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Jaunieši

Iesaiste

 16.decembrī Arodbiedrību
namā norisinājās LBAS
Jauniešu padomes gada
noslēguma pasākums,
kura laikā jauniešiem bija
iespēja piedalīties
aizraujošās aktivitātēs un
atskatīties uz paveikto
2022. gadā.
Lasiet šeit.

5.decembrī Ministru kabinetā
sanāksmē par valdības
deklarācijas jaunāko versiju
piedalījās LBAS priekšsēdētāja
vietniece G. Oškāja un LBAS
eksperts M. Svirskis (attēlā).
21.decembrī LBAS nosūtīja vēstuli
valdībai par Ministru kabineta
deklarāciju un valdības rīcības
plānu. Savukārt LBAS priekšlikumi
rīcības plānam ir jāiesniedz līdz 2.
janvārim.

Vairāk lasiet 2.lpp.

https://arodbiedribas.lv/news/lbas-jauniesu-padome-lai-labiem-nodomiem-un-darbiem-bagats-2023-gads/


 

LBAS vēstule valdībai par Ministru kabineta
deklarāciju un valdības rīcības plānu 
   Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pozitīvi vērtē savlaicīgāku sociālo partneru
iesaisti Deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādes
procesā.
   LBAS ir lielākā arodbiedrību apvienība, kas apvieno lielāko strādājošo skaitu valstī. LBAS
dalīborganizācijas ir arodbiedrības, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo
skaitu valstī un pārstāv darbinieku intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām.
Tāpēc ir būtiski LBAS kā sociālo partneri iesaistīt regulārā trīspusējā sociālā dialogā vienotu
mērķu sasniegšanai. LBAS atbalsta Deklarācijā izvirzītos virsmērķus – Latvijas neatkarības
stiprināšanu, ekonomikas transformāciju un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu – un
atgādina, ka tieši ieguldījums cilvēkkapitālā ir galvenais izaugsmes resurss. 
   Vienlaikus LBAS pauž bažas par to, ka daudzi arodbiedrību priekšlikumi nav ņemti vērā, lai arī
Deklarācijā iekļauti vairāki darbības virzieni, kuru nozīmi uzsvēra LBAS. Tostarp, turpmāku
minimālās algas pārskatīšanu sadarbībā ar sociālajiem partneriem, izstrādājot skaidrus un
paredzamus nosacījumus tās celšanai. Tomēr LBAS pieprasa Valdības rīcības plānā no 2023.
gada 1. jūlija paredzēt paaugstināt neapliekamo minimumu, kā arī koplīgumu mehānisma
attīstību. LBAS pozitīvi vērtē arī tādas Deklarācijā izvirzītas arodbiedrībām svarīgas prioritātes
kā trīspusējā sociālā dialoga pilnveidošanu, mērķēta atbalsta sistēmas nodrošināšanu
grūtībās nonākušajiem, energoefektivitātes programmu attīstību, ieguldījumu veikšanu
enerģētikas tirgus attīstībai, kā arī taisnīgai pārejai uz lokāliem un atjaunojamiem
energoresursiem un cenu ziņā konkurētspējīgu enerģētikas tarifu nodrošināšanu.
   Ņemot vērā to, ka Deklarācija ir pabeigts politikas plānošanas dokuments, LBAS aicina
Ministru kabinetu pievērst lielāku uzmanību arodbiedrību priekšlikumiem, veidojot valdības
rīcības plānu. LBAS uzstāj, ka valdības rīcības plānā jāietver apņemšanās veicināt sociālo
partneru kapacitāti iesaistīties pilnvērtīgā divpusējā dialogā, kas būtu veicama, paplašinot
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu grozu, kā arī nosakot biedru maksājumus kā
attaisnojamos izdevumus. Papildus finansiālajiem instrumentiem arodbiedrības arī uzstāj, ka
valdībai ir jāizstrādā rīcības plāns, kas, atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvai par adekvātu
minimālo algu noteikšanu ES valstīs, nosaka dalībvalstīm uzdevumu veicināt darba koplīgumu
slēgšanu un to aptvēruma tuvināšanu direktīvā uzstādītajam mērķim panākt 70% darbinieku
pārklājumu. Tāpat nepieciešams koplīgumiem piemērojamos IIN atvieglojumus attiecināt arī
uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, uz kurām līdz šim tie neattiecās. 
   Runājot par pozitīvo, jāatzīmē, ka Deklarācijā ir likts uzsvars uz tādām nozaru prioritātēm, kā
kultūras institūcijās nodarbināto atalgojuma nodrošināšana vismaz vidējā atalgojuma līmenī
sabiedriskajā sektorā, investīcijas dzelzceļa un ceļu infrastruktūru attīstībā, ar mērķi veicināt
reģionu attīstību.
   Diemžēl Deklarācijā nav iekļautas vairākas arodbiedrību akcentētās prioritātes, kuru
risināšanu LBAS sagaida 14. Saeimas darbības laikā un pieprasa turpmāk iekļaut valdības
rīcības plānā. Piemēram, nodrošināt to, ka pēc diviem gadiem valsts finansējums veselības
aprūpei veidos vismaz 12% no vispārējās valdības izdevumiem un vismaz 5% no iekšzemes
kopprodukta, jo Deklarācijā šobrīd paredzēta tikai virzība uz minētajiem 12%, nenosakot laika
periodu, kādā tas izpildāms. Tāpat valdības rīcības plānā jāiekļauj būtisks un konkrēts darba
samaksas pieaugums veselības aprūpes nozares darbiniekiem un sociālās aprūpes
darbiniekiem.

VAIRĀK LASIET ŠEIT.

https://arodbiedribas.lv/news/lbas-vestule-valdibai-par-ministru-kabineta-deklaraciju-un-valdibas-ricibas-planu/


LBAS konkursa PROFS finālā uzvar Ogres
tehnikuma komanda 

LBAS konkursa
profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņiem
PROFS 2022 finālā 20.
decembrī uzvarēja Ogres
tehnikuma komanda.
Otro vietu ieguva Rīgas
Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma
Preiļu struktūrvienības
audzēkņi, trešo vietu –
Liepājas Valsts tehnikuma
komanda. Konkursa PROFS
finālā vēl startēja
Vidzemes Dizaina un
tehnoloģiju tehnikuma,
Bebrenes
vispārizglītojošās un 

profesionālās vidusskolas un  Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņu komandas. Šogad konkursa
pusfinālos piedalījās 24 komandas no vidējās profesionālās izglītības iestādēm. PROFS 2022
finālā komandas prezentēja mājas darbus un uz vietas demonstrēja instruktāžas darba vietā.
Notiks viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra
komanda uz vietas risināja vairākas situācijas saistībā ar darba vides un darba tiesiskajām
attiecībām.
   Konkursa PROFS 2022 žūrijas darbā piedalījās VDI direktors Renārs Lūsis, Latvijas Darba
devēju konfederācijas darba aizsardzības eksperte Laima Beroza, LBAS darba tiesību
konsultants Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls.
Konkursa PROFS 2022 fināla pirmo triju vietu ieguvēji saņēma vērtīgas balvas, un visas fināla
komandas saņēma dzirkstošas balvas no AS “Cēsu alus”. 

Sociālie partneri vienojas par būtiskiem
jautājumiem profesionālajā izglītībā
   Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA)
sēdē 14. decembrī tika saskaņoti vairāki būtiski jautājumi, kuri ietekmē profesionālo izglītību.
   Tā, piemēram, tika saskaņots valsts finansēto profesionālās izglītības programmu un
izglītojamo skaits uzņemšanai 2023. gadā. Kā karstais kartupelis ne vienā vien sēdē tiek
diskutēts, ka vajadzētu veidot grupas, kurās ir neliels pretendentu skaits ekonomikai svarīgās
nozarēs. LBAS atkārtoti norādīja uz problēmu, uzsverot, ka sevišķi tas skar enerģētikas nozari.
Kā piemēru var minēt kvalifikāciju “Vides iekārtu tehniķis”, kur absolventi pēdējo reizi ir bijuši
2011.gadā.
   Sēdes laikā tika aplūkota bezdarba situācija un bezdarbnieku atbalsta pasākumi. Bezdarba
situāciju varētu raksturot kā optimālu, uz 2022.gada 28.novembri bija 51 416 bezdarbnieku un
25 434 brīvas darba vietas. Būtiski, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, bezdarba vidējais
ilgums ir samazinājies, samazinājies ir arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. NVA prezentācijā tika
atspoguļots bezdarbnieka portrets atkarībā no dzimuma, izglītības līmeņa un bezdarba ilguma. 

VAIRĀK LASIET ŠEIT.

https://arodbiedribas.lv/news/socialie-partneri-vienojas-par-butiskiem-jautajumiem-profesionalaja-izglitiba/
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Turpinot izglītojošo pasākumu ciklu par dažādiem arodbiedrībām svarīgiem jautājumiem,
12. decembrī LBAS saviem biedriem organizēja  vebināru par ES struktūrfondu
finansējumu nākamajā plānošanas periodā 2021.-2027.g. Par šo tēmu arodbiedrības
informēja Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas ekspertes.

9. decembrī notika LBAS padomes sēde.
Tajā ar prezentāciju par darba tirgus izaicinājumiem uzstājās Latvijas Bankas Monetārās
politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists Oļegs
Krasnopjorovs. 
LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis ziņoja par valdības
deklarāciju. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norādīja, ka jautājumi, kas netiks iekļauti
valdības deklarācijā, ir jāiekļauj valdības rīcības plānā, un  ierosināja par šo jautājumu
organizēt valdes sēdi 16.decembrī. Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita
Pfeifere atzīmēja, ka atsevišķos uzņēmumos trūkst darbaspēka, un tādēļ būtu jāizskata
jautājums par trešo valstu darbaspēka piesaistīšanas atvieglojumu.

Savukārt 22. decembrī LBAS visas dalīborganizācijas aicināja uz vebināru par Eiropas
Semestra aktualitātēm. Ekonomikas ministrijas Eiropas Semestra koordinators, Analītikas
dienesta Vecākais ekonomists Česlavs Gržibovskis pastāstīja par novembrī publicēto
Eiropas Komisijas Ikgadējo Izaugsmes ziņojuma pakotni un brīdinājuma ziņojumu.

Tālākajā padomes sēdes gaitā LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns sniedza pārskatu par
LBAS 2022.gada Darba plāna izpildi. Savukārt LBAS jauniešu koordinatore Anete Kice
sniedza detalizētu pārskatu par LBAS Jauniešu padomes 2022.gada Darba plāna izpildi.
LBAS padomes darba kārtībā bija arī jautājums par Latvijas Ārstniecības un aprūpes
darbinieku arodbiedrības atbilstību LBAS statūtiem. Pamatojoties uz sniegto informāciju,
LBAS padome nolēma izslēgt Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrību
no LBAS.

VAIRĀK LASIET ŠEIT.

Atbilstoši šim ziņojumam Latvija ir pakļauta īpašam monitoringa mehānismam, kura
iemesls ir vairāku sociālo kritēriju neizpilde. Vebināra dalībnieki tika informēti arī par to,
kā Ekonomikas ministrija plāno gatavot nacionālo reformu programmu, lai ziņotu par to,
kā Latvija īsteno tai veltītas Eiropas Semestra rekomendācijas. 

      Ar 2022. gada rekomendācijām Latvijai var iepazīties šeit.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package_en
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-padomes-sede/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-latvia_lv_0.pdf
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Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība!

LBAS - jauna dalīborganizācija: 

Lietuvas veiksmes atslēga
koplīgumu pārrunās

LBAS par saīsinātas darba
nedēļas iniciatīvu

Uzņemta LBAS sastāvā ar 9.
decembra LBAS valdes lēmumu.

READ MORE

8. decembrī LBAS organizēja virtuālu semināru  “Koplīgumu
normu attiecināšana tikai uz arodbiedrības biedriem”,
apgūstot Lietuvas pieredzi.

LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns piedalījās Saeimas komisijas
sēdē, kurā notika Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par
četru dienu un 32 stundu darba nedēļu” sākotnējā
izvērtēšana.

Lietuvas Darba kodeksa 197.pants paredz, ka koplīguma
normas attiecas uz arodbiedrības, kas to parakstīja, biedriem.

Viņš vienīgais no klātesošo partneru pārstāvjiem atbalstīja šo
iniciatīvu, uzsverot, ka to nevajag radikāli sasteigt un uzspiest,
bet jānotiek diskusijai un motivācijai ar arodbiedrību un
koplīgumu starpniecību.
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https://arodbiedribas.lv/news/lbas-iepazistas-ar-lietuvas-veiksmes-atslegu-kopligumu-parrunas/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-saeima-apspriez-saisinatas-darba-nedelas-iniciativu/

