
LATVIJAS  BRĪVO ARODBIEDRĪBU  
SAVIENĪBAS  DARBĪBAS  PĀRSKATS 

 
2011. – 2016.  



LBAS stratēģiskie  
uzdevumi nacionālajā līmenī: 

• Nostiprināt LBAS kā sociālā partnera lomu darba devējiem, 
pašvaldībām un valsts institūcijām, izstrādājot sociālo partneru 
definīciju.  
 

• Nodrošināt LBAS un dalīborganizāciju dalību nacionālā līmeņa 
sociālajā dialogā NTSP un tās apakšpadomēs, nozaru 
ekspertu padomēs. 
 

• Panākt, ka vienbalsīgi pieņemtie NTSP lēmumi ir saistoši 
visām dalībpusēm.   
 

• Pilnveidot arodbiedrību darbību regulējošos normatīvos aktus.  
 

• Panākt LBAS kā sociālā partnera tiesības ierosināt 
likumdošanas iniciatīvas un Saeimas dienaskārtību.  

  

 
 

SOCIĀLAIS DIALOGS 



Darba koplīgumi: 

• Panākt, ka līdz 2015. gadam koplīgumi aptver vismaz 25% 
strādājošo.  
 

• Panākt,  ka darba koplīgumos iestrādātās sociālās garantijas iekļaut 
uzņēmumu attaisnotajos izdevumos.  
 

• Panākt,ka darbinieka arodbiedrību biedru naudas maksājumus 
iekļauj personas ienākuma attaisnojamos izdevumos. 
 

• Rosināt Saeimu veikt grozījumus normatīvajos aktos, paplašinot 
koplīgumā ietveramo jautājumu loku.  
 

• Izveidot publiski pieejamu koplīgumu reģistru.  
 

• 2012. gadā slēgt nacionālo ģenerālvienošanos ar LDDK par darba 
attiecību un samaksas jautājumiem, nosakot konkrētus rādītājus.   
 

• Veicināt ģenerālvienošanās slēgšanu nozarēs, iesaistoties nozares 
definīciju izstrādē.   

 
  

SOCIĀLAIS DIALOGS 



LBAS priekšlikums: 

«Izvērtēt iespēju darbiniekiem nodrošināto un koplīgumā noteikto 
sociālo garantiju, kas saistītas ar darbinieku ēdināšanu, attiecināt uz 
uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām, nepiemērojot papildu 
darbaspēka nodokļus» 

 

Darba gaita: 

1. NTSP apakšpadome līdz 20.05.2016. izskata darba grupas 
piedāvājumu un lemj par tālāku atbalstu vai uzlabojumiem; 

2. Atbildīgās institūcijas izstrādā normatīvo aktu grozījumus līdz 
07.07.2016. (grozījumi likumos «Par iedzīvotāju ienākumu 
nodokli» un «Par valsts sociālo apdrošināšanu»; 

3. Grozījumi likumos 01.09.2016 tiek iesniegti Ministru kabinetā. 

 

SOCIĀLAIS DIALOGS 



Ierosinājumi: 

• Panākt ar darba koplīgumiem aptverto strādājošo skaita palielināšanos, 
nosakot reālus rādītājus; 
 

• Turpināt strādāt pie darba koplīgumos iekļauto sociālo garantiju 
atbrīvošanas no uzņēmumu ienākumu nodokļa, saglabājot nākošos 
prioritāros virzienus – transports uz darbu un no tā, izglītība; 

 

• Palielināt nozarēs noslēgto ģenerālvienošanos skaitu (2015.g. – 8, no 
tām 3 LVSADA); 

 

• Izveidot LBAS dalīborganizāciju darba koplīgumu reģistru; 

 

• Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Darba likumā, lai starp LDDK un 
LBAS noslēgtās Ģenerālvienošanās attiektos uz visiem darba devējiem 
valstī; 

 

• Darba koplīgumu katrā darba vietā! 

  

SOCIĀLAIS DIALOGS 



LBAS pārstāvniecība LR Ekonomikas ministrijas 
Tautsaimniecības padomes vadības komitejās: 

• TSP Enerģētikas komiteja; 

• TSP Būvniecības un mājokļu politikas komiteja; 

• TSP Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu komiteja; 

• TSP Konkurentspēja komiteja; 

• Iekšējā tirgus komiteja. 

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



Vidējās darba samaksas pieaugums 

2011. gads 2015. gads 

dati 

2016 FM 

prognoze 

Bruto 660 EUR 818 EUR (24%) 863 EUR (30,7 %) 

Neto 470 EUR  603 EUR (28,3 %) 639 EUR (36 %) 

Neto: Vienam darbiniekam vidēji mēnesī (+169 eiro), gadā (+2028 eiro); 

Bruto: mēnesī (+203 eiro), gadā (+2436 eiro); 

Latvijā: visiem darbiniekiem neto: 1,76 miljardi eiro 2016. gadā 

Latvijā: visiem darbiniekiem bruto: 2,114 miljardi eiro 

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



LBAS 7. kongresa lēmumi  
un nodokļu politikas korekcijas 

IIN: 2011.gads 2016. gads 2016. gadā  

Likme 25% 23% 130 milj. EUR 

NM 64 EUR 75 EUR 19 milj. EUR 

Atvieglojumi 100 EUR 175 EUR  41,1 milj. EUR 

(- 17 milj. pēc LDDK, MK 

ierosinājuma, pieaugošais: 

dzīvesbiedrs, vecāks) 

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



VSAOI: 2016. gadā  

 

likme 11% 10,5% 31 milj.EUR 

MA 280 EUR 370 EUR 72 milj. EUR 

276 miljoni EUR  

vidēji uz 1 nodarbināto gadā 318,12 EUR (867 900 nodarbinātie).  

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



LBAS 7. kongresa lēmums:  
samazināto PVN likmju (12%) saglabāšana 

2011. gads 2016. gads  2016. gads  

Samazinātā 

likme  

12 % 12% 180 milj. EUR 

Parastā likme  22% 21% 20,2 milj. EUR 

200,2 milj. EUR 

2016. gada maijā Latvijā 1 962, 7 tūkstoši iedzīvotāju (CSB), uz 1 iedzīvotāju saglabājot 

samazināto likmi, ietaupījums vidēji ir 102 eiro gadā. 

 

LBAS 7. kongresa lēmums: Panākt vidēja termiņa valsts budžeta plānošanu.  

Ir, bet nepieciešama augstāka SP iesaiste  izstrādē. 
 
TAUTSAIMNIECĪBA 



LBAS 7. kongresa lēmums:  

EUROSTAT dati:  

ES (28) kapitāla nodokļi: vidēji 8,2 % no IKP 

LV = 3,5 % no IKP  

      = 4,7% no IKP 

2016. gadā tas ir : 1 miljards 228 miljoni euro. 

Ieviest sociāli taisnīgu iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Valdība ierobežo augstāko nevienlīdzības līmeni, taču neveicina plaša turīga vidusslāņa 
veidošanos. Parasti problēmas risina uz darbinieku ienākumu rēķina, neskarot kapitāla 
turētāju intereses.  

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



ĒNU ekonomika 
2015. gads 

LV = 21,3 % no IKP 

LT = 15%  

EE = 14,9 % 

 

 EE  LT LV 

Aplokšņu algas  

 

59 % 42,3 % 34,9% 

Neuzrādītie 

ienākumi 

20,7 % 38,1 % 44,4 % 

Neuzrādītie 

darbinieki  

20,3 % 19,7% 20,7% 

 
TAUTSAIMNIECĪBA 



Sociālā drošība 

 
SOCIĀLĀ DROŠĪBA  
UN VESELĪBA 

NTSP Sociālās drošības apakšpadomē sniegts LBAS un dalīborganizāciju viedoklis, nodrošinot  
ka: 

• pensionēšanās vecuma palielināšana līdz 65 gadiem notiek ļoti pakāpeniski - ne vairāk kā par 3 
mēnešiem katru gadu, saglabātas priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas; 

• ir apturēta koncepcijas “Par izdienas pensiju piešķiršanu” virzība un  uzsākta diskusija par 
izdienu pensiju saņēmēju loka paplašināšanu (kopš 2016 – Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta darbinieki, kopš 2015 diskusijas Saeimā par pedagogiem, iekšlietu 
sistēmas darbiniekiem u.c.); 

•  veikts aktīvs darbs pie minimālā ienākuma līmeņa izstrādes (2014-2016), turpmāk jāveicina šī 
instrumenta sasaiste ar reālo pabalstu un pakalpojumu pieejamību; 

• samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme darba ņēmējiem 
par 0,5% (2013) u.c. 

 

Kopš 2013.gada katru gadu izdots informatīvs buklets 

 „Sociālās drošības jautājumi, aktualitātes”. 

 



Izglītība  

LBAS ar dalīborganizācijām ir iesaistījies profesionālās izglītības 
reformās un kvalitātes uzlabošanā valstī, saskaņojot un 
pielāgojot programmu saturu darba tirgus prasībām, Eiropas 
standartiem: 

1) sadarbībā ar LDDK izveidojis nozaru ekspertu padomes 
(2011), nostiprinot to lomu Profesionālās izglītības likumā 
(2015), piedalījies MK noteikumu “Nozaru ekspertu padomju 
izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas 
kārtība”(2016) izstrādē; 

2) nodrošinājis nozaru ekspertu iesaistīšanu profesijas standartu, 
modulāro izglītības programmu un profesionālās kvalifikāciju 
eksāmenu, nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādē; 

14 

 
IZGLĪTĪBA UN 
 NODARBINĀTĪBA 



3) piedalījies mācību prakses organizācijas 
kārtības un darba vidē balstītu mācību 
normatīvā regulējuma izstrādē; 

4) nodrošinājis ekspertu viedokli par Eiropas 
instrumentu (EQAVET, ECVET, 
EUROPASS, EQF u.c.) ieviešanu Latvijā 
nacionālā un starptautiskā līmenī; 

5) nodrošinājis NTSP Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 
apakšpadomes (PINTSA) aktīvu iesaisti 
izglītības un nodarbinātības jautājumos; 

6) materiāla „Sociālo partneru līdzdalība 
profesionālās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai un paaugstināšanai” 
(2016) izstrādi. 

Izglītība (2)  

15 
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Nodarbinātība 

•     Jauniešu nodarbinātības veicināšana:  

 Jauniešu Garantijas, Eiropas sociālo partneru Jauniešu 
nodarbinātības rīcības ietvara (2013-2016), projekta “Kvalitatīvas 
prakses darba tirgum” (2014-2017) īstenošana, diskusiju un 
semināru par karjeras atbalstu, prakšu pieejamību un 
nodarbinātības kvalitāti organizēšana Rīgā un reģionos; 

• Karjeras atbalsta pieejamība: 

 Iesaiste Karjeras atbalsta sadarbības padomē, katru gadu 
organizēts konkurss jauniešiem  par darba tiesībām, aizsardzību un 
arodbiedrību lomu darbavietā.  

• Darba tirgus un izglītības sabalansētības veicināšana: 

 Izglītojamo uzņemšanas profesionālā izglītībā vērtēšana (nozaru 
ekspertu padomes, PINTSA), dalība EM Darba tirgus 
prognozēšanas konsultatīvā padomē, LM bezdarbnieku apmācību 
komisijā u.c. 

 16 

 
IZGLĪTĪBA UN 
 NODARBINĀTĪBA 



Nodarbinātība (2) 
• Gados vecāku nodarbināto personu darbaspēju saglabāšana un 

nodarbinātības veicināšana:  

 Iesaiste LM projekta “Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās 
stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un 
uzlabošanai” uzraudzības komitejā un ziņojuma izstrādē. Iekļaujošas 
nodarbinātības koncepcijas izvērtēšana. Rezultātā LBAS no 
2017.gada īstenos kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās 
pārvaldības jautājumiem un to iekļaušanu darba koplīgumos un darba 
līgumos, izmantojot ESF atbalstu. 

• Sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības popularizēšana, ēnu 
ekonomikas mazināšana: 

 Iesaiste Ilgtspējas indeksa vērtēšanas procesā un organizēšanā, 
piešķirot Sociālā dialoga līdera balvu. Konsultāciju nodrošināšana par 
darba tiesībām un darba aizsardzību Rīgā un reģionos. 

  

17 
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Darba 
likumā 
veiktie 

grozījumi 

2012 

• 1 lik. – 1.pants 

2014 

• 1.lik. - 35 panti 

• EK / LDDK / LBAS 

• Nosargāts – 68. / 110.p. 

2016 

• “posting” grozījumi 

• FICIL / LDDK / LBAS / LM 

• APK 
 

DARBA  TIESĪBAS 



Arodbiedrību 
likuma 

jauninājumi 

Dibināšanas slieksnis 

Arodbiedrības 
definīcija 

Patstāvīgas vienības 

Arodbiedrību 
pilnvaroto personu 

garantijas 

Nacionālā līmeņa un 
nozares līmeņa 

arodbiedrību pārstāvis 

Spēkā no 
1.11.2014 



Darba 
tiesības 

2017-2021 

Izglītot 3 līmeņos 

• Darba tiesību kurss 

• Info materiāli 

•  web lapa 

• Semināri par aktualitātēm 

• Bukleti, prezentācijas vieglā 
valodā, infogrammas 

Informēt 

• Regulāras info dienas par 
aktualitātēm 

• Lai info nav par daudz 

• Darba apliecināšana! 

Konsultēt 
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Darba 
tiesības 

2017-2021 

Elastdrošības principa 
nodrošināšana tiesību 
aktos 

• Dkl paplašināšanu 

• Veicināt ģenerālvienošanās 
slēgšanu  

• DKL tikai uz biedriem 

• Pagarināt atvaļinājumu  

Veicināt darba un ģimenes 
dzives harmonizāciju 

• Lielāka alga / mazāks darba laiks 

• Vecākiem ar bērniem papildus 
pārtraukumi 

Vienkāršot streiku 
procedūru [t.sk. 
Ierobežojumus] 

 
DARBA  TIESĪBAS 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2013 2014 2015

2806 
2531 

2292 
2101 

Uzticības personu skaits 

 
DARBA  DROŠĪBA 



Aizstāvēšana 
LBAS Statistikā netiek apkopota 

dalīborganizāciju sniegtā 

palīdzība darba aizsardzības 

jomā; 

 

Darba aizsardzība (apstākļi)  ir 

otrais  svarīgākais jautājumu 

kopums katrā no 

dalīborganizācijām; 

 

Viens no populārākais tematiem 

arodbiedrību semināros – Darba 

aizsardzība 
 

Konsultācijas LBAS birojā 

2015 gadā: 

• 114 interesenti klātienē; 

• 58 – telefoniski; 

• 37 – E-pastā; 

• 4 – pārstāvēšana tiesā 

• Aktīva nozaru sadarbība šai jomā, dalīšanās pozitīvajā pieredzē, 
informēšana par zaudētajām pozīcijām...  

DARBA  DROŠĪBA 



 
Uzraudzība 
 
• Katra no dalīborganizācijām veic darba aizsardzības jautājumu uzraudzību  

savos uzņēmumos; 

 

• Efektīvākais veids – KOPLĪGUMS; 

 

• Darbojas  - Uzticības personu Padomes, Sadarbības padomes ar darba 

devēja  pārstāvjiem; 

 

• Ikdienā - sadarbība ar darba aizsardzības speciālistu 
 

• Koplīgums nav kļuvis par normu MVU; 

• Netiek vēlētas UP. 

 
DARBA  DROŠĪBA 



 
Izglītošana 
 
 • LBAS Mācību centra kurss  darba aizsardzībā Uzticības personām 

(2016.gads – gandrīz 100 kursanti) 

• Ikgadējās konferences veltītas Starptautiskajai darba aizsardzības 

dienai; 

(2016 gada konferences aicinājums pielikumā) 

• Dalīborganizāciju organizētie semināri (2016 – 14 semināri); 

• Pasākumi 

 Esi drošs esi foršs 

 Zini ne Mini 2016 
 

• LBAS MC kursi samazina  DD finansiālo slogu, saņemam UP, 

bet ne samaksu par viņu izglītošanu...  

 
DARBA  DROŠĪBA 



 
Sadarbība 
 

 

• Labklājības ministrijas Darba lietu departaments; 

 

• Līgums ar Valsts darba inspekciju. 
 

• Kaut arī līgums ar VDI ir , ne vienmēr VDI 

amatpersonas pārrunā ar AB UP situāciju 

pārbaudāmajā uzņēmumā 

 
DARBA  DROŠĪBA 



Normatīvie akti 

• Darba grupas normatīvo aktu izstrādē vai grozījumos; 

• Priekšlikumi normatīvajiem aktiem (2015.gadā) 

 7 normatīvie akti 

 92 priekšlikumi 

41 pilnībā pieņemts (+14 priekšlikumi , kuri šai 

NA projektā pieņemti 2016.gadā) 

27 daļēji pieņemts 

• AB iniciatīvu veikt grozījumus NA var veikt tikai izmantojot LM  

vai politiskās partijas... 

 
DARBA  DROŠĪBA 



 
Eiropas Savienība 
 
• EK komiteja par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem; 
• ES darba aizsardzības Informatīvās aģentūras padome; 
• ETUC ETUI Darba aizsardzības speciālistu padome 

• 2014.g.jūnijā tika publicēts EK ES stratēģiskais ietvars par drošību un 
veselības aizsardzību darbā 2014.-2020 gadam. 

• 2016.g.janvārī tika pieņemtas Latvijas Pamatnostādnes 2016.-
2020.gadam. 
 

 
DARBA  DROŠĪBA 



Sadarbības partneri un pārstāvniecība 

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) 

Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) 

Viseiropas Reģionālā padome (PERC) 

Baltijas valstu arodbiedrību padome (BTUC) 

 
 

Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkls  (BASTUN)  
(LBAS prezidentūra BASTUN būs 2018.gadā) 
 

Starptautiskā Darba organizācija (ILO)  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESC)  
STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



1. ETUC Tautsaimniecības komiteja 

2. ETUC Nodarbinātības  un darba tirgus komiteja 

3. ETUC Koplīgumu un algu koordinēšanas komiteja 

4. ETUC Sociālā dialoga komiteja 

5. ETUC Izglītības un apmācību komiteja 

6. ETUC Ilgtspējīgas attīstības, enerģijas un klimata pārmaiņu komiteja 

7. ETUC Sociālās drošības komiteja 

8. ETUC Darba un iekšējā tirgus likumdošanas komiteja 

9. ETUC Mobilitātes, migrācijas un iekļaušanas komiteja 

10. ETUC Darbinieku līdzdalības un kompāniju politikas komiteja 

11. ETUC Tautsaimniecības un sociālās kohēzijas un reģionālo politiku komiteja 

12. ETUC Starptautisko lietu, tirdzniecības un starptautiskās attīstības komiteja 

13. ETUC Mediju, komunikācijas un kampaņu komiteja 

14. ETUC Veselības un drošības komiteja 

15. ETUC Standartizācijas komiteja 

16. ETUC Jauniešu komiteja 

17. ETUC Sieviešu komiteja 

LBAS   

SPECIĀLISTU  

DALĪBA 

PASTĀVĪGĀS  

STARPTAUTISKĀS 

KOMITEJĀS 

UN  

DARBA  

GRUPĀS 
 

STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



 

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

Darba grupas un komitejas 

 
STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



Pieredzes apmaiņa,  

 arodbiedrību pasākumi 

 (83 LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji ) 

 

ESF  projekta ietvaros 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 konference  “Godinot pagātni, raudzīties nākotnē”, Madride; 

 PERC Sieviešu skola, Sofija; 

 PERC Sieviešu skola, Tallina 

 Galvaspilsētu arodbiedrību konference par stratēģijas ES2020 

īstenošanu, Roma;  

 ETUC darbības vidusposma izvērtēšanas konference, Dublina 

 ITUC 3.pasaules kongress, Berlīne; 

 ETUC  13.kongress, Parīze 

 PERC  Ģenerālā asambleja, Brisele 

 

 Papildus jāmin arī  ETUC un ITUC dalīborganizāciju kongresi, 

apmācību kursi,  ārvalstu  pieredzes apmaiņas vizītes, 

konferences un semināri, kuros piedalījušies gan LBAS, gan 

d/o pārstāvji 

STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



Starptautiski pasākumi  

Latvijā 

 Eiropas Arodbiedrību institūta (ETUI)  regulāri semināri,  

apmācību kursi; 

 

 Eiropas arodbiedrību atbalsta pasākumi – rīcības dienas; 

 

 LBAS  protesta akciju  solidaritātes apliecinājumi, starptautiskais atbalsts  

2016.gada 1.maija Tautas sapulcei Eiropas arodbiedrību līderu dalība LBAS akcijās; 

 

 2013.gada 19.jūnijs:  “Par sociālo taisnīgumu-pret nabadzību”,  

ETUC ģenerālsekretāres vietnieka Patrika Itšerta tikšanās  

ar LR MP Valdi Dombrovski – atbalsts Eiropas Sociālajam paktam un  

pozitīvai sociālā dialoga norisei 



Pievienotā vērtība  
 
Starptautiskā darbība ietver sevī savstarpēji  

saistītus elementus: 

 

Atpazīstamība; 

Līdzdalība; 

 Informētība; 

 Izglītošana; 

Viedokļu pārstāvēšana; 

Nacionālo pozīciju saskaņošana; 

Sadarbības veidošana; 

Pieredzes apmaiņa , labās prakses pārņemšana; 

Projektu iespējas; 
Solidaritāte. 

 
 

STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



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; 

6. Iesaiste starptautiskos projektos, dokumentu tulkošana; 

7. Sadarbība ar  ārvalstu vēstniecībām  Latvijā; 

8. Finanšu resursu piesaiste sadarbībai ar  Austrumu  
partnerības valstu arodbiedrībām. 
   

STARPTAUTISKĀ  DARBĪBA 



Sievietes arodbiedrībās 

 

Īstenojot savu darbību dzimumu līdztiesības jomā, 

LBAS ir vadījies pēc ETUC rekomendācijām 

dzimumu līdzsvara uzlabošanai arodbiedrībā 

 

No kopējā arodbiedrības biedru skaita:  

sievietes - 66% 

 

(ETUC 8.marta aptauja par 2015.,gadu – LBAS 

sieviešu skaita ziņā  (%) arodbiedrībās ir 1.vietā 

starp  ETUC d/o) 

 

LABS vadība - 2 vīrieši, 1 sieviete 

 

LBAS – 20 dalīborganizācijas:  

Priekšsēdētāji/as – 13 vīrieši, 7 sievietes 

Padome – 23 vīrieši, 27 sievietes 

Valde– 10 vīrieši, 5 sievietes 

 

  

Dzimumu līdztiesības padome  (1999) - visu 

d/o pārstāves, izņemot transporta nozari 

 

Statūtos: padomdevēja statuss Padomē;  

DzL padomes priekšsēdētāja ir Kongresa  

delegāte 

 

DzL padomes sanāksmes : 3-4 sanāksmes 

gadā 

 
DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 



Paveiktais 

 Sievietes ir pārstāvētas LBAS lēmumu 

pieņemšanas institūcijās; 

 LBAS ir pārstāvēta nacionālā līmenī LM 

Dzimumu līdztiesības komitejā; 

 Pozitīva tradīcija (pateicoties d/o  

atbalstam): izpētes vizītes uz 

kompānijām/uzņēmumiem , lai uz vietas 

iepazītos ar  sieviešu darba apstākļiem, 

izdiskutētu problēmas, apspriestu darba 

koplīguma nosacījumus, to īstenošanu, tiktos 

ar arodbiedrības  un uzņēmuma vadību: 

2013.g. – AS “ Brīvais Vilnis” , 2014.g.-bērnu 

dārzs “ Krimulda” un Siguldas 1.pamatskola 

un vidusskola, 2015.g. – AS “Spodrība”; 

2016. g. – AS «Cemex» apmeklējums. 

  

 

 Starptautiskās Sieviešu dienas atzīmēšana:  
2012.g. – diskusija  par algu starpību vīriešiem 
un sievietēm, tās mazināšanas risinājumi 
2013.g. -  diskusija par sieviešu pārstāvniecību 
lēmumu pieņemšanas institūcijās 
2014.g. -  diskusija par sievietes  veselību 
2016.g. – Baltijas arodbiedrību sieviešu 
koordinētāju sanāksme Jūrmalā 
  

DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 



 

 

ESF  kapacitātes projekts bija svarīgs atbalsts Dzimumu līdztiesības pasākumu īstenošanā,   

kā arī informatīvo materiālu izdošanā. 

 

 
DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 



Paveiktais un veicamais darbs:  

 

2013.gada LBAS izsmeļošs ziņojums par dzimumu līdztiesības 

īstenošanu   arodbiedrības, atzīts par vienu no labākajiem starp ESP 

organizācijām. 

 

LBAS iesaiste  ITUC “Count us in” kampaņā: 

 100  d/o iesaiste; 

 30% sieviešu vadošās arodbiedrību  institūcijās; 

 80 organizācijās līdz 2018.gadam; 

 5% palielinājums  d/o lēmumu pieņemšanas institūcijās. 

 

 LBAS regulāri sniedz atzinumus un atbildes uz EK, ETUC  

publiskajām konsultācijām un  iniciatīvām, tiesību aktiem, kā arī  

ministrijām ar saviem uzstādījumiem par dažādiem jautājumiem, 

kas skar dzimumu līdztiesības jomu. 

 
DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 



Mūsu mērķi: 

 vērst lielāku uzmanību starptautiskajai sieviešu 

sadarbībai labās prakses pārņemšanai  

 

 stiprināt sieviešu solidaritāti starptautiskā un nacionālā 

līmenī 

 

 vairāk un labāku dzimumu līdztiesības principu 

integrēšanu koplīgumos 

 

 meklēt risinājumus vīriešu un sieviešu algu starpības 

mazināšanai  

 

 veicināt sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas 

institūcijās  un vadošajos amatos 

 

 nepieciešamas jaunas likumdošanas un politiskas 

iniciatīvas un centieni gan ES, gan nacionālā un vietējā 

arodbiedrību līmenī dzimumu līdztiesības īstenošanai  
 
 
 
 
 

 
DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 



DARBĪBAS UZDEVUMI: 

• veicināt jauniešu iesaistīšanos arodbiedrībās; 

• veicināt LBAS dalīborganizāciju jauniešu apvienības; 

• Kongresa, LBAS Padomes un Valdes lēmumu 
īstenošanu; 

• līdzdarboties LBAS jauniešu - arodbiedrības biedru 
izglītošanā; 

• darbības būtību un iespējas, savu motivāciju būt 
arodbiedrības biedram; 

• sadarboties ar valsts un nevalstiskajām jauniešu 
organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 

• veidot pozitīvu arodbiedrību tēlu jauniešu vidū un 
popularizēt arodbiedrības sabiedrībā. 

  
JAUNIEŠI  ARODBIEDRĪBĀS 



pārstāv:  

 
Latvijas Celtnieku arodbiedrība; 

Latvijas Arodbiedrība «Enerģija»; 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība; 

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu 
biedrība; 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība; 

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība; 

Latvijas Meža nozaru arodbiedrība. 

 
 
JAUNIEŠI  ARODBIEDRĪBĀS 



11 APMĀCĪBAS 
ARODBIEDRĪBU 
JAUNIEŠIEM 

5 AKCIJAS 
4 KINO VAKARI 

7 PASĀKUMI (KINO VAKARI, 

IZBRAUCIENS AR TELTĪM, 

SLIDOŠANA) 

10 STARPTAUTISKĀ 

DARBĪBA 
7 DISKUSIJAS 

4 FORUMI 

 
JAUNIEŠI  ARODBIEDRĪBĀS 



Kāpēc Jūs esat iestājies/ jusies arodbiedrībā? 
 

37% 

2% 

47% 

14% 

lai būtu drošība darba vietā lai neatlaistu no darba

vēlos aktīvi iesaistīties Cits

 
JAUNIEŠI  ARODBIEDRĪBĀS 



• Iesaistīt jaunus arodbiedrību biedrus 

• Turpināt cīnīties par darbinieku tiesībām 

• Iedarbīgus streikus, nevis piketu 

• Lielāku ietekmi uzņēmumos aizsargājot arodbiedrību 

intereses 

• Zinošu arodbiedrības pārstāvi katrā mācību iestādē 

• Iekšējās reformas , Arodbiedrību autoritātes 

stiprināšana, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu; 

• Jauniešu padomes katrā arodbiedrībā; 

• Darbs ar nākotnes darbiniekiem. 

 
 

REKOMENDĀCIJAS 

 
JAUNIEŠI  ARODBIEDRĪBĀS 



Ekspertīžu pielietojums 

• izglītošana 

• apmācību pasākumi 

• atzinumi 

• priekšlikumi tiesību aktiem 

• argumentācija 

• mediji 

• periodika 

• prasību pieteikumi tiesā 1889 
 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 

43 Ekspertīzes 2012.-2016. 



Sasniegumi 
1) Darbinieku un arodbiedrību tiesības 

aizstāvētas likumdošanas procesā 

 

2) Nodrošināta efektīva LBAS dalība trīspusējā 
sociālajā dialogā un Eiropas Semestra procesā 
caur uzlaboto argumentācijas kvalitāti 

 

3) Veicināta LBAS atpazīstamība nacionālo un 
Eiropas sociālo partneru vidū 

 

 

 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Darba likums 
 

11 ekspertīzes 
 

• apmācību izdevumi 

• solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs 

• darba laika regulējums 

• darbinieku norīkošana 

• pagaidu darba aģentūras 

• nepilna darba laika līgumi 

• līgumi uz noteiktu laiku 

• uzteikuma regulējums 

• atkāpes no tiesību akta koplīgumos 

• bērna kopšanas atvaļinājums 

 

ES dalībvalstu prakse, ES Tiesas judikatūra, 

ES tiesību aktu un politikas dokumentu aktualitātes  
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Arodbiedrību likums 

 

 

1889 

 

10 ekspertīzes 
 

• AB brīvība un tiesības 

• tiesības un ierobežojumi dibināt un 

pievienoties AB 

• dibināšanas slieksnis 

• koplīgumu pārrunas 

• AB pārstāvju aizsardzība 

 

Starptautiskās Darba organizācijas dokumenti, 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ārvalstu prakse 

 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Darbinieku un arodbiedrību tiesības 
aizstāvētas likumdošanas procesā 

Valsts dienesta likums 

Publisko iepirkumu likums 

Darbinieku norīkošanas tiesiskais regulējums 

Eiropas uzņēmumu padomju tiesiskais regulējums 

Pagaidu darba aģentūru tiesiskais regulējums 

Brīvprātīgā darba likums 

 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Eiropas Semestra process 
 

Kopš 2015.gada Eiropas Komisija apņēmās cieši iesaistīt 

sociālos partnerus Eiropas Semestra procesā. LBAS viedoklis 

tiek pieprasīts par dažādām Eiropas politikas un tiesību aktu 

iniciatīvām, Ziņojumu par Latviju un rekomendācijām Latvijai 

 

Nodrošināta:  

 LBAS regulārā dalība Saeimas Eiropas lietu komisijā un 

Vecāko amatpersonu sapulcē Eiropas lietu jautājumos 

 LBAS viedokļa sniegšana Eiropas Komisijas vizīšu laikā 

par ikgadējo Ziņojumu par Latviju un rekomendācijām 

Latvijai 

 Regulārā LBAS komentāru sagatavošana nacionālajām 

pozīcijām par attiecīgajiem ES jautājumiem 

 

 

Eiropas Komisijas vizīte Latvijā 2016.gada martā, rekomendāciju 

Latvijai apspriešana ar sociālajiem partneriem 

 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Rekomendācijas 
1) Turpināt izmantot ETUC atbalsta instrumentus 

(sociālā dialoga un darba komitejas, ETUI 
apmācības, konferences, semināri) un caur tiem 
iegūto informāciju LBAS viedokļa pamatošanai un 
LBAS kā profesionālā sociālā partnera, 
padomdevēja  un eksperta lomas stiprināšanai 
 

2) Stiprināt LBAS kā nacionālā sociālā partnera 
efektīvu iesaisti Eiropas Semestra procesā, jo 
īpaši Nacionālās Reformu programmas darba 
grupā 
 

3) Veltīt laika un informācijas resursus informācijas 
izplatīšanai un LBAS dalīborganizāciju 
informētības palielināšanai par ES politikas un 
likumdošanas iniciatīvām un notiekošajām 
diskusijām 

 

 

 

 
LBAS  STARPTAUTISKĀ 
PĀRSTĀVĪBA, EKSPERTĪZES 



Īstenotie projekti  
laika periodā no 2012.-2016.gadam: 

Fonda/granta devēja 

nosaukums 

Projekta 

ieviešanas 

termiņš 

 

Projekta nosaukums 

 

Projekta mērķis 

 

Norden – Ziemeļu 

Ministru padomes 

(Nr.12198) 

 

Okt/2012- 

Sept/2013 

 

Darba tirgus attīstība demokrātiskās 

sabiedrībās: Trīspusējā sociālā 

partnerība Ziemeļeiropā. 

Izstrādāt metodisko materiālu, kas aizstās esošo 

informēšanu un konsultēšanu saskaņā ar darba tiesību 

jautājumiem un to praktisko piemērošanu, kā arī 

veicināt trīspusējo vienošanos slēgšanu starp LBAS, 

LDDK un VDI par sadarbību informēšanas un 

konsultēšanas problēmu risināšanā, kas ļautu izvairīties 

no tiesāšanās sociālo partneru pārstāvētajos 

uzņēmumos. 

 

Eiropas Komisija 

(Nr.VS/2014/0588) 

  

LBAS kā asociētais 

partneris 

 

Jan/2015- 

Dec/2016 

Mēģinājums aktivizēt sociālo 

dialogu un nacionālo industriālo 

attiecību sistēmu atsevišķās 

Centrālās un Austrumeiropas valstīs 

(CAEV) – iegūtā mācība un labākā 

prakse, izejot no krīzes. 

Akadēmiķu piesaiste plašākas informācijas vākšanā un 

sociālo partneru pārstāvju kopīga mācīšanās. 

Apmainīties ar labo praksi un dalīties informācijā par 

savas valsts industriālo attiecību sistēmu, sociālā 

dialoga veidiem un ar to saistītām aktivitātēm, kā tās 

tiek galā ar izaicinājumiem, ko uzlikusi krīze, jo īpaši 

kopš 2012.gada. 

Eiropas Komisija 

(Nr.VS/2015/0382) 

  

LBAS kā asociētais 

partneris 

 

Dec/2015- 

Apr/2017 

Jauns sociālās sadarbības modelis 

– veicināt darbinieku iesaisti 

uzņēmumu finanšu pārvaldībā un 

ekonomiskajos procesos 

Dalīties pieredzē un apmācību veidos, lai stiprinātu 

darbinieku līdzdalību uzņēmumos Baltijas reģionā. 

LBAS organizatoriskā darbība  
– projektu realizācija un biedru izglītošana 



Īstenotie projekti  
laika periodā no 2012.-2016.gadam: 

Fonda/granta devēja 

nosaukums 

Projekta 

ieviešanas 

termiņš 

 

Projekta nosaukums 

 

Projekta mērķis 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

(Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPI

A/ 

NVA/001) 

 

Jan/2008- 

Dec/2013 

 

Darba attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un 

uzņēmumos 

  

 

Uzlabot darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu 

ievērotas strādājošo darba tiesības un drošība 

katrā darba vietā atbilstoši darba tiesību 

normām. 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

(Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPI

A/ 

SIF/001/01) 

 

Jan/2009- 

Jūn/2015 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 

Atbalstīt un attīstīt reģionālo sociālā dialoga 

līmeni, vienlaikus dodot ieguldījumu arī 

uzņēmumu un nozares līmeņa sociālā dialoga 

pilnveidē. 

 

Eiropas Sociālais 

fonds 

(Nr.2010/0274/1DP/1.2.1

.1.1./ 

10/IPIA/VIAA/001) 

 

Dec/2010- 

Aug/2015 

 

Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

izveide un profesionālās izglītības 

efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana 

 

Projekta mērķis ir izveidot pastāvīgi strādājošu, 

kvalitatīva un tautsaimniecības nozaru 

attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās 

izglītības satura nodrošināšanas sistēmu. 

LBAS organizatoriskā darbība  
– projektu realizācija un biedru izglītošana 



Izdotas 6 DA rokasgrāmatas  

Biedru izglītošana: 
ESF projekta:  «Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos» ietvaros 

Konkursu «Profs» 

profesionālo skolu 

skolēniem  un  

«Smārts» - potenciālo 

darbinieku izglītošana darba 

tiesību un darba drošības 

jautājumos organizēšana, 

kā arī kampaņa  

«ToDo drošā māja» 

jaunāko klašu skolēniem 

organizēšana 

LBAS organizatoriskā darbība  
– projektu realizācija un biedru izglītošana 



Apmācību kursu un semināru organizēšana 

 Projekta laikā organizēti 123 apmācību kursi un 93 semināri 

LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arī 

uzņēmumu arodorganizāciju vadītājiem un pārstāvjiem Rīgā un 

reģionos. 

Biedru izglītošana: 
ESF projekta:  «LBAS administratīvās kapacitātes 
stiprināšana» ietvaros 
 

Organizēti apmācību kursi un semināri, kā arī reģionālajās 
informatīvās dienās, izstādēs un kampaņās popularizēts 
arodbiedrību vārds. 



Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi 

-Informatīvo dienu reģionos 
organizēšana; 

-Dalība izstādēs; 

-Informatīvās reklāmas 
kampaņas. 

Projekta laikā kopš 2010.gada, apmācībās, semināros un citās informatīvās 
aktivitātēs kopā piedalījušies vairāk kā 7 500 arodbiedrības biedri un strādājošie. 



Biedru izglītošana nākotnē 

 Turpināsies darba aizsardzības kursi; 

  

LBAS arī turpmāk iesaistīsies partnerības projektos un koordinēs 

projektus, kas ir būtisks papildus finanšu resurss biedru informēšanas 

un izglītošanas pasākumu organizēšanai; 

  

LBAS speciālisti ir atvērti piedalīties dalīborganizāciju semināros un 

informatīvos pasākumos; 

  

LBAS apkopos informāciju no dalīborganizācijām par tām interesējošām 

tēmām semināru un mācību organizēšanai; 

  

LBAS interneta mājas lapā joprojām ir pieejamas izdales materiālu un 

ekspertīžu elektroniskās versijas, kā arī pēc iespējas tiks atjaunoti 

materiāli drukātās versijās. 

 

 LBAS organizatoriskā darbība  
– projektu realizācija un biedru izglītošana 



ESF projektā «Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos»  (2008-2013) 

• Realizētas 6 informatīvās publicitātes kampaņas. Palielinājās sabiedrības informētība par iespējām saņemt 
ekspertu palīdzību, jo īpaši reģionos, par ko liecināja pieprasījuma pieaugums pēc konsultācijām 

• Televīzijas raidījumu ciklu veidošana - 48 raidījumi 2 gados 

• Izveidoti 8 video sižeti - mūsdienīgs veids, kā informēt sabiedrību par darba drošības jautājumiem, darba 
tiesiskajām normām un to neievērošanas sekām 

• Radio raidījumu cikli: «KRUSTPUNKTĀ», «KĀ LABĀK DZĪVOT» - reizi mēnesī, raidījumi reģionos, kopā – 72 
raidījumi 5 gados 

• Sabiedrības informēšanas kampaņas par darba  

 tiesību jautājumiem - īstenotas 2 kampaņas 

• 8 mēnešus eksponēta arodbiedrību reklāma uz  

 4 tramvajiem un 2 autobusiem 

• Izglītojošo īsfilmu un multiplikācijas filmu par darba  

 tiesisko attiecību un darba aizsardzības  

 jautājumiem pavairošana, izplatīšana un  

 demonstrēšana - izdoti 5000 DVD diski ar  

 7 multiplikācijas filmām un 5 īsfilmām 

• Izdoti 20 informatīvie biļeteni – «Darbinieku avīze»  
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• LBAS informatīvais izdevums 
par darba attiecībām un drošību 1 
reizi ceturksnī 

• Diskusijas un viedokļi par 
tautsaimniecībai svarīgām tēmām 

• Dalīborganizāciju aktualitātes 

• Reģionālo konsultatīvo centru 
darbības atspoguļojums 

• Sociālā dialoga atspoguļojums 
uzņēmumu līmenī 

• Darba tiesisko attiecību 
problēmjautājumi 

• Jauniešu padomes aktivitātes 

• Padziļinātas izpratnes radīšana 
par darba drošību 
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* ESF projektā «Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšana» (2009-2015) - 1 reizi 
ceturksnī, projekta laikā iznākuši 26 
numuri 

* Atzinīgāk novērtētās tēmas: 
juridiskie jautājumi, tiesu prakse; 
darba aizsardzība; arodbiedrību 
pakalpojumi; LBAS dalīborganizāciju 
informācija; LBAS aktualitātes, 
sociālais dialogs nacionālajā līmenī; 
tautsaimniecība 

* Turpinām izdevuma ilgtspēju – 
elektroniski 1 reizi ceturksnī 
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• LBAS aktualitātes no 
arodbiedrības.lv tiek 
atspoguļotas arī sociālo 
mediju kontos Twitter un 
Facebook  

• LBAS Facebook konta 
aktualitātes papildina citi 
LBAS speciālisti, ziņojot “no 
vietām”, kas padara 
arodbiedrību dzīves 
atspoguļojumu mūsdienīgu 
un dinamisku 

• Sekotāju skaits LBAS 
kontam Twitter un īpaši 
kontam Facebook palielinās 
ik dienu 
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Sadarbības partneris 

• No 2006.gada janvāra 

• Balvas mērķis - apzināt, pozitīvi 
novērtēt un publiskot LBAS un 
dalīborganizāciju sadarbības 
partnerus – uzņēmumus un 
iestādes, kas īpaši veiksmīgi 
darbojušies sociālā dialoga 
attīstīšanas jomā, nodrošinot 
cienīgu darbu un darba tiesību 
ievērošanu  

• Pasniegtas 156 LBAS ozolzīles 

• Visvairāk 2007.gadā – 32 

• No tām 18 «milzu zīles» 2014.gadā 
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Labākā arodorganizācija 

No 2007. gada apbalvotas 
223 arodorganizācijas un 7 
jaunieši 

 

No 2014.gada jauna tradīcija 
- apbalvot aktīvākos 
arodbiedrību jauniešus 
 

2011.gadā apbalvotas 72 
arodorganizācijas reģionos 
un Rīgā 
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Komunikācijas padome 

 
Divas reizes gadā, īstenojot ESF projekta ilgtspēju 

Komunikācija – viens no svarīgākajiem aspektiem sekmīgā 
organizācijas darbībā 

Jauka pieredze – Ideju pēcpusdienas 2012. – 2013.gadā  
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Risinājumi 

Komunikācijas padome akceptēja LBAS Komunikācijas 
vadlīnijas:  

* LBAS par nozīmīgu instrumentu savu mērķu un uzdevumu 
sasniegšanā uzskata LBAS vadības un izpildbiroja, no vienas puses, un 
LBAS dalīborganizāciju, no otras puses, savstarpējo komunikāciju un uz 
vienotiem principiem balstītu komunikāciju ar sabiedrību 

* LBAS komunikācijas vadlīnijas ir izstrādātas, lai: 

radītu vienotu priekšstatu organizācijas iekšienē par komunikācijas mērķiem, 
uzdevumiem un principiem; 

definētu komunikācijas lomu LBAS darbībā 
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Nepieciešamā rīcība 

LBAS nepieciešams ikdienā vairāk rīkoties proaktīvi, lai arī ārējā 
komunikācijā LBAS būtu tā organizācija, kas rosina publiskās telpas 
dienaskārtību 

Nepieciešama regulāra un biežāka LBAS viedokļa paušana par 
sabiedriski nozīmīgiem notikumiem  

Domāšana un rīcība, ņemot vērā sabiedrisko attiecību nozīmi un 
nepieciešamību,  būtu jāpadara ne tikai par LBAS vadības, bet katra 
LBAS biroja speciālista un visu LBAS dalīborganizāciju darba neatņemamu 
sastāvdaļu 

Par visu arodbiedrību paveikto jāstāsta – dalīborganizāciju mājas lapās 
un izdevumos, LBAS mājas lapā, «LBAS Vēstīs», sociālajos medijos u.c.  

 Nepārtraukti caur ikdienas komunikāciju jāatgādina biedriem, kas ir lielais 
mērķis un kā visiem kopā to iespējams sasniegt 
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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 B.Segolas  
uzstāšanās  LNT ziņu raidījumā un 
tikšanās ar LR MP Laimdotu Straujumu 

LBAS dalība LR Prezidentūras  
ES Padomē pasākumos  
(2015.g. 1.janvāris – 31.jūnijs) 



LBAS organizētie pasākumi  

Latvijas prezidentūras  

ES Padomē ietvaros 

Starptautiska konference 

«Arodbiedrību loma ilgtspējīgas 

izaugsmes un darbavietu izveidē» 

26.- 27.02.2015, Rīgā 

 

Galvenās tēmas: Kvalitatīvs darbs un 

arodbiedrības loma tā sekmēšanā; 

Jauniešu iesaiste darba tirgū; 

Arodbiedrību rīcība darbaspēka 

mobilitātes (kustības) ietvaros; 

Arodbiedrību ietekme un kapacitātes 

stiprināšana Eiropas Savienībā, labās 

prakses piemēri. 

Dalībnieku skaits: 150 cilvēku. 

 

Sociālo partneru forums «Sociālā dialoga 

loma ekonomiskās izaugsmes un 

kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā» 

31.03.2015, Rīgā 

 

Galvenās tēmas: Sociālā dialoga loma 

ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu 

darbavietu nodrošināšanā; Sociālais 

dialogs Eiropā – biznesa un arodbiedrību 

perspektīvā; Trīspusējais sociālais dialogs 

ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai; 

Sociālais dialogs nozaru līmenī 

produktivitātei un konkurētspējai, labās 

prakses piemēri. 

Dalībnieku skaits: 150 cilvēku. 



 
 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Bruņinieku ielā 29/31 

Rīgā, LV – 1001 

Tālrunis 6 7270351, 6 7035960 

Fakss 6 7276649 

E-pasts lbas@lbas.lv 


