
NTSP sēdē diskutē par
kara Ukrainā ietekmi uz

Latvijas ekonomisko
situāciju

21. aprīlī norisinājās Nacionālās

trīspusējās sadarbības padomes sēde,

kurā valdība un tās sociālie partneri –

LBAS un LDDK - diskutēja par Krievijas

iebrukuma Ukrainā un tam sekojošo

Krievijai izvirzīto sankciju ietekmi uz

Latvijas ekonomiku un Latvijas

iedzīvotāju labklājību.

 Saeimā iesniegti apjomīgi
grozījumi Darba likumā

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 19. aprīlī

sāka skatīt likumprojektu grozījumi Darba

likumā. Likumprojekts paredz dažādus

grozījumus Darba likuma 17 pantos un ietekmēs

gan darba devēju, gan darbinieku tiesības un

pienākumus. Tajā nav iekļauti jautājumi, par

kuriem sociālie partneri likumprojekta izstrādes

gaitā nespēja vienoties.
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Sociālie partneri kopā ar
Labklājības ministriju

diskutē par sociālās drošības
jautājumiem

20. aprīlī notika Sociālās drošības trīspusējās

sadarbības apakšpadomes sanāksme. Galvenais

jautājums, par kuru diskutēja sociālie partneri,

bija minimālā alga. Tā Latvijā šogad ir otra

zemākā starp ES dalībvalstīm, un tā neatbilst

darbinieku pamatvajadzību apmierināšanai.
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LBAS vadība tiekas ar sociālo
un sadarbības partneru

organizācijām
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns  tikās ar

LDDK, LTRK, LZA un LPS  vadītājiem. 

Savukārt LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita

Oškāja viesojās LTRK pasākumā un diskutēja par

darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo

aktu atbilstību mūsdienu darba vides

tendencēm.

https://arodbiedribas.lv/news/socialie-partneri-kopa-ar-labklajibas-ministriju-diskute-par-socialas-drosibas-jautajumiem/
https://arodbiedribas.lv/news/socialie-partneri-kopa-ar-labklajibas-ministriju-diskute-par-socialas-drosibas-jautajumiem/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-vadiba-tiekas-ar-socialo-un-sadarbibas-partneru-organizacijam/
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LBAS padomes sēdē apstiprina
2021. gada finanšu pārskatu un

budžetu 2022. gadam

Atsākušās LBAS Jauniešu padomes aktivitātes un
ikmēneša sanāksmes. Pirmajā sanāksmē attālināti

piedalījās jaunieši no vairākām arodbiedrībām
(attēlā).

https://arodbiedribas.lv/news/lbas-padomes-sede-apstiprina-2021-gada-finansu-parskatu-un-budzetu-2022-gadam/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-padomes-sede-apstiprina-2021-gada-finansu-parskatu-un-budzetu-2022-gadam/
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-jauniesu-padomes-aktivitates/


LBAS iebilst vairākiem
grozījumiem Pašvaldību

likumā
LBAS kategoriski iebilda pret vairākiem Saeimas

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas

priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi

Pašvaldību likumā", kas pasliktina darbinieku

tiesības, un lūdza Saeimas deputātus tos

neatbalstīt.

PINTSA sēdē visvairāk diskutē
par pedagogu trūkumu, darba

slodzi un
 izdegšanu

PINTSA sanāksmē tika apstiprināti deviņi

profesijas standarti, tika dota “zaļā gaisma”

Kultūras un radošo industriju nozaru ekspertu

padomes izveidošanai. Sanāksmes laikā

klātesošie tika iepazīstināti ar grozījumiem

Profesionālās izglītības likumā.
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Starptautiskajai
darba

aizsardzības
dienai veltīta

konference 29.04.
Konferences ieraksts

joprojām ir skatāms LBAS

YouTube kanālā:

https://www.youtube.co

m/watch?

v=70Hr4Dp93Z8

Savukārt 28. aprīlī  tika

uzsākta nacionāla

mēroga sociāla iniciatīva

“Misija Nulle”.

LBAS: atbalstam
mājsaimniecībām inflācijas

kāpuma apstākļos nepieciešami
ilgtermiņa risinājumi

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē

LBAS pauda viedokli, ka atbalstam ir jābūt ar

ilgtermiņa risinājumiem un ka bērna kopšanas

atvaļinājuma izmantošana nedrīkst samazināt

ģimenes kopējos ienākumus.
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Baltkrievija: VDK aiztur
arodbiedrību vadītājus

Valsts drošības dienests (VDK) aizturējis vismaz

četrpadsmit neatkarīgās arodbiedrību kustības

Baltkrievijā vadītājus un amatpersonas.

Arodbiedrību birojos ir veiktas intensīvas

kratīšanas, tostarp personālajos datoros un citās

elektroniskajās ierīcēs, arodbiedrībai

piederošajās mantās un pat grāmatās.

Latvijas arodbiedrības
tiekas ar Norvēģijas

arodbiedrībām
Norvēģijas arodbiedrības apvieno 930 000

biedrus. Norvēģijā ir 2,5 miljoni nodarbināto

vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, līdz ar to

Norvēģijā arodbiedrības biedri ir ap 40% no

visiem strādājošajiem. 
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https://arodbiedribas.lv/news/baltkrievija-vdk-aiztur-arodbiedribu-vaditajus/
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Senāta tiesu spriedumi darba
tiesībās 2021. gadā (7)

Šeit aprakstītajā lietā Senāts atteica ierosināt

kasācijas tiesvedību, tādējādi pieliekot punktu

jautājumam, kā aprēķināt virsstundas, ja

darbinieks summētā darba laika pārskata

periodā darbnespējas dēļ faktiski nostrādājis

mazāk stundu nekā kopējās normālā darba laika

stundas pārskata periodā.

Senāta tiesu spriedumi
darba tiesībās 2021. gadā (8)

Iedomājies, ka esi darbinieks valsts iestādē un

darba devējs Tev ir izteicis rājienus. Tu vēlies celt

prasību tiesā, lai atceltu rīkojumus, piedzītu no

darba devēja nemantisko kaitējumu un darba

devējs publiski atvainotos, bet tikai nezini, kurā

tiesā?
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https://arodbiedribas.lv/news/senata-tiesu-spriedumi-darba-tiesibas-2021-gada-7/
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Senāta tiesu spriedumi darba tiesībās
2021. gadā (9)

Lietā radās strīds, vai darba devēja attiecībā uz

darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba

laiks, ir ievērojusi Darba likuma 40.panta otrās

daļas 7.punkta prasību norādīt darba līgumā

nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku.

Senāta tiesu spriedumi darba
tiesībās 2021. gadā (10)

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu

departamenta svarīgākos 2021.gada spriedumus

darba tiesībās.

Šoreiz norādīsim tikai spriedumu tēzes.
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LBAS izsludina pavasara
konkursu PROFS

profesionālās izglītības
iestādēm

LBAS ir izsludinājusi konkursu PROFS

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un

aicina pieteikt komandas dalībai konkursā līdz šī

gada 10. maijam.

 

LBAS podkāsti un jaunumi
LBAS YouTube kanālā

"Jaunieši arodbiedrībās. Vienkārši par
sarežģīto"

“8 punkti, kas jāņem vērā, ja darba devējs
uzteic darba līgumu”

“Nelaimes gadījums darbā. Vienkārši par
sarežģīto”

LBAS mājas lapas podkāstu sadaļā atradīsiet
vairākus jaunus podkāstus:

https://arodbiedribas.lv/informativie-
materiali/podkasti/

Tie ir skatāmi arī LBAS YouTube kanālā: 

 

Lasiet vairāk

 
 

WWW.ARODBIEDRIBAS.LV
HTTPS://FACEBOOK.COM/ARODBIEDRIBASLV

HTTPS://TWITTER.COM/ARODBIEDRIBAS
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/LBAS ARODBIEDRIBAS

FOTO: K. RĀCENĀJS, UNSPLASH.COM, SARGS.LV, NO LBAS ARHĪVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahhU0DTwNfw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aN3NXw7XQIo
https://www.youtube.com/watch?v=zZwjhfMyODk
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/podkasti/
https://arodbiedribas.lv/informativie-materiali/podkasti/
https://www.youtube.com/channel/UCKnaZU_9o7mByQXuT6yBPrg
https://arodbiedribas.lv/news/lbas-izsludina-pavasara-konkursu-profs-profesionalas-izglitibas-iestadem/

