
Vairāk nekā 10 gadus par aktuālo darba tiesībās!

DARBA TIESĪBU FORUMS

2020. gada  5. novembrī



Sēžam tikai uz krēsla 
ar savu numuriņu

Visur ievērojam
2 m distanci

Dezinficējam un 
mazgājam rokas

Nēsājam sejas 
masku

Jūtamies labi 
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Atklāšanas piezīmes

Egīls Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs

Pērs Krumrejs, Baltijas valstu direktors /Friedrich-Ebert-Stiftung Fonds (FES)
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I Darba tiesību izmaiņas COVID-19 izplatības laikā

Kā COVID-19 ir ietekmējis Latvijas darba tirgu

Anta Pranēviča, Fontes

Darba tiesību pielāgošana COVID-19 ietekmei
Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants

Epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas veicami darba devējiem un darbiniekiem
Jana Feldmane, Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja

Biežākās darbinieku sūdzības un darba tiesību izaicinājumi COVID-19 laikā

Andra Auziņa, Valsts darba inspekcijas direktora vietniece

Valsts iestāžu darbinieku pašsajūta ārkārtējās situācijas laikā

Katri Vintiša, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece



II Darba tiesību izmaiņas COVID-19 izplatības laikā

COVID-19 ietekme uz darba vidi Latvijā: attālinātais darbs
Linda Paegle, Rīgas Stradiņa universitātes pētniece

Attālinātā darba juridiskie un darba drošības aspekti

Andis Burkevics, zv. advokāts, advokātu birojs “Sorainen”

COVID-19 seku pārvaldīšana praksē
Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs
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III Topošais darba tiesībās: Darba likuma grozījumi 2020

Darba devēja jaunie pienākumi, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs
Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību eksperte

Sociālo partneru priekšlikumi nākamajiem Darba likuma grozījumiem
Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants

Jānis Pumpiņš, LDDK jurists, darba tiesību eksperts
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IV Topošais darba tiesībās: kas rīt būs uz galda darba tiesību 
piemērotājiem?

Darba un privātās dzīves saskaņošanas direktīvas un Direktīvas par caurspīdīgiem 
un caurskatāmiem darba apstākļiem ieviešana Latvijas darba tiesībās

Līga Klemere, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta 
vecākā eksperte

Astra Pilsuma, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta 
vecākā eksperte

Emocionālās vardarbības regulēšana darba tiesību aktos: 
ko mācamies no tiesu prakses?

Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste 

Andris Lazdiņš, zv. advokāts, advokātu birojs “Ellex Kļaviņš”


