdzību.

Ziņojumā par valsti aplūkotie sociālekonomiskie jautājumi - par spēcīgu izaugsmi, bet 
pieaugošu nevienlīdzību gan ienākumu, gan arī pakalpojumu pieejamības ziņā - skaid-
ri atspoguļoti 2019. gada Latvijas sociālo rezultātu pārskatā. Tajā Komisija raksturo zi-
ņojumā par valsti atspoguļoto ainu kā „jauktu”, trim ar nevienlīdzību, nabadzību un ve-
selības aprūpes pakalpojumu pieejamību saistītiem jautājumiem sniedzot vērtējumu 
„kritisks stāvoklis”.

3 tabula. Latvijas sniegums 2019. gada sociālo rezultātu pārskatā

VĒRTĒJUMS RĀDĪTĀJI 

Labākais sniegums Dzimumu nodarbinātības atšķirība

Virs vidējā Izglītību un apmācību pāragri pārtraukušie

Jauniešu NEET rādītājs

Vidēja līmeņa Nodarbinātības līmenis 

Bezdarba līmenis

Ilgstoša bezdarba līmenis

Reālā mājsaimniecību izmantojamā bruto ienākuma pieaugums uz vienu 
iedzīvotāju

Bērni līdz 3 gadu vecumam formālajā aprūpē 

Labs sniegums, bet 
jāuzrauga

Nav

Vājš, bet uzlabojas Neto ienākumi neprecētam pilna laika darba ņēmējam

Jānovēro Nabadzības vai sociālās atstumtības riska rādītājs

Indivīda digitālo prasmju līmenis

Kritisks stāvoklis Ienākumu kvintiļu attiecības rādītājs 

Sociālo pārvedumu ietekme uz nabadzības mazināšanos

Respondentu nosauktās neapmierinātās medicīniskās aprūpes vajadzības

Eiropas Komisija, 2019b
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Ziņojumā par valsti viens EPI atzīmēja, ka LIZDA ir runājusi ar plašsaziņas līdzekļiem par ba-
žām, kas saistītas ar ziņojumu par valsti. Tika atzīmēts, ka valdība neievēro KVAI, kas attiecas uz 
valsts investīciju palielināšanu izglītībā un pētniecībā, kā arī skolotāju algu paaugstināšanu.

Papildus tam EPI aicināja visas ieinteresētās personas sniegt tiešas atsauksmes un orga-
nizēja sanāksmes ar sociālajiem partneriem. Šajās sanāksmēs EPI iepazīstināja ar galve-
najiem jautājumiem un lūdza sociālajiem partneriem paust savus viedokļus. Kopumā 
LBAS un LDDK pozitīvi vērtēja ziņojumu par valsti. Kā atzīmēja viens LBAS pārstāvis, „tas 
būtībā atspoguļo lielāko daļu problēmu, kuras mūs satrauc”. EPI atzīmēja, ka arī veselības 
un izglītības nozares arodbiedrības piedalījās sanāksmē vai sniedza rakstiskus komentā-
rus, jo tās ir „izveidojušas savu saikni”. LVSADA uzskatīja, ka ziņojums par valsti ir diezgan 
sabalansēts un „atspoguļo realitāti”. LIZDA izteica līdzīgas bažas Izglītības ministrijai par 
„iekļaujošās izglītības koncepciju un pirmsskolas izglītības privatizācijas veicināšanu” D 
pielikumā. Viņi bija neapmierināti par to, ka nav iespējams redzēt projektu. 2019. gada 
22. martā LIZDA tika uzaicināta uz Parlamenta Eiropas lietu komisiju, lai apspriestu ziņo-
jumu par valsti.

Ziņojumus par valsti parasti uzskata par noderīgiem dokumentiem valsts līmenī. Šogad 
D pielikums tika uzskatīts par LBAS un LDDK sevišķi nozīmīgu, ņemot vērā tā uzsvaru 
uz turpmākām investīcijām, tajā skaitā sociālo dialogu. Turklāt LBAS ir apmierināta ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra sociālo rezultātu pārskata iekļaušanu ziņojumā par valsti. 
Tomēr, neraugoties uz vērtīgo informāciju, tiek uzskatīts, ka darba koplīgumu slēgšana 
ir jāiekļauj kā sociālais rādītājs, jo „Eiropas Komisija atzīmē, ka Latvijai trūkst dinamiska 
divpusēja dialoga”.

2.3 Valsts reformu programma

Latvijas valsts reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai (VRP) un Latvijas 
konverģences programma 2011.-2014. gadam tika vienlaicīgi apstiprinātas Ministru ka-
binetā 2011. gada 26. aprīlī un iesniegtas Eiropas Komisijā 2011. gada 29. aprīlī. Kopš šī 
datuma Latvija ir sagatavojusi un iesniegusi Eiropas Komisijā Progresa ziņojumus par 
VRP īstenošanu Latvijā. Progresa ziņojumi ir arī VRP ikgadējais atjauninājums. Astotais 
Progresa ziņojums par valsts reformu programmas īstenošanu tika publicēts un ie-
sniegts Eiropas Komisijā 2019. gada 15. aprīlī (tiešsaistē, 2019). Tas ir blīvs un ļoti detali-
zēts ziņojums, kurā atspoguļota valsts reakcija uz ziņojumu par valsti, iepriekšējā gada 
KVAI un progress „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanā. Tajā iekļauta arī informā-
cija par ES fondu izlietojumu un Latvijas investīciju vajadzībām 2021.-2027. gada plāno-
šanas periodā. Lai gan ziņojums ir sastādīts politiskas nenoteiktības laikā, tas lielākoties 
sniedz pozitīvu pārskatu par valdības veiktajiem pasākumiem, lai risinātu iepriekš minē-
tās jomas, galveno uzmanību pievēršot pagātnes rezultātiem, nevis turpmākajai rīcībai. 
Ekonomikas ministrijas pārstāvis atzina VRP ierobežoto lietderību un to, ka tā galveno-
kārt darbojas kā informācijas izplatīšanas mehānisms.
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Latvijas VRP savlaicīgi atsaucas uz diskusijām par VRP izstrādi, un tas liecina par arod-
biedrību konfederācijas iesaistīšanos. Tomēr nav īpašas nodaļas, kurā būtu sniegta sīkā-
ka informācija par ieinteresēto personu iesaistīšanos, un nav sistemātiska saņemto do-
kumentu uzskaitījuma. No tā izriet, ka nav iesniegto dokumentu kopsavilkuma un nav 
mēģināts padarīt iesniegtos dokumentus pieejamus tiešsaistē. Pēc Ekonomikas ministri-
jas vecākā ekonomista teiktā, tā ir apzināta bezdarbība, kas saistīta ar stingrām prasībām 
politikas plānošanas dokumentu izstrādē, kas iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā8.

Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists raksturoja darba grupu, kas izveidota, lai 
koncentrētos uz valsts reformu programmas (VRP) saturu. LBAS un LDDK ir divi šīs dar-
ba grupas locekļi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar VRP projektu un izteikt 
komentārus par to. Turklāt LBAS un LDDK piedalījās vienā sanāksmē par VRP projektu. 
Savukārt arodbiedrības tiek iesaistītas, tikai sniedzot rakstiskus komentārus. Saskaņā ar 
Latvijas likumdošanu ministrijai ir jāpiešķir ieinteresētajām personām septiņas darba 
dienas atsauksmēm. Tomēr termiņi bija tik stingri, ka to nevarēja garantēt.

Kopumā LBAS uzskata, ka konfederācija tiek mudināta iesaistīties VRP. Tomēr šogad do-
kuments tika iesniegts ļoti vēlu, un daudzas ieinteresētās personas - ne tikai sociālie 
partneri - uzskatīja, ka nav pietiekami daudz laika, lai sniegtu atbildi. Lai gan viņi tika 
brīdināti par kavēšanos, kā atzīmēja viens arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības 
koordinators „tas ir koordinācijas jautājums. Jo tās konkrētās daļas bija jānosūta mūsu dalī-
borganizācijām, kurām arī vajadzēja laiku komentāru sniegšanai”. Pēc publicēšanas notika 
ieinteresēto personu sanāksme, un LBAS tika dotas vēl divas dienas komentāru sniegša-
nai. LBAS pārstāvji pozitīvi novērtēja faktu, ka viņu viedoklis lielā mērā ir iekļauts galīgajā 
projektā. Tomēr tika apgalvots, ka dokuments varētu būt nedaudz kritiskāks attiecībā uz 
progresu valsts līmenī (skat. komentārus ziņojumā par valsti attiecībā uz progresu KVAI 
jomā). LDDK pārstāve atzīmēja, ka darba devēju konfederācijai un ministrijām šogad ir 
atšķirīgi viedokļi par VRP. Viņa uzskatīja, ka būtu lietderīgi, ja Komisija atsevišķi saņemtu 
sociālo partneru viedokļus par VRP. To atkārtoja LVSADA pārstāvis:

„Pēc manas pieredzes, ir svarīgi nodrošināt dialoga pārredzamību un dokumentu, 
izstrādāto projektu kvalitātes nolūkā to, ka informācija tiek saņemta ne tikai no 
valsts iestādēm, bet arī no sociālajiem partneriem. Jo viņiem var būt savs viedoklis, 
savi fakti. Un, kā redzat, valsts iestādes nelabprāt runā par neatbilstībām. Savukārt 
sociālie partneri to var darīt ar entuziasmu ”.

LIZDA rakstiski vērsās Finanšu ministrijā saistībā ar stabilitātes programmu (SP) un iztei-
ca īpašu lūgumu palielināt investīcijas izglītībā un zinātnē. Viņi nezināja, vai viņu iejauk-
šanās kaut ko ietekmēs. Eiropas lietu komisijas sanāksmē, kas notika 2019. gada aprīlī, 
LVSADA iepazīstināja parlamentu ar savu viedokli par VRP un SP projektu. LBAS uzaici-
nāja veselības arodbiedrību. LVSADA pārstāvis paziņoja, ka viņa galvenā kritika ir veltīta 
SP, kurā viņš atzīmēja veselības aprūpei veltīto zemo IKP procentuālo daļu (tādu pašu kā 
2017. gadā). Viņam nebija iespējas ietekmēt to. Viņš pauda nepieciešamību pēc skaid-
riem un vienprātīgiem Komisijas ieteikumiem.

8 Tas jo īpaši attiecas uz sociālo dialogu par VRP, nevis uz sociālo dialogu kopumā, piemēram, uz PIA reformām.
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2.4 Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi

Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi (KVAI) tika publicēti 2019. gada 5. jūnijā (Eiropas 
Komisija, 2019c) un pieņemti jūlijā bez grozījumiem. Svarīgu faktu izklāsta daļā (tekstā, 
kas ir pirms faktiskajiem ieteikumiem) Komisija norāda uz dažiem svarīgiem jautāju-
miem attiecībā uz lēno progresu vairākos būtiskos jautājumos, jo īpaši attiecībā uz ienā-
kumu nevienlīdzību un nabadzības risku. Faktu izklāstā norādīts, ka minimālo ienākumu 
līmeņa reforma, par kuru tika paziņots 2014. gadā, nav īstenota, un tas negatīvi ietekmē 
nabadzīgākās mājsaimniecības. Tiek izcelta arī virkne veselības aprūpes problēmu, atzīs-
tot, ka nepietiekamais finansējums joprojām ir problēma, ka turpmākās reformas draud 
vēl vairāk palielināt nevienlīdzību un ka pieaugošais darbaspēka trūkums apdraud mēr-
ķu sasniegšanu un uzlabošanu. Daudzas bažas par sabiedriskajiem pakalpojumiem at-
spoguļojas Latvijai adresētajā otrajā KVAI, kas iezīmē virkni jautājumu:

„Novērst sociālo atstumtību, jo īpaši uzlabojot minimālo ienākumu pabalstu, 
minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta 
adekvātumu. Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti, jo īpaši 
attiecībā uz mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem, tostarp 
palielinot līdzdalību profesionālajā izglītībā, apmācībā un pieaugušo izglītībā. 
Uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību”  
(Eiropas Komisija, 2019).

Datu vākšanas laikā EPI apkopoja sociālo partneru un valdības ministru atsauksmes par 
KVAI. Šajā sakarā uzskati tika apkopoti kā „latviešu viedoklis”. LBAS bija pieprasījusi at-
sauksmes no veselības un izglītības arodbiedrībām un iekļāvusi to atbildes LBAS priekš-
likumos. Šī ir pirmā reize, kad tās piedalījās šajā uzdevumā.

Oficiālas sanāksmes par KVAI netika rīkotas. Lai gan LBAS pārstāvji uzskatīja, ka šāda 
sanāksme varētu būt lietderīga, viņi pauda bažas par kapacitāti, atzīmējot, ka KVAI tiek 
publicētas īpaši noslogotā laika periodā.

LIZDA sadarbojās ar LBAS, izstrādājot vēl divus KVAI paredzētus ziņojumus. Tie saistīti 
ar valsts investīcijām pētniecībā un attīstībā, kā arī skolotāju algām. LVSADA sagatavoja 
atbildi, kurā norādīja uz valsts investīciju neatbilstību stabilitātes programmā. LVSADA 
pārstāvis vēlētos panākt lielāku saskaņotību starp ESAO un ES ieteikumiem, piemēram, 
„palielināt izdevumus veselības aprūpei, lai samazinātu personīgos maksājumus.” Viņš 
arī uzskata, ka ir vajadzīga lielāka saskaņotība starp ziņojuma par valsti analīzi un KVAI.

2.5  Efektīvas arodbiedrību iesaistes veicināšana – 
kas palīdz un kas kavē

Latvijā tiek atzīts, ka sociālais dialogs bieži vien ir bijis sarežģīts, jo valsts ir izkļuvusi no 
pēcpadomju perioda. Arodbiedrību kustībai bieži ir grūti atrast skaidru identitāti jauna-
jā vidē, un tās iespējas ir ierobežojis zemais blīvuma līmenis, jo īpaši privātajā sektorā. 
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Kopš 1991. gada politikā ir dominējušas centriski labējās valdības, un tām ir tendence 
dot priekšroku tirgus virzītiem risinājumiem, nevis kolektīvi orientētiem risinājumiem. 
Pusgada laikā Eiropas Komisijas dokumentos ir uzsvērts, ka sociālais dialogs valstī ir ne-
stabils. Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas arodbiedrības gan konfederācijas, gan arī 
atsevišķu nozaru līmenī ir centušās pozitīvi iesaistīties pusgadā, daļēji atjaunojot līdz-
svaru un kompensējot deficītu valsts līmeņa sociālajā dialogā. Turpmāk norādīti vairāki 
faktori, kas ir veicinājuši vai vājinājuši šo procesu.

2.5.1 Mijiedarbība ar Eiropas un valsts iestādēm

Latvijas kontekstā nozaru arodbiedrībām ir bijusi lielāka iesaiste pusgada procesos, nekā 
ierasts citās valstīs. Tomēr uzskatāms, ka saistībā ar pusgada dokumentiem nav bijusi 
pietiekama komunikācija starp LVSADA un LIZDA un to attiecīgajām ministrijām Latvijā.

Viens LIZDA pārstāvis uzsvēra formālos, normatīvos sociālā dialoga paktus, tomēr atzī-
mēja: „reālajā dzīvē mēs spēlējam demokrātiju”. Jo, lai gan LIZDA tiek aicināta komentēt 
reformas, viņi atzīst, ka viņu ietekme ir atkarīga no izglītības ministra. Tika atzīmēts, ka 
LIZDA ne vienmēr tiek aicināta pie sarunu galda vai arī var saņemt informāciju no minis-
trijas pārāk vēlu. Viens LIZDA pārstāvis apgalvoja, ka ir grūti uzlabot sociālo dialogu ne 
tikai kopumā, bet arī pusgada ietvaros, ja attiecīgais ministrs iebilst pret arodbiedrības 
iesaistīšanos. Piemēram, VRP joprojām ir valdības dokuments, un varētu būt grūti ie-
tekmēt saturu, ja attiecīgā ministrija nesniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Tika 
norādīts, ka daži valdības priekšstati par arodbiedrībām ir padomju laika mantojums.

Iepriekš minēto viedokli apstrīdēja Izglītības ministrijas pārstāvis, kurš uzskatīja, ka so-
ciālie partneri, jo īpaši darba devēji, ir bijuši ievērojami iesaistīti nesenajās PIA un pieau-
gušo izglītības reformās. Tas tiešām tika uzsvērts kā Latvijas paraugprakses joma 2017. 
gada Vienotā nodarbinātības ziņojuma projektā.

LVSADA pārstāvis atzina LIZDA pieredzētās problēmas, tomēr uzskata, ka sociālais dia-
logs valsts līmenī laika gaitā ir uzlabojies. Viņš atzīmēja pieaugošo arodbiedrību kapaci-
tāti NTSP. Viņš uzskata, ka gadījumā, ja ir iespējams izveidot alianses ar darba devējiem, 
tas veicina progresu.

Dalīborganizācijas galvenokārt apspriežas ar savu konfederāciju, un nav nekādu „hori-
zontālo konsultāciju”. Kā atzīmēja LVSADA pārstāvis:

„Mēs priecātos, ja būtu dažas diskusijas, piemēram, ar Veselības ministriju, kā arī ar 
Labklājības ministriju par informāciju, kāds ir pašreizējais stāvoklis nozarē, ko va-
rētu darīt, pirmkārt, lai uzlabotu situāciju, vai mēs esam konsekventi savās cerībās, 
novērtējumos vai nē. Ja nē, tad kāpēc ne?”.

Neraugoties uz iepriekš minētajām bažām, lielākā ietekme ir bijusi nozaru arodbiedrību 
iesaistei. LVSADA pārstāvis norādīja, ka valdība nav vēlējusies reaģēt uz arodbiedrības 
paustajām bažām, kamēr problēmu mērogs nav noteikts arī Eiropas pusgadā. Viņam 
ir skaidrs, ka veselības aprūpes jautājumiem pievērstā lielā nozīme pusgadā daļēji ir 
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saistīta ar arodbiedrības ieguldījumu, bet tas arī ir palīdzējis arodbiedrībai panākt prog-
resu attiecībā uz valdību, kas citādi nebūtu gaidāms:

„Tagad mēs esam vairāk informēti. Mēs esam sagatavotāki. Mēs varam apspriest 
problēmas starptautiskā līmenī. Izmantot starptautiskās zināšanas, argumentus. 
Tas ir svarīgi arī politiķiem.”

Tika atzīmēts, ka Latvijā gadu gaitā attiecīgajā personālā ir notikušas nelielas izmaiņas, 
un šī stabilitāte ir ļāvusi attīstīt labas attiecības, kā arī veidot kompetenci. Analīzes ietva-
ros atklājās vairākas svarīgas attiecības. Arodbiedrības pozitīvi vērtēja Eiropas pusgada 
ierēdņus. EPI tiek regulāri aicināti piedalīties sociālo partneru pasākumos, diskusijās, 
publiskos pasākumos, konferencēs un semināros. Parasti tie ir informācijas apmaiņas 
pasākumi, kuros EPI runā par Eiropas pusgadu, ES analīzi un ieteikumiem. Datu vākša-
nas laikā pirms trim nedēļām bija noticis sociālais dialogs un darba koplīgumu slēgšana. 
EPI piedalījās Eiropas Komisijas vārdā un sniedza savu viedokli par KVAI un Komisijas 
viedokli par investīciju prioritātēm.

Arī arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības koordinatori uzskatāmi par konfede-
rāciju pamatpersonālu. Tika novērots, ka viņi izprot pusgada procesu savas dziļākās ie-
saistes dēļ. EPI deva priekšroku tikties ar LBAS arodbiedrības un Eiropas pusgada sadar-
bības koordinatoriem, nevis ar tās dalīborganizācijām. Tas neizslēdza iespēju tikties ar 
nozaru arodbiedrību politisko vadību. Turklāt LBAS arodbiedrības un Eiropas pusgada 
sadarbības koordinatori centās pēc iespējas biežāk doties uz Briseli, lai iegūtu attiecīgu 
informāciju un atjauninājumus.

Sociālais dialogs notiek vairākos līmeņos: Eiropas līmenī ar Komisiju, valsts līmenī ar val-
dību un nozaru līmenī ar ministrijām. Intervijas dalībnieki norādīja uz nepieciešamību 
iesaistīties visos šajos līmeņos, kā arī uz to, ka tiem ir jābūt koordinētiem un savstarpēji 
savienotiem. Šajā ciklā LBAS uzskata, ka tai ir bijusi lielākā ietekme uz ziņojumu par val-
sti. Viņi uzskata, ka daļēji tas ir EAK veiktās koordinācijas dēļ. Tomēr analīze nebūtu tik 
padziļināta bez daudzlīmeņu pieejas:

„Galvenais panākums ir visu šo procesu apvienošana. Jo pirms tam Eiropas Komisijas 
faktu vākšanas misija notika atsevišķi. EAK pieprasīja veikt ieguldījumu atsevišķi. 
Ministrijas nav informētas par šiem diviem procesiem, jo mēs tiekam uzaicināti atse-
višķi. Tātad Eiropas Komisija, faktu vākšanas misija, tikšanās ar Ekonomikas minis-
triju atsevišķi, sociālie partneri atsevišķi. Šogad mums notika tikšanās ar sociālajiem 
partneriem, un uz tikšanos tika uzaicināts ekonomikas ministrs. Tātad procesi tiek 
labāk koordinēti un kopīgoti. Tas ir galvenais panākums.”

2.5.2 Iesaistes savlaicīgums

Lai gan tika uzskatīts, ka ir veikti daži uzlabojumi, visi dalībnieki pauda bažas par doku-
mentu sagatavošanas laiku un atbilstību procesā, kā arī par atsauksmju sniegšanai atvē-
lēto laiku. To atzina gan ministrijas ierēdņi, gan arī sociālie partneri. Ekonomikas minis-
trijas vecākais ekonomists kritiski izteicās par VRP sagatavošanas laiku un tā lietderību 
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procesam. EPI atzina, ka VRP sagatavošanas laiks un saturs ir vājais punkts, jo VRP ir ret-
rospektīva un seko ziņojumam par valsti, kas arī ir retrospektīvs. Viņa uzskata, ka VRP 
varētu ietvert vairāk nākotnes priekšlikumu. Neraugoties uz to, viņa uzskata, ka tas ir 
jautājums, kurā sociālie partneri varētu „iejaukties” un ietekmēt to. Patiešām, 2018. gada 
cikla laikā LBAS uzskatīja, ka viņiem ir bijusi lielāka ietekme VRP stadijā. Tomēr šogad 
pārstāvji uzskata, ka viņiem ir bijusi lielāka ietekme uz ziņojumu par valsti.

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte uzskata, ka noteiktu procesu veikša-
nas laiku un secību varētu uzlabot. Viņa un EPI atzīmēja administratīvo slogu konkrētos 
pamatjautājumos; pavasaris ir bijis īpaši pārslogots. LBAS atzīmēja, ka ir nepieciešams 
pielāgoties izmaiņām pusgada procesā, jo Eiropas līmenī tiek ieviestas jaunas lietas. 
LVSADA pārstāvis apgalvoja, ka ir svarīgi izprast dokumentu mijiedarbību un hierarhiju. 
Viņš atzīmēja, ka viņiem ir ātri jāatbild uz pieprasījumiem sniegt atsauksmes par doku-
mentiem, tomēr „mums nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotu labu atbildi”. EPI ziņo-
jums par valsti ir bijis visnoderīgākais dokuments tā satura dēļ. LIZDA pauda viedokli, ka 
pusgads ir radījis arodbiedrībai vairāk darba, tomēr tas mainās visu gadu. Tika atzīts, ka 
ir iesaistītas vairākas iestādes vairākos līmeņos un ka tas varētu ietekmēt procesu veikša-
nas laiku: „tas ir, jūs zināt, publiskais sektors”.

2.5.3 Iespējas un resursi

Arodbiedrību resursi ir ierobežoti. Konfederācijas kapacitāti īpaši ierobežo zemais blī-
vuma līmenis privātajā sektorā un no tā izrietošās resursu iespējas. EPI uzsvēra laiku un 
pūles, ko nepieciešams veltīt, sniedzot atbildes uz ministrijas jautājumiem:

„arodbiedrībā esošajiem cilvēkiem ir labas analītiskās spējas, taču viņu ir maz. Un 
viņu ir maz, jo tāda ir viņu kapacitāte. Tā kā ir ierobežots cilvēku skaits, ir ierobežots 
arī tas, cik daudz viņi var iesaistīties lietās ”.

Pusgads ir tikai viena daļa no LBAS arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības ko-
ordinatora amata apraksta. Viena intervējamā persona uzskatīja, ka tas ir pārāk liels 
darbs vienam cilvēkam un ka „jums tiešām ir vajadzīgs kāds, lai dalītu amata pienākumus”. 
Nozaru līmenī katra arodbiedrība organizē pusgada darbu pēc savas izvēles. LVSADA 
pārstāvis komentēja, ka divi arodbiedrības darbinieki strādāja pie pusgada, un viņu spē-
ja aptvert diskusiju jomu ir ierobežota. Viņiem ir grūti sīkāk komentēt, un viņi cenšas 
koncentrēties tikai uz galvenajiem dokumentiem un svarīgākajiem punktiem.

Vairākas intervējamās personas atsaucās uz apmācību, kas pieejama, lai atbalstītu ka-
pacitātes veidošanu. Tika atzīmēts, ka Komisija nodrošina regulāras apmācības Briselē, 
savukārt tādas Eiropas līmeņa konfederācijas kā EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpo-
jumu arodbiedrību federācija) tika izceltas par augstas kvalitātes atbalsta sniegšanu. 
EPSU un ETUCE (Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības) darbs tika uzskatīts par 
nozīmīgāko nozaru arodbiedrību līdzdalības veicināšanā šajā procesā, lai gan visos 
gadījumos dalībnieki konstatēja problēmas, kas saistītas ar piekļuvi apmācībai, nevis 
vienkārši tās pieejamību. Kā komentēja viena intervējamā persona, „tie ir cilvēki, laiks 
un citas saistības”.
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Viens LBAS pārstāvis atzīmēja, ka 2018. gada 27. novembrī ieradās Eiropas Komisijas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) pārstāvji, lai runātu ar LBAS 
vadību par kapacitātes veidošanu.

2.5.4 Alianses un sadarbība starp arodbiedrībām

Kopumā LBAS ir izveidojušās pozitīvas attiecības ar LDDK. LBAS pārstāvji uzskata, ka 
starp abu sociālo partneru vadību pastāv laba komunikācija, un atzīmē, ka viņu sadar-
bības līgums tiek regulāri pagarināts. Lai gan LDDK pārstāv tikai privātos darba devējus, 
tiek apgalvots, ka kopīga pamata atrašana ar darba devēju organizāciju ir stiprinājusi 
LBAS un LDDK kopējo balsi pusgada ietvaros visos jautājumos. Piemēram, privātā sek-
tora darba devēji ir ļoti ieinteresēti augstas kvalitātes izglītībā un veselības aprūpē. Lai 
gan pastāv dažas domstarpības par atsevišķām politikas jomām, LBAS uzskata, ka viņi kā 
sociālie partneri ir spēcīgāki, kad pieņem vienotu nostāju ar valdību.

LVSADA pārstāvis komentēja sociālās partnerības panākumus Latvijā. NTSP sociālo part-
neru spiediena rezultātā tika grozīts Veselības aprūpes finansēšanas likums. Tika seci-
nāts, ka veselības aprūpes darbinieku trūkums ir tik nopietns, ka bez vienošanās par virs-
stundu darbu slimnīcas un neatliekamās palīdzības dienesti netiktu galā. Arodbiedrības 
vienojās par izmaiņām virsstundu darbā, pretī saņemot pakāpenisku algu palielinājumu. 
Parlaments to pieņēma 2018. gada 13. decembrī un apstiprināja tiesību aktos. LVSADA 
pārstāvis atzīmēja intensīvo sadarbību starp viņa arodbiedrību un LDDK dalīborganizā-
ciju Latvijas Slimnīcu biedrību - „tas ir labs sociālās partnerības efektivitātes piemērs”.
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A pielikums: 2019. gadā Latvijas 
valstij adresētie ieteikumi 

• Nodrošināt, ka valdības neto primāro izdevumu nominālā pieauguma temps ne-
pārsniedz 3,5% 2020. gadā, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 0,5 % apmē-
rā no IKP. Samazināt nodokļus zema atalgojuma saņēmējiem, novirzot tos uz ci-
tiem avotiem, jo īpaši kapitālu un īpašumu, un uzlabojot nodokļu saistību izpildi. 
Nodrošināt efektīvu uzraudzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēr-
šanas regulējuma īstenošanu. 

• Novērst sociālo atstumtību, jo īpaši uzlabojot minimālo ienākumu pabalstu, mi-
nimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta 
adekvātumu. Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti jo īpaši at-
tiecībā uz mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem, tostarp palie-
linot līdzdalību profesionālajā izglītībā, apmācībā un pieaugušo izglītībā. Uzlabot 
veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību. 

• Uz ieguldījumiem vērsto ekonomikas politiku koncentrēt uz inovāciju, cenas ziņā 
pieejamu mājokļu piedāvājumu, transportu ( jo īpaši attiecībā uz tā ilgtspēju), re-
sursu efektivitāti un energoefektivitāti, energotīklu starpsavienojumiem un digitā-
lo infrastruktūru, ņemot vērā reģionālās atšķirības. 

• Uzlabot publiskā sektora pārskatatbildību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz paš-
valdībām un valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kā arī interešu konfliktu novērša-
nas režīmu.
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B pielikums: Sociālā dialoga 
pasākumu laika grafiks

DATE DATUMS PASĀKUMS INFORMĀCIJA

LBAS un LDDK saskaņošanas 
sanāksme

Sagatavot kopīgu pieeju faktu vākšanas misijai

2018. gada 
22.-24. oktobris

Faktu vākšanas misija Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā birojā

2018. gada 
22. oktobris

LBAS un LDDK faktu vākšanas 
misijas sanāksme

LBAS, LDDK un Eiropas Komisijas pārstāvju 
oficiālā sanāksme faktu vākšanas misijas laikā.

LDDK un LBAS prezidentu prezentācijas par 
sociālo dialogu Latvijā.

Faktu vākšanas misijas laikā notiek papildu 
(oficiālas un neoficiālas) sanāksmes. Tajās ir 
iesaistīti sociālie partneri un Eiropas Komisijas 
pārstāvji. Piemēram: Nodarbinātības, sociālo 
lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 
pārstāvji apmeklē LDDK un LBAS birojus; LDDK 
tiekas ar viceprezidentu Dombrovski.

Atsevišķas LVSADA un LIZDA tikšanās ar 
Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

LVSADA priekšsēdētāja prezentācija Komisijas 
pārstāvjiem, kurā aplūkoti jautājumi par 
publisko izdevumu analīzes metodoloģiju

LIZDA iesniedz EPI nostājas dokumentu.

2018. gada 
20. novembris

LBAS piedalās koordinēšanas 
sanāksmē ar EAK Briselē

2018. gada 
21. novembris

LBAS piedalās Nodarbinātības 
komitejas (EMCO) salīdzinošās 
izvērtēšanas sēdē Briselē

2018. gada 
5. novembris

LBAS nosūta EAK rakstisku 
ziņojumu 

2018. gada 
27. novembris

Eurofound vizīte pie LBAS 
vadības

Diskusijas par kapacitātes veidošanu

2018. gada 
novembra 

beigas

Publicēts EAK rakstisks ziņojums

2019. gada 
26. februāris

LBAS, LDDK un LTRK piedalās 
sanāksmē Ekonomikas ministrijā

Sanāksmē tika sniegta informācija par 
gaidāmajām darbībām pusgada procesā, VRP 
projekta izstrādi, ziņojuma par valsti publicēšanu, 
aprīlī paredzēto tikšanos ar Briseles delegāciju, 
ziņojumu par valsti un D pielikumu, kā arī KVAI 
projekta publicēšanu.
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DATE DATUMS PASĀKUMS INFORMĀCIJA

2019. gada 
27. februāris

Ziņojuma par valsti publicēšana Ministrija izplatīja saiti uz tiešsaistes ziņojumu.

LIZDA intervija ar plašsaziņas 
līdzekļiem, sniedzot informāciju 
par ziņojumu par valsti

Komentēja, ka valdība neievēro KVAI, kas 
attiecas uz valsts investīciju palielināšanu 
izglītībā un pētniecībā, kā arī skolotāju algu 
paaugstināšanu. LIZDA visu laiku strādā ar 
plašsaziņas līdzekļiem.

EPI lūdz ieinteresētajām 
personām sniegt atsauksmes par 
ziņojumu par valsti

2019. gada 
4. marts

EPI rīko īpašas sanāksmes ar 
sociālajiem partneriem, lai 
apspriestu ziņojumu par valsti

EPI iepazīstina ar galvenajiem jautājumiem, un 
sociālie partneri sniedz savu atbildi. Sanāksmē 
piedalās arī LVSADA un LIZDA pārstāvji. LIZDA 
arī sniedz rakstiskus komentārus.

2019. gada 
22. marts

LIZDA tiekas ar Parlamenta 
Eiropas lietu komisiju, lai 
apspriestu ziņojumu par valsti

2019. gada
10.-12. aprīlis

LBAS piedalās EAK sanāksmē, lai 
apspriestu ziņojumu par valsti

Dažādi datumi Ekonomikas ministrija organizē 
vairākas darba grupas sanāksmes 
par valsts reformu programmas 
saturu

Gan LBAS, gan arī LDDK ir darba grupas locekļi

Valsts reformu programmas 
projekta eksemplārs tiek nosūtīts 
sociālajiem partneriem un citām 
ieinteresētajām personām

LBAS nosūta LIZDA un LVSADA VRP projektu.

LBAS un LDDK sniedz komentārus par 
projektu.

2019. gada 
29. marts

Ekonomikas ministrijas sanāksme 
ar LBAS, LDDK un citu ministriju 
pārstāvjiem par VRP saturu

2019. gada 
aprīlis

LIZDA rakstiski vēršas Finanšu 
ministrijā saistībā ar stabilitātes 
programmu un izsaka lūgumu 
palielināt investīcijas izglītībā un 
zinātnē 

2019. gada 
12. aprīlis

LVSADA pauž Parlamenta Eiropas 
lietu komisijai viedokli par VRP 
un SP 

Pēc LBAS uzaicinājuma.

2019. gada 
15. aprīlis

Valsts reformu programmas 
publicēšana un iesniegšana 
Eiropas Komisijā

2019. gada 
15. maijs

Sociālais dialogs un koplīgumu pasākums. 

EPI piedalās Eiropas Komisijas vārdā 
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DATE DATUMS PASĀKUMS INFORMĀCIJA

2019. gada 
5. jūnijs

Konkrētām valstīm adresēto 
ieteikumu publicēšana

LBAS pieprasīja LVSADA un LIZDA rakstiskas 
atsauksmes par KVAI. 

LBAS un LIZDA sadarbojas, izstrādājot vēl 
divus KVAI paredzētus ziņojumus saistībā 
ar publiskajām investīcijām pētniecībā un 
attīstībā, kā arī skolotāju algām.

LVSADA sagatavo ziņojumu par neatbilstību 
starp konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem un stabilitātes programmu 

2019. gada 
12. jūnijs

Izglītības un zinātnes ministrijas 
prezentācija PINTSA par Eiropas 
pusgada procesu un KVAI izglītībā 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības apakšpadome ar nolūku 
informēt par norisēm un ieteikumiem.

2019. gada 
19. jūnijs

LBAS un LDDK tikšanās ar Ekonomi-
kas un finanšu lietu ģenerāldirekto-
rāta (ECFIN ĢD) direktora pienāku-
mu izpildītāju Bendžaminu Endželu 
[Benjamin Angel], kurš ir atbildīgs 
par KVAI īstenošanu Latvijā.

Neoficiālā sanāksme koncentrējās uz Latvijai 
paredzētajiem KVAI un KVAI prioritātēm 
saistībā ar sociālajiem partneriem.

C pielikums: Intervijas dalībnieki

AMATS ORGANIZĀCIJA

Eiropas pusgada ierēdnis Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rīgā

Eiropas pusgada ierēdnis Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rīgā

Jurists/arodbiedrības un Eiropas pusgada 
sadarbības koordinators 

LBAS

Padomnieks ekonomikas jautājumos/ 
arodbiedrības un Eiropas pusgada sadarbības 

koordinators

LBAS

Vecākais eksperts Izglītības un zinātnes ministrija

Vecākais ekonomists Ekonomikas ministrija

Ģenerāldirektora vietnieks starptautiskajos, ES un 
projektu vadības jautājumos

LDDK

Priekšsēdētājs LVSADA

Priekšsēdētājs LIZDA

Augstākās izglītības pārstāvis LIZDA

Papildus iepriekš minētajam, 2018. gada novembrī tika intervēti šādi dalībnieki:

Padomnieks finanšu un ekonomikas jautājumos LPS

Valdes loceklis LTKR

Izglītības valsts sekretārs Izglītības un zinātnes ministrija
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