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LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz 
konsultācijas Valmierā 
 

12. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un 
darba aizsardzības speciālisti dosies uz Valmieru, lai sniegtu konsultācijas 
turienes darbiniekiem un Valmieras tehnikuma audzēkņiem.  

Valmieras darbinieku tikšanās ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības 
konsultantiem sāksies plkst. 13.00 Valmieras integrētās bibliotēkas Klusajā 
lasītavā, 2. stāvā.  

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Valmieras arodbiedrību 
biedrus informēs par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs 
konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem 
jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba 
aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls pastāstīs par sociālajām garantijām, 
kādas pieejamas, ja noticis nelaimes gadījums darbā vai darbiniekam ir 
arodslimība. Tāpat darbiniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par 
darba aizsardzības jautājumiem. Uz šo tikšanos ar LBAS konsultantiem ir aicināti 
visi interesenti! 

Rīta pusē LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti tiksies ar 
Valmieras tehnikuma audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par 
aktuālo darba tiesību jomā, kā arī lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam 
PROFS. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, 
darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību nozīmi šī gada rudenī organizēs 
LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks katru gadu līdz 2022.gadam. 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Tieši jaunie darbinieki visvairāk cieš no 
tā, ka nav pietiekami informēti vai par maz paši pievērš uzmanību darba 
aizsardzības un darba tiesību jautājumiem. Tādēļ šīs aktivitātes, ko LBAS veic 
saistībā ar esošo un topošo darbinieku konsultēšanu, ir ļoti svarīgas darba vides 
uzlabošanai.”  

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz 
reģioniem, bet ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību 
gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas 
(darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa 
tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. 
Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas 
sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz 
LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs. 

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba 
aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās no plkst. 14.00 – 18.00 un 
trešdienās no plkst.12.00 – 16.00 pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts 
jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, 
iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk 
norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts 
Mārtiņš Pužuls. 



 

 

Lai veiksmīgāk organizētu konsultāciju norisi Valmierā, aicinām interesentus 
iepriekš pieteikties pa tālruni 29383038. 

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas 
ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un 
uzraudzības pilnveidošana” atbalstu. 
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