
LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 

(LTDA)

PIEREDZE

LBAS UN ESF PROJEKTA APMĀCĪBU 

ORGANIZĒŠANĀ

Maira Muceniece, LTDA priekšsēdētāja

Rīgā, 2015.gada  15. maijā



APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA

 Noorganizēti  3 apmācību kursi “Arodbiedrību 
struktūru kapacitātes stiprināšana”  un 4 semināri

 Apmācīti  159 arodbiedrības biedri

 Dalībnieku mērķa grupas:

- arodorganizāciju priekšsēdētāji un citi aktīvisti,

- jaunizveidoto arodorganizāciju  biedri

( SIA “ RIMI Latvia”, “ MAXIMA Latvija”, 

AS “RAUTAKESKO”, “PRISMA Latvija”), 

- individuālie biedri 

( SIA “ DEPO diy”,  SIA “STOCKMANN”,

“HUMANA  Latvia”,  u.c.)



APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA  ( 2 )

Semināru TOP tēmas:

 Darba likums un tā normu piemērošana,

 Darba koplīgums ( pozitīvā prakse, ieguvumi ),

 Arodbiedrību organizatoriskā darbība,

 Tirdzniecības uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītāji,

darba samaksa, darbaspēka nodokļi.

Lektori:

 LTDA priekšsēdētāja, vietniece un ilggadīgie arodorganizāciju

priekšsēdētāji,

 Arodbiedrību  un citi juristi,

 Ventspils augstskolas lektors,

 Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents,

 SIA “RIMI Latvia” un “MAXIMA Latvija” Personāla vadītāji.



IZDOTIE INFORMATĪVIE  UN REKLĀMAS

MATERIĀLI

 LTDA biedra darba kalendārs 2011.gadam

 LTDA ( statūti, iesnieguma forma )

 Jautājumi un atbildes ( par arodbiedrību, darba 
tiesībām, sociālo dialogu, nodokļiem, darbnespēju, 
nodarbinātību)

 SIA “MAXIMA Latvija” arodorganizācija –tavu 
darba tiesību un interešu aizstāve

 Uzlīme potenciālajiem  SIA “MAXIMA Latvija” 
arodorganizācijas biedriem “LTDA – atslēga tavai 
pārstāvībai un aizstāvībai darba tiesiskajās 
attiecībās”









SEMINĀRS  + IZKLAIDE

Visi  semināri tika papildināti ar  LTDA finansētām 
aktivitātēm:

 Tukuma pilsētas un Durbes pils apskate, slidošana 
Tukuma Ledus hallē,

 Jelgavas pils, Hercogu kapeņu  un Jelgavas pilsētas 
apskate gidu pavadībā,

 Daugavpils pilsētas un Sventes muižas apskate,

 Ventspils pilsētas apskate,

 Ekskursija-degustācija “Valmiermuižas alus” ražotnē,

 Iepazīšanās ar Kultūras pili  “Ziemeļblāzma” u.c.



SEMINĀRU REZULTĀTI

 Izpratnes veidošana/uzlabošana par arodbiedrības, 

darba tiesību un sociālā dialoga jautājumiem 

 Jaunas arodorganizācijas nodibināšana no 

individuālajiem biedriem ( AS ”Prisma Latvija” )

 Arodbiedrības biedru piesaiste jaunizveidotajās

arodorganizācijās

 Darba koplīguma izstrādāšana, apspriešana un 

noslēgšana  (SIA “ MAXIMA Latvija”)

 Mājas lapu izveide SIA “ RIMI Latvia” arodbiedrības 

biedriem – www.riao.lv un  “ MAXIMA Latvija” 

biedriem – www.maxiao.lv

http://www.riao.lv/
http://www.maxiao.lv/


PALDIES  PAR  SADARBĪBU VISIEM 

IESAISTĪTAJIEM!

LAI  DEGSME UN

VEIKSME TURPMĀK!

PALDIES  PAR  SADARBĪBU 

VISIEM IESAISTĪTAJIEM!

LAI  DEGSME UN

VEIKSME TURPMĀK!


