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STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI  
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) kā lielākās arodbiedrību 

apvienības Latvijā darbības mērķi ir sekmēt tādu darba, ekonomiskās, sociālās un izglītības 

politikas vidi, kas veicina arodbiedrību biedru darba un dzīves apstākļu uzlabošanos, veicināt 

sabiedrības izpratni par arodbiedrībām un sociālo dialogu, paplašināt arodbiedrību līdzdalību 

tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, vienot arodbiedrības kopīgo mērķu 

sasniegšanā. 

LBAS stratēģiskie darbības virzieni nākamajiem 5 gadiem ir veidoti saskaņā ar LBAS 

dalīborganizāciju redzējumu un ir skatāmi kontekstā ar Eiropas Savienības, Eiropas un 

starptautisko arodbiedrību, valsts nozīmīgākajiem darbības virzieniem un plānošanas 

dokumentiem. 

 

1. Saglabāt LBAS kā Latvijas lielāko un atpazīstamāko arodbiedrību apvienību.       

Nodrošināt LBAS vienotību un rīcībspējīgu darbību. 

2. Veicināt LBAS biedru skaita pieaugumu, atbalstot arodbiedrību iekļaušanos LBAS 

vai dalīborganizāciju sastāvā. 

3. Pārstāvēt Latvijas arodbiedrību intereses reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.  

4. Saglabāt un nostiprināt LBAS kā vienīgā sociālā partnera, kas pārstāv arodbiedrības, 

nacionālā līmenī statusu. 

5. Sekmēt sociālā dialoga attīstību NTSP un tās apakšpadomēs, palielināt trīspusējā 

sociālā dialoga nozīmīgumu valstī.  

6. Palielināt arodbiedrību lomu darba tiesiskajās attiecībās un nepieļaut esošo darba 

tiesisko attiecību un garantiju līmeņa pazemināšanu, izskatot priekšlikumus darba 

tiesību izmaiņām. 

7. Veicināt algu līmeņa palielināšanu, tuvinot to vidējam Eiropas Savienības algu 

līmenim. 

8. Nostiprināt darba koplīgumu un nozaru ģenerālvienošanos lomu tautsaimniecībā un 

ierobežot nedrošās nodarbinātības formas.  

9. Veicināt arodbiedrību koplīgumspējas palielināšanu. 

10. Panākt ar darba koplīgumiem aptverto strādājošo skaitu palielināšanu un nodokļu 

atvieglojumus koplīgumos ietvertajām papildu garantijām darbiniekam. 

11.  Prasīt normāla darba laika samazināšanu līdz 38 stundām nedēļā. 

12.  Aktīvi aizstāvēt darbinieku tiesības un ekonomiskās intereses attālināta darba 

gadījumā un aizstāvēt darbiniekus ārkārtas situācijās. 
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13.  Palielināt līdzdalību  LBAS atpazīstamībai un ietekmei sociālajās platformās. 

14.  Atbalstīt neapliekamā minimuma paaugstināšanu līdz minimālās darba algas 

apmēram. 

15.  Atbalstīt diferencētas nekustamā īpašuma nodokļa likmes un iestāties par iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa likmes samazināšanu. 

16. Sadarbībā ar dalīborganizācijām aktivizēt darbu par jauniešu iesaisti arodbiedrību 

kustībā. 

17.  Sekmēt jaunu papildu pakalpojumu nodrošināšanu LBAS dalīborganizāciju 

biedriem, kā arī atsevišķu dalīborganizāciju pakalpojumu konsolidāciju LBAS 

līmenī, nodrošinot to efektivitāti un plašāku pieejamību.  

18.  Attīstīt LBAS dalīborganizāciju tiesības ievēlēt uzticības personas vai atbildīgos 

darba aizsardzības jautājumos uzņēmumos, lai aktivizētu darbinieku tiesisko 

aizsardzību darba aizsardzības jomā, kā arī to aktīvāku sadarbību ar Valsts darba 

inspekciju. 

19.  Aicināt politiskos spēkus nodrošināt darba, ekonomiskās, sociālās politikas  

pēctecību neatkarīgi no ministru maiņas. 

20.  Popularizēt arodbiedrības kustību un LBAS sabiedrībā, kā arī aktīvi aizstāvēt 

arodbiedrību viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kas skar strādājošo 

darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. 

21. Uzlabot LBAS materiālo un finansiālo nodrošinājumu, piesaistot arī Eiropas 

Strukturālo Fondu  projektus. 

22. Panākt uzlabojumus  Latvijas Republikas Streiku likumā, kas atvieglo streika 

organizēšanas procedūru. 
 


