VIENOTI
UN
STIPRI!

KAS IR ARODBIEDRĪBA?
Arodbiedrība ir neatkarīga strādājošo organizācija, kas apvieno darba
ņēmējus labākai dzīves kvalitātei.

Arodbiedrība rūpējas, lai:
• Tev ir pienācīga darba samaksa
• Tev ir droši darba apstākļi
• Tavs darba devējs ievēro likumu

IESTĀJOTIES LSAB:

Arodbiedrību
darba devējs redz
kā kvalificētu
darbinieku
pārstāvi sociālajā
dialogā

Tu
palielini
LSAB
spēku

Tu palīdzi
pats sev

Tikai kā viens
veselums varam
panākt, ka mūsu
tiesības un
intereses tiks
aizstāvētas

PIEVIENOJIES!
Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrība
Bruņinieku iela 29/31,
Rīga, LV-1001

WWW.LSAB.LV

ARODBIEDRĪBA – IEGUVUMS

DARBINIEKIEM
UN

DARBA DEVĒJIEM!

Latvijas Sakaru
darbinieku
arodbiedrība
apvieno sakaru nozares
darbiniekus, tūrisma
nozares darbiniekus un
citus privātā pakalpojumu
sektorā nodarbinātos.

#cilvēkipirmajāvietā

Darbiniek!

Darba devēj!

Iestājies LSAB:

Ieguvumi, ko sniedz LSAB:

Mēs vedam kolektīvās pārrunas biedru labā ar darba devēju par:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lielākām algām
Elastīgu darba laiku
Attālināto darbu
Prasmju pilnveidi
Profesionālo izaugsmi
Drošību darba vietā
Darba tiesībām
Labākam sociālajām garantijām
Papildus brīvdienām
Atpūtas laiku

LSAB ir Tava
kolektīvā
balss!

Mēs palīdzēsim Tev gūt izaugsmes iespējas:

•
•

Tu varēsi piedalīties dažādās bezmaksas apmācībās
Tu vari gūt arī starptautiskas izaugsmes iespējas, jo LSAB ir
UNI Global sastāvā, kas apvieno 25 miljonus strādājošos
dažādās valstīs, privātajā pakalpojumu sektorā

Kā kļūt par
Ja uzņēmumā jau
LSAB
ir LSAB arodorganizācija,
Ja uzņēmumā nav
piemēram, TET, Latvijas
biedru? arodorganizācijas,
Pasts, LVRTC, VASES u.c.
Tev tikai jāiesniedz
iesniegums
arodorganizācijas
vadītājam

Piesakies mājas lapā

www.lsab.lv

•

Mēs esam uzticams sociālais partneris:

•
•
•

Arodbiedrība kā sociālais partneris sistemātiski uzlabo darbinieku
labklājību
Cīnās ar COVID-19 sociāliekonomiskajām sekām
Arodbiedrība padara darbiniekus par partneriem uzņēmumā
LSAB kopā ar darba devēju ir sociālie partneri trīspusējā dialogā ar
valdību par biznesam un darbiniekiem draudzīgu vidi

•
•
•
•

Mūsu mērķis ir :
Nodrošināt sociālo mieru
Uzlabot komunikāciju ar darbiniekiem
Motivēt darbiniekus
Sekmēt izaugsmi

Uzņēmumos,
kuros ir
arodbiedrība, ir
mazāk tiesas
procesu

Mēs varam palīdzēt:

•
•
•

LSAB konsultēs par koplīgumu un ģenerālvienošanos noslēgšanu
Mēs darba devējiem sniedzam vērtīgu informāciju un risinājumus par
uzlabojumiem darbiniekiem un uzņēmumam – faktiski bez maksas
Arodbiedrība ir risinājums darbinieku problēmjautājumiem darba
vietā. Ar arodbiedrības līdzdalību var sasniegt maksimālo potenciālu
darba vietā.

Likums paredz, ka darba devējs
nedrīkst aizliegt arodbiedrības
dibināšanu savā uzņēmumā.

Koplīgums uzņēmuma
ilgtspējas
apliecinājums

