
G ADU MIJU GAIDOT ... 
A. Sīmansons - LMNA 

priekšsēdētājs  :  

“ Noslēdzas 2011.gads. Gads iezīmējās 

ar to, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē  ie-

dzīvotāji referendumā atlaida Saeimu, 

kas bija Latvijas Arodbiedrību jau gada 

sākumā uzsāktās diskusijas par 10. 

Saeimas priekšlaicīgu atlaišanu, loģisks 

rezultāts.  

   Bez jebkāda pamatojuma Zem-

kopības ministrs paspēja pieņemt politisku lēmumu par 

kārtējo Valsts meža dienesta (VMD) optimizāciju 

(reorganizāciju) . Rezultātā notiek VMD darba vājināša-

na, - ar bezdarbnieku skaita palielināšanu un sociālās 

spriedzes pieaugumu. Visa šī rīcība parādīja valdības 

attieksmi, - valstī cilvēks ir nekas.  

   Var, protams,  pārmest Arodbiedrībai neizdarī-

bu, nespēju ietekmēt, aizsargāt savus biedrus. Bet var 

būt tas ir rezultāts tai tuvredzībai, ka pirms dažiem ga-

diem pēc iepriekšējās VMD optimizācijas, daudzi izstā-

jās no arodbiedrības ar pamatojumu,- “kāpēc mums 

vairs ir vajadzīga arodbiedrība?”  

   Arodbiedrības ir tik stipras, cik mēs esam vie-

noti , savstarpēji solidāri.   

 Viens no 2012.gada centrālajiem uzdevumiem 
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 Priecīgus ,Mīlestības piepildītus, Ziemas svētkus !!! 

Laimīgu Jauno gadu !!! 

U z brīdi nu –  
 Lai aizmirstas viss grūtums, 
 Ko dzīvē sūta mums katram darbs un  
    tūkstots rūpes ar, 
 No darba atpūtini savas rokas, 
 Lai nemiers plokas 
 Tev – darba cilvēk – 
 Sirdī šovakar. 

Miers  klusiem soļiem 
 Ļaužu sirdīs ienāk, 
 Lai šajās dienās 
Kāds maigums skaidrs un saulains satver tos 

    Leonīds Breikšs 



 Viens no 2012.gada centrālajiem uzdevumiem 

mūsu Arodbiedrībai ir un paliek jautājums par biedru 

skaita palielināšanu, par spēju aicināt, pārliecināt! Arī 

tās ir cerības! Arī tās ir jaukas domas, idejas, jauni ceļi 

un izaicinājumi. Aicinu visus arodbiedrības biedrus – ie-

saistīsim katrs vismaz vienu jaunu darbinieku LMNA rin-

dās! Kļūsim stipri!  

  Tāpēc novēlu katram LMNA biedram, katram no-

zarē strādājošajam, lielu dzīves gudrību, spēju saskatīt 

kopējus mērķus, būt vienotiem un drosmīgiem, jo tikai 

vienotībā ir spēks! Un ja mēs spēsim rast šo kopējo spē-

ku, pratīsim to saprātīgi demonstrēt, tad arī katrs no 

mums individuāli kļūs spēcīgāks un nesalaužamāks.  

  2012.gads būs spraiga darba gads. Strādāsim 

kopā! Lai veicas mums katram, visiem kopā un visās lie-

tās!  

 Ziemassvētkos un Jaunajā gadā vēlu mūsu 

Arodbiedrības biedriem, nozarē strādājošajiem 

un sociālajiem partneriem stipru veselību, lai-

mi personīgajā dzīvē un panākumus visos dar-

bos!”.  

  Inguna Siņica – priekšsēdētāja vietniece, Valdes 
locekle: “ Lai Jaunais gads sirdī iemet 
baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnu-
mainu spēku! 
Lai rokas un prāts gurst tīka-
mā darbā, bet spēkus, lai at-
jauno tuvu un mīļu cilvēku 

klātbūtne. “       

Āris Smildziņš ( LMNA RK 

speciālists) : “Vai aizmirsies ir vārds 
„solidaritāte “(savstarpējs atbalsts cil-
vēku vai grupu, kuras pamatā ir inter-
ešu, mērķu un nostājas kopība, vien-
prātība)?   Lai ceļam atkal godā šo vār-
du, un . . . pēc būtības! 
 Lai nākošajā gadā koki aug lie-

lāki, stiprāki un arodbiedrība līdz ar 
tiem! 

Lai katrā mājā, katrā ģimenē gan liels, gan mazs zinātu 
vārdu ARODBIEDRĪBA!  
Lai ikkatrs apzināmies savas tiesības uz cilvēka cienīgu 
dzīvi! (Latvijā!?) 

Lai Latvijā būtu vismaz VIENA strādnieku aizsargājoša 
partija – arodbiedrību partneris! 
Lai Meža nozaru arodu biedrības karogs plīvo 
tikpat augstu (-i), kā Meža nozare Latvijas 
ekonomikā!”  

  Mirdza Bondare – LMNA 

Valdes locekle: “Arodbiedrības ir tik 

spēcīgas, cik daudz arodorganizācijās ir 

aktīvu, gudru - darboties spējīgu bied-

ru, kuri spēj aizstāvēt sevi un savus ko-

lēģus.  

Lai mūsu būtu vairāk!  

Palīdzēsim viens otram, lai nākamais 

gads sniedz vairāk prieka!  

Lai izdotos iecerētais un būtu gandarījums par padarīto!  

Gaišus Ziemassvētkus un priecīgu Jauno gadu! 

 Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība piepildīt mazus un 

lielus sapņus, īstenot ambiciozus mērķus un 

saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats 

par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt 

brīnumus, kas pārsteidz mūs pašus un citus.”   

Ilmārs Gūtmanis – LMNA Valdes lo-
ceklis:   “Pavisam drīz noslēgsies kārtē-
jais gads, un kā visās iestādēs, biedrī-

bās vai institūcijās būs jāapkopo padarī-
tais, jāatskatās uz pagājušo. Gluži kā ar 

Normunda Rutuļa  izpildītās dziesmas 
vārdiem „vēl jau nav nekas pa īstam, 
vēl jau viss var mainīties”’, pēdējo pus-
gadu cerībā dzīvojuši lielākā daļa Sēlijas 
arodorganizācijas biedri. Dzīvojuši cerī-

bā, ka mainīsies Zemkopības ministrijas nostāja un tiks 
atcelts rīkojums par Valsts meža dienesta funkcionālo 

un strukturālo optimizāciju. Tomēr brīnumi nenotika un 
kārtējais Valsts meža dienesta izdotais rīkojums uzliek 
par pienākumu brīdināt darbiniekus par amata vietu lik-
vidēšanu, darbinieku pārcelšanu vai atbrīvošanu.  
 Neskatoties uz to, ka arodorganizācijas biedru 

pulks papildinājās ar jauniem biedriem, to skaits jaunajā 
gadā būs atkal sarucis. Droši varam teikt, ka visas Arod-

biedrības biedru skaits nepārtraukti mazinājies pateico-
ties Valsts meža dienesta nepārtrauktajām reformām. 
 Ja pavērtēsim arodbiedrības lomu šajā situācijā, 
kas darīts, lai aizstāvētu savu biedru darba intereses – 
tika darīts viss, kas bija izdarāms. No LMNA puses tika 
nosūtīts protesta raksts ar lūgumu pārskatīt reformas 
gan Zemkopības ministram, gan ministru prezidentam, 

gan Saeimai, pat Valsts prezidentam. Arī pats tiku uz-
stājies ar savu viedokli un redzējumu vairākās sanāk-
smēs, publiskās debatēs, kā arī Saeimas deputātu darba 
grupās. Diemžēl, tas bija tikai uzklausīts! Arī pēdējā ce-
rība uz aizstāvību sabruka, izlasot Darba likuma 105. 
pantu, kas paredz, ka Darba likuma noteikumi par ko-

lektīvo atlaišanu neattiecas uz valsts pārvaldes iestādēs 
nodarbinātajiem darbiniekiem. Atliek vien brīnīties, kā-
pēc šāda diskriminācija! 
 Lai arī rezultāts ir tāds, kāds tas ir un grūti no 
darba atbrīvotajiem biedriem dot padomu, vēlētos, lai 
aizejošie mežinieki mūsu arodorganizācijas rindās tomēr 
paliktu. Varbūt turpmāk tieši arodbiedrības palīdzība būs 

nepieciešama. 
 Jaunajā gadā savas arodorganizācijas un visas 
Latvijas Meža nozaru arodbiedrības biedriem gribu no-
vēlēt veselību, uzvaras sajūtu pār visām nebūšanām un 
šai pasaulē, kur pārsvarā visas problēmas sākas ar ap-
stākļu salīdzināšanu, sevi noskaņot, ka arī bē-
dīgākos brīžos nekad nav tik slikti, ka nevarē-

tu būt vēl un vēl sliktāk.  
Ar optimismu, labām, gaišām domām un cerī-
bu uzsāksim Jauno—2012. gadu!”  

  Uldis Roze – LMNA Valdes loceklis: 
“Izturību un cīņas sparu nākošajā gadā, 
jo izskatās, ka neviens jautājums netiks 
panākts bez cīņas. Iejūtību, izpratni un 
atsaucību jebkurā dzīves situācijā. Kat-

ram kolēģim stipru veselību, 
neskatoties uz nekādām finan-
šu krīžu vētrām, prieku un 
sirdsmieru katrā ģimenē. 

  2. decembrī, Rīgā, Latviešu biedrības na-
mā, notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 7. 

kongress.  Piedalījās  184 delegāti no 19 LBAS dalīborganizāci-
jām un  Latvijas reģioniem. 

Kongresā uzrunas teica: Saeimas priekšsēdētāja - S. Āboltiņa, 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja – A. 

 

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 



Barča, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs – A. 
Ašerādens, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldi-
rektore - L. Meņģelsone, Latvijas Pensionāru federācijas pār-
stāvis - A. Siliņš, akadēmiķe – R. Karnīte. 
  Kongresā piedalījās Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Gru-
zijas un citu valstu arodbiedrību, kā arī Eiropas Brīvo arodbied-
rību savienības pārstāvji.   
   Meža nozaru arodu biedrību pārstāvēja: LMNA delegāte  M. 

Bondare ; I. 
Siņica – LBAS 
Revīzijas komi-
sijas locekle, 
LMNA priekšsē-
dētāja vietnie-
ce; A. Sīman-
sons – LMNA 
priekšsēdētājs 
un kongresa 
viesis J. Spāre 
– LMNA ierindas 
biedrs . 
     

 5.decembrī, Arodbiedrību namā, LBAS dalīborganizā-
ciju vadītāji tikās ar Labklājības ministri I. Viņķeli. Ministre in-
formēja par ieceri līdz 2013.gada 31.decembrim vēl pagarināt 
iespēju priekšlaicīgi pensionēties, bet pie nosacījuma - pensi-
onēšanās vecuma paaugstināšanu līdz 65 gadiem uzsākt jau no 
2014.gada. LBAS pārstāvji savukārt uzsvēra, ka LBAS  ir pie-
kritis jau lielam kompromisam, - paaugstināt pensionēšanās 
vecumu no 2016. gada. Tika norādīts, ka nekādu kritiku neiztur 
ministres arguments, ka pensionēšanās vecuma vēlāka paaug-
stināšana apdraud priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju nodro-
šināšanu sociālajā budžetā. Uz ierosinājumu, ka sociālais bu-

džets jāatslogo no tam neparedzētām izmaksām - māmiņu al-
gām un piemaksām, kuras maksājamas no valsts pamatbudže-
ta, atbilde bija - patreiz tas nav iespējams. Kā var runāt par 
pensionēšanos vecuma paaugstināšanu, ja pirmspensijas vecu-
ma cilvēkiem nav darba vietu? Kur ir nodarbinātības plāns? 
Labklājības ministrija, runājot par priekšlaicīgo pensionēšanos,  
apgalvo, ka tā nākošgad sociālajam budžetam prasīšot papildus 
apmēram 7 miljonus latu, taču netiek ņemts vērā, cik lieli zau-
dējumi būs no cilvēku aizbraukšanas no valsts uz neatgrieša-
nos. Noslēgumā puses vienojās, ka minētie jautājumi sabiedrī-
bā vēl jādiskutē. 
 8.decembrī notika Latvijas Veselības un sociālās ap-

rūpes darbinieku arod-
biedrības (LVSADA) or-
ganizēta un nozaru 
arodbiedrību atbalstīta 
protesta sapulce pie 
Saeimas, saistībā ar ve-
selības aprūpes budžetu 
2012.gadā. Pasākumā 
piedalījās vairāki simti 
cilvēki. Saeimas priekš-
sēdētājai S. Āboltiņai 
tika iesniegtas sapulces 
dalībnieku prasības par 
veselības aprūpes bu-
džeta uzlabošanu.  
 LMNA izsaka 
pateicību visiem, kas 

piedalījās minētajā pasākumā! 
      8.decembrī Saeima, galīgajā lasījumā kā steidzamus 
pieņēma grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, kas pa-
redz par diviem gadiem pagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās 
iespēju, kā arī saglabāt vairākas citas likuma normas, kuras ci-
tādi būtu spēkā tikai līdz šī gada beigām. Izmaiņas paredz līdz 
2013.gada 31.decembrim pagarināt iespēju pieprasīt vecuma 
pensiju divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma per-
sonām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. 
Tāpat uz diviem gadiem tiek saglabātas arī tiesības uz pensiju 
ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos, sevišķi 
smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos. Uz tādu pat 
termiņu tiks saglabāti patlaban spēkā esošie pensijas sākumka-
pitāla aprēķināšanas atvieglojumi, lai nodrošinātu, ka no nāka-
mā gada būtiski nesamazinās atsevišķas jaunpiešķirtās pensi-

jas. Ar likuma grozījumiem dots uzdevums Ministru kabinetam 
līdz 2012.gada 1.maijam iesniegt Saeimā likumprojektu pensiju 
sistēmas ilgtermiņa stabilitātes veicināšanai, izvērtējot arī ie-
spēju paaugstināt pensionēšanās vecumu un pagarināt vecuma 
pensijas saņemšanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, kā 
arī noteikt tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi bez 
termiņa ierobežojuma. Grozījumi likumā „Par valsts pensi-
jām” stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī." 

 

 BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS  

7. KONGRESS  
 Kongresā tika izvērtēta LBAS iepriekšējā perioda dar-
bība un nosprausti mērķi turpmākajam.  
 Kongress veica izmaiņas LBAS Statūtos, apstiprināja 
Revīzijas komisijas nolikumu, ievēlēja Revīzijas komisiju.  
  Tika ievēlēta LBAS vadība. Par LBAS priekšsēdētāju 

vienbalsīgi (atkārtoti !) tika ievēlēts Pēteris Krīgers, par viet-
niekiem - Līvija Marcinkēviča un Egīls Baldzēns.  
  Kongresa delegāti apstiprināja LBAS stratēģiskās darbības vir-

zienus 2011. – 2016. gadam un pie-
ņēma vairākas rezolūcijās ar prasī-
bām 11. Saeimai un Valdībai.  

1.   Rezolūcijā ‘’Par valsts 
budžetu’’ tiek uzsvērts, ka 

budžeta sastādīšana nav bijusi pie-
tiekoši caurspīdīga un tāpēc tiek iz-
virzītas sekojošas prasība:  
Valdībai:  

  pilnvērtīgi iesaistīt sociālos par-

tnerus budžeta veidošanas procesā;  

 valsts budžeta izstrādāšanas pro-

cesā sākt ievērot vidēja termiņa 
valsts budžeta plānošanas pamat-
principus;  

  nepalielināt nodokļu likmes un to 

bāzes;  

  valsts budžetā konkrētu ieņēmu-

mu summu no ēnu ekonomikas ap-
karošanas un rūpīgi sekot ēnu ekonomikas apkarošanas plā-
na izpildei;  

  īstenot strukturālās reformas valsts pārvaldē. 

Saeimai:  

 palielināt valsts budžeta izdevumus veselības aizsardzībai, 

izglītībai, sabiedriskajam transportam, kultūrai un iekšējai 
drošībai;  

 saglabāt samazinātās PVN likmes 12% apmērā; 

  ieviest nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimu-

mu katram īpašnieka ģimenes loceklim.  

2.   Rezolūcijā ‘’Par nodarbinātības, darba tirgus un no-
dokļu politiku’’ LBAS norāda, ka pieaudzis bezdarbs, 

darba spēka nodokļi, samazināts neapliekamais minimums, utt. 
Arodbiedrības Saeimai un Valdībai izvirza: 
Darbaspēka nodokļu politikas jomā:  

 darba samaksu Latvijā tuvināt vidējai darba samaksai Eiro-
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pas Savienībā;  

  samazināt darba ņēmēja VSAOI likmi vismaz par 2% tuvā-

kajos 3 gados;  

  samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli vismaz par 2% no 

2013.gada;  

  palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo mi-

nimumu līdz minimālās algas apmēram tuvākajos 5 gados;  

  palielināt atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz iz-

tikas minimuma apmēram tuvākajos 5 gados.  
Nodarbinātības politikas jomā:  

 izstrādāt darba vietu modernizēšanas un jaunu darbavietu 

izveidošanas stratēģiju, lai panāktu nodarbinātības līmeņa 
pieaugumu;  

  izstrādāt darba tirgus attīstības politiku, paredzot pasāku-

mus no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju atgriešanai vietējā 
darba tirgū;  

  uzlabot augstākās un profesionālo izglītības iestāžu piedā-

vāto programmu kvalitāti, lai tās atbilstu darba tirgus vaja-
dzībām;  

  nodrošināt dzimumu līdztiesību darba tirgū, samazinot at-

šķirības darba nosacījumos un atalgojumā;  

 samazināt ēnu ekonomiku, nostiprinot darba koplīgumu un 

nozaru ģenerālvienošanos lomu tautsaimniecībā;  

 iekļaut attaisnotajos izdevumos uzņēmumiem darba koplī-

gumos iestrādātās sociālās garantijas un arodbiedrībām sa-
maksāto biedru naudu.  

3.  Rezolūcija ‘’Par sociālās drošības pakalpojumu kva-
litāti un ilgtspēju’’. LBAS uzskata, ka budžeta problē-

mu risināšana uz valsts sociālās pakalpojumu klāsta un apmēra 
samazināšanu ir nepieļaujama. LBAS 7.kongress prasa Saeimai 
un Valdībai:  

 nodrošināt sociālās drošības sistēmas ilgtspējīgu funkcionē-

šanu un sociālās apdrošināšanas principu ievērošanu, lai 
vairotu iedzīvotāju ticību sociālās drošības sistēmai;  

  nodrošināt adekvātas sociālās garantijas, lai mazinātu to 

cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzība;  

  regulāri paaugstināt sociālo garantiju līmeni, sasaistot to ar 

patēriņa cenu indeksu valstī;  

  palielināt finansiālo valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai 

īstenotu valsts apņemšanos uzlabot demogrāfisko situāciju 
valstī;  

  saglabāt priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas;  

  palielinot pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem, uzsākt 

pāreju ne ātrāk kā no 2016. gada, katru gadu pensionēša-
nās vecumu paaugstinot ne vairāk kā par 3 mēnešiem;  

  atjaunot un pilnveidot pensiju indeksāciju, to saistot ar dar-

ba stāžu; 

  saglabāt pensionēšanās iespējas ar atvieglotiem nosacīju-

miem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos un kaitī-
gos un smagos darba apstākļos;  

  turpināt aktivitātes par tiesībām uz izdienas pensijām atse-

višķām darbinieku kategorijām;  

 izstrādāt valstī jaunu iztikas minimuma aprēķināšanas meto-

diku;  

  nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu veselības 

aprūpi.  

4.  Rezolūcijā ‘’Par valsts neprivatizējamiem 
uzņēmumiem’’ LBAS 7.kongress uzsver, ka ir jāsaglabā 

„Latvenergo”, „Latvijas dzelzceļš”, „Latvijas pasts”, „Latvijas 

valsts meži”, „Starptautiskā lidosta Rīga”, „Latvijas gaisa satik-
sme” kā tautsaimnieciski un stratēģiski nozīmīgus valsts nepri-
vatizējamus uzņēmumus.  
LBAS 7.kongress izvirza šādas prasības valdībai:  

 jebkuras izmaiņas šajā nostājā obligāti ir savlaicīgi jāizdis-

kutē un jāsaskaņo ar sociālajiem partneriem: LBAS un no-
zaru arodbiedrībām.  

5.   Rezolūcijā ‘’Par LBAS tiesībām iegūt sabiedriskā la-
buma organizācijas statusu’’ tiek uzsvērts, ka LBAS 

atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma prasībām un tā-
pēc pieprasa Saeimai un Valdībai: 

 veikt grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, 

nodrošinot arodbiedrībām tiesības iegūt sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu.  

6.  Rezolūcijā ‘’Par solidaritātes streiku’’ kongresa dele-
gāti atgādina, ka solidaritātes streiki saskaņā ar Streika 

likuma normām ir aizliegti, kas ir pretrunā ar SDO Ekspertu ko-
mitejas atzinumu. 
LBAS 7.kongress pieprasa Saeimai:  

    veikt grozījumus Streiku likumā, atļaujot solidaritātes 

streiku organizēšanu ar nosacījumu, ka atbalstāmais streiks 
ir likumīgs.  

7.  Rezolūcijā ‘’Par drošiem un veselībai nekaitīgiem 
darba apstākļiem’’ tiek uzsvērt, ka darba aizsardzība 

valstī un daudzos uzņēmumos nav viens no prioritāriem darba 
attiecību jautājumiem. Vidēji gadā Latvijā darba vietās notiek 
vairāk kā 40 tūkstoši nelaimes gadījumu. LBAS 7.kongress pie-
prasa: 
Saeimai un Valdībai:  

 nacionālā darba aizsardzības stratēģijā – 2020 iekļaut efektī-

vus pasākumus nelaimes gadījumu un arodslimību skaita sa-
mazināšanai;  

  pastiprināt valsts uzraudzību un kontroli par darba aizsar-

dzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos un iestādēs;  

  plaši realizēt sadarbību ar sociālajiem partneriem, veicināt 

aktīvu sociālo dialogu darba aizsardzībā visos līmeņos.  
Darba devējiem:  

 nodrošināt darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba 

vidi katrā darba vietā; 

  nepieļaut darbā notikušo nelaimes gadījumu neizmeklēšanu 

un slēpšanu.  
Arodorganizācijām, uzticības personām:  

 aktivizēt sabiedrisko kontroli par darba aizsardzības norma-

tīvo aktu ievērošanu uzņēmumos;  

  veicināt darba drošības prasību ievērošanu no darbinieku 

puses.  

8. Rezolūcijā ‘’Par arodbiedrību solidaritāti’’ uzsvērts, ka 
LBAS darbības pamatprincipi ir dalīborganizāciju kopīgo 

interešu īstenošana un demokrātiska pārstāvniecība LBAS insti-
tūcijās, dalīborganizāciju līdztiesība, solidaritāte un koleģiāla 
vadība.  
LBAS 7. kongress aicina:  

 vērsties pret jebkādu darbinieku darba un sociālo tiesību dis-

krimināciju;  

  panākt arodbiedrību tiesību un Latvijas ratificēto starptau-

tisko darba tiesību normu stingru ievērošanu;  

  īstenot dzimumu līdztiesības principus arodbiedrībās, darba 

vietās un sabiedrībā;  

  veicināt visu darbinieku, jo sevišķi jauniešu, iesaistīšanos 

arodbiedrībās un viņu interešu, tiesību aizstāvību;  

  atbalstīt un piedalīties arodbiedrību akcijās;  

 veicināt dalīborganizāciju ietekmes sfēru savstarpēju sakārto-

šanu, to starpā radušos strīdu risinājumus un radniecīgu arod-
biedrību apvienošanos.  

Sadarbībā ar citu valstu arodbiedrību centriem, starptautiska-

jām arodbiedrību un darba organizācijām LBAS iestājas par cil-
vēka cienīgu darbu un darba samaksu; bezdarba un nabadzī-
bas novēršanu; globālas arodbiedrību informācijas telpas vei-
došanu, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas. 

  


