
 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 
                                                   INFORMĀCIJA MEDIJIEM  
 
Eiropas arodbiedrības tiksies starptautiskā konferencē  
Rīga, 2015.gada 24. februāris 
 
26., 27.februārī notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēta 
starptautiska konference „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu 
darbavietu veidošanā”, kas būs viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē 
pasākumiem. 
 
Starptautiskajā arodbiedrību konferencē piedalīsies ap 150 dalībnieku no ES dalībvalstu 
arodbiedrībām – Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) dalīborganizācijām. 
 
Konferences mērķis ir palielināt mūsdienu arodbiedrību lomu ilgtspējīgas ekonomiskās 
attīstības veicināšanā un arodbiedrību spēju darboties atbilstoši darba tirgus un darbaspēka 
vajadzībām. Konference pievērsīsies aktuālajiem darba tirgus jautājumiem, kurus 
arodbiedrība var ietekmēt – kvalitatīvu darbavietu veidošanai, jauniešu nodarbinātībai un 
brīvās darbaspēka kustības izaicinājumiem. Īpaša uzmanība konferencē tiks veltīta Eiropas 
arodbiedrību kustības pašreizējai ietekmei un arodbiedrību kapacitātei, kas ir 
priekšnosacījums arodbiedrību funkciju efektīvai izpildei. 
 
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Šī LBAS organizētā konference būs savā ziņā unikāla, 
jo tas būs vienīgais strādājošo forums Latvijas prezidentūras laikā. Mēs kopā ar Eiropas 
arodbiedrību pārstāvjiem meklēsim labākos risinājumus aktuālām darba tirgus problēmām. 
Konferencē ar labās prakses piemēriem dalīsies arodbiedrību pārstāvji no Austrijas, 
Zviedrijas un, protams, Latvijas. Īpaši piedomājām, lai pasākumā piedalītos arī Itālijas 
arodbiedrību pārstāvji, jo no Itālijas Latvija pārņēma prezidentūru ES Padomē.”  
 
Viens no ES2020 - ES desmit gadu izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas - mērķiem ir 
sasniegt 75% nodarbinātības līmeni cilvēkiem darbspējas vecumā no 20 līdz 64 gadiem. 
Darbavietu kvalitātes celšana un jaunu kvalitatīvu darbavietu radīšana – ir viens no Eiropas 
Komisijas darba kārtības punktiem šī mērķa sasniegšanai. Tādēļ konferences diskusijā par 
kvalitatīvām darbavietām, kvalitatīvas nodarbinātības faktoriem un apstākļiem, šī brīža 
situāciju ES2020 nodarbinātības mērķu sasniegšanā un arodbiedrību lomu kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas procesā iesaistīsies ETUC ģenerālsekretāre Bernadete Segola, 
arodbiedrību eksperti, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda EUROFOND un 
darba devēju pārstāvji. 
 
Konference risināsies Latviešu biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13, un tās darbs notiks 
latviešu valodā, ar tulkojumu angļu un franču valodās.  
 
LBAS kā nacionālā līmeņa sociālais partneris aktīvi iesaistās Latvijas prezidentūras 
pasākumu norisē un organizēšanā. 31.martā Rīgā notiks sociālo partneru forums “Sociālā 
dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”. Savukārt 5.-
7.jūnijā Rīgā norisināsies starptautiskais arodbiedrību jauniešu forums „Arodbiedrību 
jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālajā līmenī”.  
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