
LBAS kongresā pieņem
stratēģiskos virzienus un

ievēl vadību
LBAS 3. decembrī organizēja kārtējo – 9.

kongresu, lai atskatītos uz paveikto, pieņemtu

stratēģiskos attīstības virzienus nākamajiem

pieciem gadiem un ievēlētu jaunu LBAS vadību.

Ievēlēta jauna LBAS valde
 14. decembrī LBAS Padomes sēdē tika ievēlēta

jauna LBAS valde šādā sastāvā – Inga Vanaga,

Igors Pavlovs, Līga Bāriņa, Armands Augustāns,

Rita Pfeifere, Valentīns Gradkovskis. Līdztekus

Padomes sēdē tika apstiprināti LBAS valdes

uzdevumi tuvākajai nākotnei, kuru īstenošanas

virsvadību uzņemsies jaunā vadība. 
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https://arodbiedribas.lv/news/lbas-kongresa-pienem-strategiskos-virzienus-nakotnei-un-ievel-vadibu/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-kongresa-pienem-strategiskos-virzienus-nakotnei-un-ievel-vadibu/
https://arodbiedribas.lv/news/ieveleta-jauna-lbas-valde/


LBAS 9. kongress pieņem
rezolūcijas

LBAS 9. kongress pieņēma rezolūcijas - “Par

jauniešu iesaistīšanu arodbiedrībās, izpratnes

veicināšanu un iesaistīšanu lēmumu

pieņemšanas procesos” un “Par LBAS prasībām

valdībai un Saeimai”, kā arī apstiprināja LBAS

stratēģisko darbības virzienus no 2021. gada līdz

2026. gadam.

 
 

Lasiet vairāk
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Apsveikumi LBAS 9.
kongresam

Lai atbalstītu LBAS, izrādītu solidaritāti un kopīgu

spēku, daudzas citu valstu arodbiedrības bija

atsūtījušas savus apsveikumus. To vidū arī

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija ITUC

(video) un Eiropas arodbiedrību konfederācija

ETUC (video).

Savu uzrunu kongresa delegātiem iepriekš

atsūtīja arī Latvijas Pašvaldību savienības

priekšsēdis Gints Kaminskis (video).

https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/9-kongress/
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/9-kongress/
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/9-kongress/apsveikumi/
https://www.youtube.com/watch?v=uIlP142e1c8
https://www.youtube.com/watch?v=IDE-Y7aoMIo
https://www.youtube.com/watch?v=noqFHA5852o


Plānotie grozījumi Darba
likumā – klajš mēģinājums

mazināt darbinieku un
arodbiedrību tiesības

 

Patlaban ir izstrādāts un tiek virzīts apjomīgs

likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”. LBAS ir

iebildusi vairākām tajā paredzētajām tiesību

normu izmaiņām.

LBAS Darba tiesību forums –
par COVID-19 ierobežojumiem
no darba tiesību perspektīvas
LBAS 5. novembrī sadarbībā ar Fridriha Eberta

fonda Latvijas pārstāvniecību organizēja

ikgadējo Darba tiesību forumu, šogad par tēmu

– “COVID-19 ierobežojumi no darba tiesību

perspektīvas”.
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https://arodbiedribas.lv/news/planotie-grozijumi-darba-likuma-klajs-meginajums-mazinat-darbinieku-un-arodbiedribu-tiesibas/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-darba-tiesibu-forums-par-covid-19-ierobezojumiem-no-darba-tiesibu-perspektivas-2/


Par diviem Senāta Civillietu
departamenta spriedumiem

Covid-19 krīze noteikti ir ietekmējusi spēju laicīgi

norēķināties ar darbniekiem. Kaut arī Darba

likuma 69. pantā ir noteikts, ka darba samaksa

un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas

obligātās iemaksas ir pirmās kārtas maksājumi,

ko veic darba devējs, praksē ir gadījumi, kad

darba devējs darba algu neizmaksā. 

Kas jāņem vērā, nosakot
kompensāciju par darba

piespiedu kavējumu?
Darba likuma 126. pantā ir noteikts, ka

darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no darba

un atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas

spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu

darba piespiedu kavējuma laiku.
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https://arodbiedribas.lv/news/par-diviem-senata-civillietu-departamenta-spriedumiem-skaidrojums-noilguma-apturesanas-regulejumam-un-jautajums-par-darba-vietas-parcelsanu/
https://arodbiedribas.lv/news/kas-janem-vera-nosakot-kompensaciju-par-darba-piespiedu-kavejumu/


Uzsākts vērienīgs
arodbiedrību tiesību

stiprināšanas projekts
Valsts dienestus pārstāvošo arodbiedrību

pārstāvji tikās tiešsaistes konferencē, lai

apspriestu problēmas, ar kurām arodbiedrības

saskaras, aizstāvot savas pamattiesības

organizēt streikus, organizēt sarunas par streiku

rīkošanu un rīkot streikus.

Drukas un mediju
tehnoloģiju Nozaru ekspertu

padomē
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības

priekšsēdētājs, Drukas un mediju tehnoloģiju

Nozaru ekspertu padomes priekšsēdētāja

vietnieks Aldis Misēvičs informē par šī gada

noslēdzošo sanāksmi - Nozares ekspertu

padomes aktualitātēm. 
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https://www.lida.lv/lv/zinas/arhivs/get/nid/325
https://lkdaf.lv/?p=830
https://lkdaf.lv/?p=830
https://lkdaf.lv/?p=830


Lai cilvēcisko attiecību
skaistumam ir lielāka vērtība
Ar LIZDA priekšsēdētāju Ingu Vanagu tiekamies

pirms LBAS organizētās Darba un dzīves

nedēļas, kuras pasākumi veltīti darba un privātās

dzīves līdzsvara tematikai. Arī mūsu saruna ir par

mūsdienās arvien pieaugošo izaicinājumu –

spēju rast balansu starp ģimenes vajadzībām un

darba dzīvi gan tīri personīgi, gan savas vadītās

arodbiedrību nozares biedru ikdienā.

Par koplīgumiem meža
nozarē – kā darba un

privātās dzīves līdzsvara
instrumentiem

Par darba un privātās dzīves līdzsvara

veicināšanu un koplīgumu nozīmi šajā jomā

jautājām Latvijas Meža nozares arodbiedrības

priekšsēdētājai Ingunai Siņicai.
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https://arodbiedribas.lv/news/lai-cilvecisko-attiecibu-skaistumam-ir-lielaka-vertiba/
https://arodbiedribas.lv/news/par-kopligumiem-meza-nozare-ka-darba-un-privatas-dzives-lidzsvara-instrumentiem/
https://arodbiedribas.lv/news/par-kopligumiem-meza-nozare-ka-darba-un-privatas-dzives-lidzsvara-instrumentiem/
https://arodbiedribas.lv/news/par-kopligumiem-meza-nozare-ka-darba-un-privatas-dzives-lidzsvara-instrumentiem/


Eiropas Parlaments plenārsēdē ar
lielu pārsvaru pieņem lēmumu par EK
direktīvas priekšlikuma par adekvātu

minimālo algu ES virzīšanu uz
starpinstitūciju sarunām

23. novembrī LBAS nosūtīja Eiropas Parlamenta

deputātiem no Latvijas vēstuli, aicinot balsot par

direktīvas priekšlikuma par adekvātu minimālo

algu ES virzīšanu uz starpinstitūciju sarunām un

skaidrojot, kāpēc šī direktīva ir īpaši svarīga

Latvijas darbiniekiem.

ETUC vidusposma stratēģiskās
vadības konferencē

Šī Konference tiek rīkota laikā starp ETUC

kongresiem, lai atskatītos uz paveikto un, ja

nepieciešams, koriģētu ETUC stratēģiju un

aktivitātes. Šoreiz Konferencē notika provizorisks

balsojums par ETUC statūtu grozījumiem, kā arī

diskusija par to, kas nepieciešams, lai stiprinātu

ETUC ietekmi ES politikas un tiesību aktu

veidošanā, kā arī ES ekonomiskajā pārvaldē.
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https://arodbiedribas.lv/news/eiropas-parlaments-plenarsede-ar-lielu-parsvaru-pienem-lemumu-par-ek-direktivas-priekslikuma-par-adekvatu-minimalo-algu-es-virzisanu-uz-starpinstituciju-sarunam/
https://arodbiedribas.lv/news/eiropas-parlaments-plenarsede-ar-lielu-parsvaru-pienem-lemumu-par-ek-direktivas-priekslikuma-par-adekvatu-minimalo-algu-es-virzisanu-uz-starpinstituciju-sarunam/
https://arodbiedribas.lv/news/eiropas-parlaments-plenarsede-ar-lielu-parsvaru-pienem-lemumu-par-ek-direktivas-priekslikuma-par-adekvatu-minimalo-algu-es-virzisanu-uz-starpinstituciju-sarunam/
https://arodbiedribas.lv/news/etuc-strategiskas-vadibas-konference/


Kādas prasmes pieprasa darba
devēji darba sludinājumos?
Tehnoloģijas attīstās, darba tirgus nemitīgi

mainās un tam pakārtoti mainās arī prasmes,

kuras tiek pieprasītas darba tirgū. Tāpēc ir

svarīgi noskaidrot, kāds tieši ir darba devēju

pieprasījums un kuras prasmes būtu jāapgūst, ja

vēlamies sekot līdzi un profesionāli augt līdz ar

darba tirgus izmaiņām. 

Eiropas apmācību fonda 
 podkāsti

Eiropas apmācību fonds (ETF) regulāri publicē

podkāstus, taču viens no tiem varētu būt īpaši

interesants mums, jo tieši skar tos, kuri kaut

nedaudz ir mācījušies Padomju Savienības laikā.

Un tādu ir daudz. Tāpēc podkāsts rod atbildes –

vai mēs joprojām varam redzēt izglītības “pēdas”

pēcpadomju valstīs, no Latvijas līdz

Uzbekistānai, no Armēnijas līdz Baltkrievijai?
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Foto: K. Rācenājs un unsplash.com
Izdevumu veidoja S. Birkenfelde

https://arodbiedribas.lv/news/kadas-prasmes-pieprasa-darba-deveji-darba-sludinajumos/
https://arodbiedribas.lv/news/pagatnes-macibas-padomju-savienibas-mantojums-izglitiba/


LBAS konkurss
profesionālajām izglītības

iestādēm PROFS 2021
aizritējis

20. decembrī attālināti notika LBAS konkursa

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

PROFS 2021 fināls – par darba tiesībām, darba

aizsardzību un sociālo dialogu.

 

LBAS podkāsti un jaunumi
LBAS YouTube kanālā

LBAS mājas lapas podkāstu sadaļā atradīsiet 2.

podkāstu par Darba likuma grozījumiem, kas ir

spēkā no 1.08.2021.

Savukārt LBAS YouTube kanālā atradīsiet

atbildes uz jautājumu - ko arodbiedrība var Tev

sniegt?  Video tapuši sadarbībā ar ETUC Youth /

CES Jeunes - Eiropas Arodbiedrību

konfederācijas Jauniešu padomi kampaņā

"Jauniešu iesaiste arodbiedrībās".
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https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/podkasti/
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/podkasti/
https://www.youtube.com/channel/UCKnaZU_9o7mByQXuT6yBPrg
https://www.youtube.com/watch?v=9l-Xx-w_Noc
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-konkursa-profesionalajam-izglitibas-iestadem-profs-2021-finala-uzvar-liepajas-valsts-tehnikuma-komanda/

