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IEVADS

Arodbiedrību kustība-starptautiska un solidāra

Starptautiskā darbība –neatņemama arodbiedrību veiktspējas sastāvdaļa

Starptautiskās aktivitātes - LBAS stratēģisko mērķu īstenošanai

LBAS interešu pārstāvība starptautiskajās  arodbiedrību organizācijās un 
citās institūcijās

Starptautisko arodbiedrību viedokļu  un uzstādījumu īstenošana valsts 
līmenī

Starptautiskās pieredzes apgūšana un viedokļu apmaiņa

Dalība starptautiskās arodbiedrību akcijās , kampaņās un rīcības dienās



Sadarbības partneri un pārstāvniecība

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC)

Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC)   

ViseiropasReģionālā padome (PERC)

Baltijas valstu arodbiedrību padome (BTUC)

Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkls  (BASTUN) 

Starptautiskā Darba organizācija (ILO)  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESC)



Darba grupas un komitejas

1.  ETUC ekonomikas un nodarbinātības komiteja
2.  ETUC koplīgumu koordinēšanas komiteja
3.  ETUC mūžizglītības darba grupa
4.  ETUC ilgtspējīgas attīstības, enerģijas un klimata pārmaiņu darba grupa
5.  ETUC darba aizsardzības grupa
6.  ETUC tirdzniecības un globalizācijas darba grupa
7.  ETUC preses un komunikāciju darba grupa
8.  ETUC sociālās aizsardzības darba grupa
9.  ETUC likumdošanas un sociālās politikas darba grupa
10.ETUC migrācijas un iekļaušanas darba grupa
11.ETUC darbinieku līdzdalības darba grupa
12.ETUC ekonomikas un sociālās kohēzijas darba grupa
13.ETUC Jauniešu komiteja
14.ETUC Sieviešu komiteja
15.ETUC juristu tīkls NETLEX



Darba grupas un komitejas

16. ETUC Izpildkomiteja
17. PERC Izpildkomiteja
18. Eiropas Dzīves  un darba apstākļu uzlabošanas fonds
19. Eiropas Darba aizsardzības aģentūras padome
20. EK darba aizsardzības padomdevēju komiteja
21. EK Brīvas darbaspēka kustības padomdevēju komiteja
21. Eiropas Profesionālās izglītības un attīstības centra valde
22. Eiropas Sociālā fonda komiteja
23. EK Sociālo drošības sistēmu koordinēšanas padomdevēju komiteja
24. EK Sociālā dialoga padomdevēju komiteja
25. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja



Pieredzes apmaiņa, 
arodbiedrību pasākumi
(83 LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji )

Atskaites periodā īstenotas  vairākas pieredzes apmaiņas vizītes :
- LPSK , Viļņa
- ACV-CSC, Beļģija
- FNV, Nīderlande
- CMTU, Malta
- ETUC, EK, EP, EESK, Brisele
- LO-Sweden( jauna sadarbības līguma noslēgšana)
- EHL, Tartu 

kā arī dalība nozīmīgos pasākumos:
- ETUC  12.kongress, Atēnas;
- ETUC konference  “Godinot pagātni, raudzīties nākotnē”, Madride;
- PERC Sieviešu skola, Sofija;
- Galvaspilsētu arodbiedrību konference par stratēģijas ES2020 īstenošanu, Roma; 
- ETUC darbības vidusposmaizvērtēšanas konference, Dublina
- ITUC 3.pasaules kongress, Berlīne



Starptautiski pasākumi Latvijā

- Eiropas Arodbiedrību institūta semināri, apmācību kursi

- Eiropas arodbiedrību atbalsta pasākumi – rīcības dienas

- LBAS  protesta akciju  solidaritātes apliecinājumi

- Eiropas arodbiedrību līderu dalība LBAS akcijās

- 2013.gada 19.jūnijs:  “Par sociālo taisnīgumu-pret nabadzību”, ETUC 
ģenerālsekretāres vietnieka Patrika Itšertatikšanās ar LR MP Valdi 
Dombrovski – atbalsts Eiropas Sociālajam paktam un pozitīvai sociālā dialoga 
norisei



LBAS dalība LR Prezidentūras ES Padomē 
pasākumos
LBAS speciālistu aktīva iesaiste prezidentūras sagatavošanas pasākumos un 
īstenošanā

LBAS starptautiska konference:
„Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu
darbavietu veidošanā”, 26.-27.februāris

Sociālo partneru forums
„Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu 
nodrošināšanā”, 31.marts

EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme, 1.aprīlis
“Sociālo ieguldījumu plānam Eiropā – Latvijas prezidentūras ieguldījums”

EESK atzinumi pēc Latvijas  prezidentūras pieprasījuma

ETUC ģenerālsekretāres BernadetesSegolastikšanās ar LR MP Laimdotu 
Straujumu, 21.aprīlis



Gatavošanās ETUC 13.kongresam
(Parīze, 29.09.-02.10.2015.)

Dalībakongresa sagatavošanas komitejā

Baltijas valstu arodbiedrību vienota viedokļa saskaņošana un 
virzīšana ETUC vadības vēlēšanām, interešu lobēšana
(ETUC  ģenerālsekretāra amatam – Luca Visentini)

Kandidātu izvirzīšana,  Baltijas reģiona pārstāvniecības 
nodrošināšana
( ETUC  konfederālāssekretāres amatam – LiinaCarr)



Pievienotā vērtība

Starptautiskā veiktspēja ietver sevī savstarpēji saistītus elementus:

-atpazīstamība

- līdzdalība

-informētība

-izglītošana

-viedokļu pārstāvēšana

-nacionālo pozīciju saskaņošana

-sadarbības veidošana

-pieredzes apmaiņa , labās prakses pārņemšana

-projektu iespējas

-solidaritāte



Izaicinājumi ilgtspējas nodrošināšanai

1. Svešvalodu pārzināšana;
2. Starptautiskās un ES  likumdošanas pārzināšana;
3. Nacionālās situācijas pārzināšana;
4. Nacionālo un ES pozīciju sagatavošana;
5. Speciālistu skaita palielināšana arodbiedrību savienībā 

starptautiskās darbības nodrošināšanai
(Solidarnosc– 6 speciālisti; LO-Sweden–9  speciālisti; CISL - 2+19) 

6. Iesaiste starptautiskos projektos

Piemērs: 
2008.gads BASTUN sanāksme  personīgi kontakti ar LO-Norway
partneriemfinansiāls  atbalsts LBAS starptautiskās darbības veicināšanai 
LO –NorwaySolidaritātes fonda stipendijas  vizīte LO-Norwaykopējs 
ilgtermiņa projekts 
12 LBAS un dalīborganizāciju speciālisti apguvuši svešvalodas līdz  
2015.gadam, sadarbība turpinās
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Paldies par uzmanību !


