
ZIŅAS

Skaistus Latvijas valsts svētkus!



LSAB PRO VADĪBAS SLEJA

pārstāvība algas pārrunās katru gadu;
iesaiste drošāku darba apstākļus nodrošināšanā, lai
darbinieki darba vietā nesaslimtu vai negūtu
savainojumus;
cīņa par nozares nākotni un darba vietām
(piemēram, Pasts 2030 attīstības plāns);
atbalsts netaisnīgas izturēšanās gadījumā;
rūpes par tiesiskumu (lai tiktu ievēroti likumi) gan
darba attiecībās, gan to izbeigšanas laikā;
iespēja ietekmēt procesus gan savā darba vietā, gan
arodbiedrības darbā;
kopīgie biedru pasākumi;
ieguldījums uzņēmuma ilgtspējā un sociālajā
atbildībā;
citas iespējas Latvijā, Eiropā un pasaulē! 

Patiess pagodinājums saņemt Valsts Prezidenta E.
Levita kunga apsveikumu Latvijas Valsts svētkos un
pateicības rakstu no Latvijas Republikas Satiksmes
ministra T. Linkaita kunga! Tas nozīmē, ka darām darbu
ar rūpību un arodbiedrību vārdu ceļam saulītē.
Tieši arodbiedrību kustība ir devusi arī būtisku
ieguldījumu Latvijas Republikas izveidē un dibināšanā. 
 Par to īpašs prieks un gandarījums arī šodien.
  Novembris ir tumšākais gada mēnesis un tajā pašā
laikā gaišākais ar gaismām un Latvijas dzimšanas
dienas svecītēm, kā arī siltām, patriotiskām domām par
mūsu nākotni.
 Runājot par arodbiedrību sasniegumiem šodien, vēlos
uzskaitīt tikai dažas lietas, ko LSAB PRO dara biedru
labā:
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28.09.2022. LSAB PRO tikās ar  G. Eglīti (Partijas "Konservatīvie" pārstāvi un
Labklājības ministru) un noslēdza sadarbības memorandu.
Galvenie sadarbības memoranda punkti:
1. Veicināt sociālā dialoga tiesiskā regulējuma pilnveidošanu (Sociālā Dialoga
likuma izstrāde).
2. Sekmēt koplīgumu noslēgšanu sakaru un viesmīlības nozarēs, atbalstot
atbildīgus darba devējus likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos;
3. Pilnveidot darba tiesību un arodbiedrību tiesību regulējumu, darba
aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu grozījumus ;
4. Atbalstīt caurspīdīgu darba samaksas un vienkāršotu nodokļu politiku
Latvijā, veicot šādus pasākumus:
 a. Vienkāršot nodokļu sistēmu un veicināt tās atbilstību digitālajai
ekonomikai;
   b. Stiprināt sociālo dialogu ar darba devējiem sakaru un viesmīlības nozarēs;
  c. mazināt ienākumu nevienlīdzību privātā sektorā strādājošajiem, veicinot
koplīguma pārrunas sakaru un viesmīlības nozarē un ģenerālvienošanās
noslēgšanu (pasta un loģistikas nozarē, bezvadu telekomunikāciju nozarē,
viesmīlības un radio un televīzijas nozarē, IKT un izklaides nozarē u.c.), lai
koplīgumu pārklājums nozarēs tuvinātos 80% u.c.

 2022.gada 1.novembrī Latvijas
Sakaru darbinieku arodbiedrība
PRO saņēma pateicības rakstu

no Latvijas Republikas
Satiksmes ministra T. Linkaita
kunga par konstruktīva sociālā

dialoga veicināšanu un par
ieguldījumu nozares darbinieku

interešu aizstāvībā. 
 

Paldies par pagodinājumu!

Dārgie LSAB PRO biedri,

Pievienojies LSAB PRO!

Skaistus Valsts svētkus vēlot, 
Ar cieņu,
LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa



LSAB PRO FORUMI
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LSAB PRO KOPLĪGUMU FORUMS (III) -
DIZAINA DOMĀŠANA KOPLĪGUMA
PĀRRUNĀS
Piektdien, 2022.gada 19.augustā Bīriņu pilī veiksmīgi noritēja
jau trešais Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO forums
"Dizaina domāšana koplīguma pārrunās" sadarbībā ar Fr.
Eberta fondu Baltijas valstīs. 
Koplīguma forumi ir Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības
PRO ikgadēja tradīcija, lai pievērstu biedru un sabiedrības
uzmanību arodbiedrību kustībai, veicinātu darbinieku
apvienošanos arodbiedrībā, sociālo dialogu un sadarbību ar
sakaru un viesmīlības nozares uzņēmumu darba devējiem. 

Koplīgumu forumā piedalījās LSAB PRO arodbiedrības biedri
no visas Latvijas, no uzņēmumiem VAS “Latvijas Pasts”, Tet
grupa, VAS “LVRTC” u.c.  Priecājamies, ka ar katru gadu
arodbiedrības forumi kļūst labāki, saturiski un emocionāli
bagātāki! Šogad galvenā tēma bija dizaina domāšana
koplīgumu pārrunās. Atziņas par dizaina domāšanas modeli
aizgūtas no Vidzemes Augstskolas dzīvajām laboratorijām,
sadarbībā ar vairākām Eiropas Universitātēm (EUDRES). Paldies
Fr. Eberta fondam Baltijas valstīs par iespēju šo skaisto un
vajadzīgo tradīciju turpināt! 

Liels paldies īpašajiem viesiem: Latvijas Republikas Satiksmes
ministram T. Linkaita kungam, VAS "Latvijas valsts radio un
televīzijas centrs" valdes priekšsēdētājam Ģ.Ozola kungam, Tet
grupas valdes loceklei un Cilvēku un vides dienesta direktorei I.
Ronei, Latvijas Pasta valdes pārstāvim K.Krūmiņam!

LSAB PRO prezidente un Koplīgumu foruma dibinātāja Dr. iur.
I. Liepiņa uzsver, ka idejas maina pasauli un koplīgumi dizainē
to labāku. Arī Latvijā ir iespējams iedzīvināt Ziemeļvalstīm
raksturīgo korporatīvo sociālo dialogu un līdzsvarot darbinieku
un darba devēju sociāli ekonomiskās intereses. 

Atklājot LSAB PRO Koplīgumu forumu, Latvijas Republikas
Satiksmes ministrs T. Linkaits atzinīgi novērtēja Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrības PRO aktīvo darbu sakaru un
viesmīlības nozarēs un iepazīstināja foruma dalībniekus ar
aktualitātēm sakaru un transporta nozarēs.
Tālāk sekoja I. Liepiņas prezentācija par dizaina domāšanu
LSAB PRO koplīguma pārrunās ar darba devējiem, uzsverot
empātijas, ideju un biedru interešu aizstāvības būtiskumu
pārrunās. Darba devēji savās prezentācijās dalījās ar pieredzi
par dizaina domāšanas pielietojumu uzņēmumos. Tet grupas
redzējumu prezentēja I. Rone, TET valdes locekle, Cilvēka un
vides dienesta direktore. Tet grupā dizaina domāšanas
principus pielieto jau kopš 2016.gada, veiksmīgi realizējot lielus
projektus un saliedējot cilvēkus svarīgiem mērķiem. VAS
"LVRTC" valdes priekšsēdētājs Ģ. Ozols visus patīkami pārsteidza
ar oriģinālu prezentāciju par komandas darba efektivitāti, kā to
uzlabot. VAS "Latvijas Pasts" valdes loceklis K. Krūmiņš pastāstīja
par dizaina domāšanas principiem pasta darbinieku ikdienā.
Visos augstāk minētajos uzņēmums ir noslēgts koplīgums ar
LSAB PRO. 

Vairāk informācijas: 
[1] www.lsab.lv
[2]https://va.lv/lv/par-via/eiropas-universitate. 

Darba koplīguma noslēgšana ar arodbiedrību, tāpat kā
demokrātija un solidaritāte, ir vērtības, ko saprot un atbalsta
ikviens. Tas, ka darba devējs atbalsta arodbiedrību savā
uzņēmumā ir droša pazīme, ka uzņēmums patiesi ciena savus
darbiniekus un uzklausa viņu vajadzības. Gudri sociālie partneri
to saprot un novērtē. 

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO darbojas jau 101
gadu. Tikpat ilga ir arī veiksmīga koplīgumu slēgšanas pieredze
ar darba devējiem. Arodbiedrība apvieno ap 1500 biedru, kuru
skaits arvien pieaug. Arodbiedrībā iestājas un apvienojas
darbinieki, kuri strādā nozares uzņēmumos, studenti u.c. 

LSAB PRO biedri strādā pasta nodaļās, iznēsā pastu, atmuito
sūtījumus un veic kurjera pakalpojumus. Viņi nodrošina vēstuļu
piegādi uz visiem Latvijas reģioniem, nodrošina drošu, ātrgaitas
optisko interneta savienojumu, Tet televīziju un elektrību.
Rūpējas par virszemes televīziju un apraidi, strādā Tet veikalos,
izstrādā datorprogrammas, programmē spēles un aplikācijas.
Strādā viesmīlības nozarē un apkalpo klientus kafejnīcās utt.
Kopā mēs saskaramies ar pastiprinātu uzraudzību darba vietā
un attālināto darbu. Arodbiedrība cīnās par labāku sociālo
aizsardzību un atalgojumu biedriem. Biedrus apvieno jautājumi
par darba vides uzlabošanu savā darba vietā, darba samaksu,
darba drošību, iemaksām pensiju fondā, veselības
apdrošināšanas polisēm u.c. 

LSAB PRO pārstāv biedru intereses, daudz strādā un jau ir
daudz panākusi biedru labā līdz 2022.gadam. Regulāri notiek
pārrunas ar darba devējiem par labumu grozu darbiniekiem,
uzlabotām veselības veselības apdrošināšanas polisēm,
piemaksām par darba intensitāti, darbu C19 apstākļos u.c.
darbiniekiem svarīgiem jautājumiem. Arodbiedrība iestājas par
biedru apmācību, lai biedri varētu saglabāt darbu ilgtermiņā.
Lai sagatavotos nākotnes pārmaiņām, arodbiedrība aktīvi
iesaistās arī UNI Europa, Eiropas komisijas un Post Europe
darba grupā “Pasts 2030”. Ir jāņem vērā visu paaudžu
darbinieku intereses, lai sagatavotu un ieviestu tādas izmaiņas
arodbiedrības koplīgumā ar darba devējiem, kas vislabāk
apmierina darbinieku vajadzības ilgtermiņā.

Pašlaik ir pārmaiņu laiks, un mēs zinām, ka vienīgais ceļš uz
priekšu ir ejams kopā. Laikā, kad aizvien vairāk darbinieki vēlas
būt arodbiedrībā un noslēgt kolektīvos koplīgumus, mēs
palīdzam darbiniekiem organizēties arodbiedrībā un būt
vienotiem. To ko nespēj panākt katrs viens pats, to spējam
panākt, apvienojoties arodbiedrībā.

https://va.lv/lv/par-via/eiropas-universitate


JAUNIEŠU FORUMS “ORGANIZĒTA DARBA PERSPEKTĪVA NĀKOTNĒ” IV 

Sestdien, 2022. gada 6. augustā Latvijas sakaru
darbinieku arodbiedrība PRO (LSAB PRO, www.lsab.lv)
veiksmīgi organizēja Jauniešu forumu “Organizēta darba
perspektīva nākotnē” IV sadarbībā ar Fr. Eberta fondu
Baltijas valstīs. Tā ir skaista un biedru iemīļota tradīcija –
mūsu LSAB PRO forumi! Kopā guvām iedvesmu jaunai
darba dienai, nedēļai un pat gadam. LSAB PRO
prezidente I. Liepiņa: “Priecājamies, ka saņemam
iedvesmojošas biedru atsauksmes un atziņu, ka LSAB
PRO forumi ir gada gaidītākie notikumi!”
Foruma galvenais mērķis ir aizstāvēt jauniešu intereses
darba tirgū, risināt jauniešiem aktuālos nodarbinātības
jautājumus ar arodbiedrības palīdzību. LSAB PRO
iestājas par jauniešu iesaistīšanu arodbiedrībā, izpratnes
veicināšanu par sociālo dialogu, aktīvu līdzdalību un
jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā
uzņēmumā un sabiedrībā kopumā. 

Pilnais raksts par Jauniešu Forumu ir pieejams šeit: 
https://www.delfi.lv/news/national/commercials/arodbiedriba-jauniesu-interesu-
parstavis.d?id=54677726

Vairāk foto pieejams šeit: http://www.lsab.lv/lv/Galerija/?id=3688
Video pieejams šeit:https://www.youtube.com/watch?v=DOwnmcmK4yE&t=6s

Šogad LSAB PRO Jauniešu foruma viesi bija - E. Smiltēns,
LR Saeimas priekšsēdētājs, V. Bergs, Rīgas domes
deputāts, E. Alksne, Rīgas Uzņēmēju biedrības
priekšsēdētājas vietniece, V. Rokjānis, Rīgas Uzņēmēju
biedrības biedrs. Viesi uzsvēra, ka cilvēks ir jauns tikmēr,
kamēr viņš visur piedalās, t.sk. arodbiedrībā savā darba
vietā, iesaistās un nebaidās izteikt savu viedokli. Jo tikai
tā var kaut ko panākt un izdarīt savā labā! 

 

informēt, ka Arodbiedrība ir organizēta darba
perspektīva un var būt risinājums labākai darba
nākotnei jauniešiem;
izglītot jauniešus par sociālo dialogu un kolektīvajām
pārrunām sakaru un viesmīlības nozarēs;
pamudināt jauniešus aktīvi iesaistīties sociālajā dialogā
gan savā darbavietā, gan Latvijā kopumā un veidot
aktīvu sabiedrību, kas iesaistās lēmumu pieņemšanā
un pārstāv visu sabiedrības grupu, tostarp jauniešu,
intereses;
informēt par darba tiesībām un aizsardzību visiem
jaunajiem darba ņēmējiem;
iestāties par atalgojumu, kas noteikts koplīguma
sarunās un ļauj strādājošajiem jauniešiem un citiem
darbiniekiem apmierināt viņu vajadzības;
veicināt sociālo aizsardzību visiem darba ņēmējiem,
tostarp, jauniešiem;
sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
iestājoties arodbiedrībā u.c.

Foruma mērķi ir :

L S A B  P R O  Z I Ņ A S   |     4



TIKŠANĀS AR BIEDRIEM
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30.09.2022. cēlāmies agri un devāmies uz biedru sapulci
Saldū.
Izrunājām aktualitātes, uzklausījām biedru priekšlikumus un
vienojāmies sasaukt sapulces biežāk.
Uzņēmām jaunus biedrus mūsu Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrībā PRO.
Iesildoties rītdienas lielajai vēlēšanu dienai, ievēlējām jaunu
arodgrupas pārstāvi un vietnieci Saldus un Brocēnu pastā.
Tikties un runāt ir patīkami! Rodas jaunas idejas! Paldies
visiem par atsaucību un sirsnību!
Vienoti, veseli un stipri LSAB PRO!

Nākošās tikšanās jau ieplānotas Kurzemē un Zemgalē!
Piesaki tikšanos arī Tu uz lsab@lsab.lv! 

BIEDRU SAPULCE SALDŪ

http://lsab.lv/lv/Zinas/Beidru-sapulce-Saldu


SOCIĀLAIS DIALOGS AR DARBA DEVĒJIEM
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TIKŠANĀS AR  VAS "LATVIJAS PASTS" VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJU MĀRCI VILCĀNU UN VALDI

ALGU PALIELINĀJUMS SAISTĪBĀ AR MINIMĀLĀS ALGAS
KĀPUMU NO 500 - 620 EUR (minimālās algas kāpums no
01.01.2023.)
Sociālā fonda līdzekļu summas uz darbinieku
palielināšana dzīves dārdzības krīzes seku mīkstināšanai.
Iespēja iegādāties ne tikai medikamentus, bet arī
siltumam vajadzīgo. Atbilstoši SF komisijas lēmumam u.c.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO 20.septembrī
tikās VAS ,, Latvijas Pasts “ valdes priekšsēdētāju Mārci
Vilcānu un valdi. Uzklausījām aktualitātes par
elektrovelosipēdu un automašīnu pakāpenisku saņemšanu
un nodošanu darbiniekiem uz nodaļām ērtākai darba
pienākumu veikšanai, par jauninājumiem šķirošanas
kompleksā, par optimizāciju, par pieaugošajām komunālo
pakalpojumu cenām, par atalgojuma izmaiņām no 2023.g.
sakarā ar minimālās algas paaugstināšanos valstī.

LSAB PRO aicināja vairot ATBALSTU VAS "LATVIJAS PASTS"
DARBINIEKIEM SAKARĀ AR DZĪVES DĀRDZĪBU:

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO regulāri tiekas
ar VAS ,,Latvijas Pasts" Personāla vadības departamenta
direktori I. Vēzi, lai mēģinātu labvēlīgi atrisināt un rast
kompromisu konkrētu darbinieku problēmai.

REGULĀRĀS TIKŠANĀS 2022.gada novembrī, pirms Latvijas Valsts svētkiem, noslēdzas LSAB
PRO darbs VAS “Latvijas Pasts” padomes izveidotajā nominācijas
komisijā 7 (septiņu) cilvēku sastāvā. Paldies par ieguldīto laiku un
rūpību atlases procesā @VAS "Latvijas Pasts" padomei!  
Vairāk informācijas: https://pasts.lv/lv/zinas/6783-par-valsts-akciju-
sabiedribas-latvijas-pasts-valdes-loceklu-amatu-kandidatu-atlases-
procesa-uzsaksanu.

LATVIJAS PASTA SOCIĀLĀ FONDA
KOMITEJAS SĒDE

TIKŠANĀS AR TET CILVĒKA UN VIDES DIENESTA
DIREKTORES P.I.  SOLVITU BRUĢI 17.11.2022.

DARBS NOMINĀCIJAS KOMISIJĀ

29.septembrī notika Latvijas Pasta Sociālā fonda komitejas
sēde. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība kopā ar darba
devēju lēma par materiālās palīdzības sniegšanu pēc
operācijām, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem no
fonda līdzekļiem.

Ceturtdien, 17.11.2022.notika LSAB PRO vadības tikšanās ar TET
grupas Cilvēka un vides dienesta direktores p.i. S. Bruģi. Draudzīgi
lietišķā formātā pārrunājām paveikto darbinieku labā (algu
palielinājums zemāk apmaksātajām darba grupām līdz pat 10%),
koplīguma garantiju vērtības palielināšana, sākot ar 01.01.2023. un
citas sadarbības iespējas sociālā dialoga ietvaros. Vēlam veiksmi un
panākumus darbā un sociālajā dialogā!



algu un koplīgumu pārrunu stiprināšana krīzes laikā;
piemēri no Nīderlandes, Anglijas, Vācijas kā mazināt dzīves dārdzības
krīzes ietekmi (automātiskā kompensācijas sistēma, kurā algas tiek
palielinātas par inflācijas procentu ir iestrādāta Beļģijas, Nīderlandes
un citu valstu sistēmās). Tiesa, Latvijā inflācija ir gandrīz visaugstākā
(21.5% inflācija. Igaunijā - 25%, salīdzinoši - Šveicē - 3%) ;
minimālās algas direktīvas īstenošana Latvijā un citās Eiropas
Savienības dalībvalstīs; kampaņa par koplīgumiem publiskajos
iepirkumos;
biedru organizēšana arodbiedrībā.

LSAB PRO piedalās UNI Eiropa izpildkomitejā, pārstāvot Austrumeiropu
un Centrāleiropu. Prieks un pagodinājums pārstāvēt LSAB PRO, piedalīties
un smelties vērtīgas atziņas, kā LSAB PRO biedriem pārvarēt dzīves
dārdzības krīzi. UNI Eiropa Izpildkomitejā tika aktualizētas krīzes, kas
saistītas ar dzīvošanas dārdzību, karu Ukrainā, kā arī COVID-19 pandēmiju.  
Nodibinājām lielisku draudzību ar Izraēlas pārstāvi Avital. Radām iespēju
vienoties par jauniem sadarbības partneriem un projektiem. Ļoti vērtīgi.
Svarīgākie punkti dienas kārtībā:

Atbalstījām Ukrainas arodbiedrību kolēģus kuriem ir dubultā grūti saistībā
ar Krievijas nežēlīgo karu un jaunajiem likuma ierobežojumiem.  
Paldies par iedvesmu un spēku!
Dzirdētās atziņas un iestrādes noteikti tiks pielietotas pārrunās LSAB PRO
biedru labā!  Pretim jaunām uzvarām - mazām un lielām!

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA
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par proaktīvu un inovatīvu pasta sektora tiesisko regulējumu
(kas ietver paku augošo tirgu);
par pasta attīstību un nākotni (publisks, zaļš, moderns un
kvalitatīvs pakalpojums);
cienīga darba standatus darbiniekiem platformās (Amazon
u.c.);
par regulējumu attiecībā uz smagumu cilāšanu piegādē;
solidaritātes rezolūciju Ukrainas pastam u.c.

6.UNI Eiropa konferencē pasta un loģistika sektorā tika pieņemts
Pasta un loģistikas sektora stratēģiskais attīstības plāns un  
 vairākas rezolūcijas :

Kā labā sociālā dialoga piemērs tika minēts Īrijas pasta (An Post)
vadītājs David McRedmond (attēlā ar Īrijas CWU arodbiedrības
kolēģiem. McRedmonda kungs uzsvēra, ka koplīgums un
garantijas darbiniekiem ir Īrijas pasta spēks un lepnums. Līdzīgi
kā LSAB PRO 2017.gadā minēja sociālo dialogu Latvijas Pasts kā
labu piemēru Eiropas pasta darbinieku, darba devēju un Eiropas
komisijas acīs.
Pretim izcilam sociālajam dialogam pasta un loģistikas sektorā
Latvijā un Eiropā!

2022.gada 14.-16.novembrī Dublinā norisinājās 6.UNI Eiropa konference
pasta un loģistika sektorā "Vienojam cilvēkus pasta pakalpojuma
nākotnes aizstāvībai! ("Connecting People to defend the Future of the
Postal Service"). Tika pieņemtas vairākas svarīgas rezolūcijas pasta nozares
nākotnes aizstāvībai. Liels prieks, ka LSAB PRO prezidente atkārtoti tika
vienbalsīgi pārvēlēta par UNI Eiropa Pasta&Loģistikas sektora
viceprezidenti (tiešsaistes dalībā). Prezidents ir Zviedrijas pasta
arodbiedrības SEKO pārstāvis Jens Saverstam.
 Iepriekšējā UNI Eiropa P & L konference norisinājās Rīgā (foto:
http://www.lsab.lv/lv/Galerija/?id=615).  



 PASTS2030
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2022.gada 26.-28.oktobrī Nīderlandes Pasta galvenajā ēkā Hāgā 
 norisinājās ES projekta "Darba pasaule pasta nozarē 2030.gadā"
trešā un noslēdzošā darbnīca, kas balstīta dizaina domāšanas
metodēs. 
Darba seminārā (darbnīcā) par pasta nozari Pasts2030 pie pasta
nozares attīstības plāna kopīgi strādāja Eiropas pasta darba
devēju, arodbiedrību un Eiropas komisijas pārstāvji, uzsverot
biznesa un sabiedrības sasaisti un kopējo attīstību. 
Paldies UNI Eiropa, PostNL, jo īpaši Hans Blikman un Margriet
Keijzer par viesmīlīgo uzņemšanu. Tās bija divas dienas ar
iedvesmojošām diskusijām par pasta darbinieku aktivitātēm, lai
nodrošinātu pasta ilgstpēju, kā arī jaunus pakalpojumus nozarei.
 
Kopumā ir izstrādāti 5 pasta nozares attīstības scenāriji (sk.
aprakstu iepriekšējās LSAB PRO ziņas:
http://www.lsab.lv/files/documents/LSAB-PRO-Zinas-2022-Mai-
Jun-v2.pdf, No 5 scenārijiem pats labākais ir t.s. oranžais scenārijs
"Inovatīvā sabiedrība", kas ir vērsta uz sadarbību, 
 demokrātiskām vērtībām, ilgtspēju un atbildību biznesā, darba
vidē un sabiedrībā. Oranžajā scenārijā ir atjaunots sociālais
dialogs, kā galvenais virzītājspēks grūto sociālo un ekonomisko
pārmaiņu vadībai, inovatīvā un sociāli labvēlīgā veidā, izmantojot
jaunas metodes.
Patērētāji kļūst par apzinīgiem un domājošiem pilsoņiem, kuri
izvērtē pakalpojumu ne tikai pēc cenas, bet arī pēc ietekmes uz
dabu, darbiniekiem un sabiedrību. 
Oranžā scenrācija autors Francijas arodbiedrības pārstāvis Stefans
Ševet (Stephane Chevet-Dehail, Francija F3C-CFDT, foto-
pirmajā rindā pa labi, blakus LSAB PRO prezidentei, UNI Eiropa
Pasta un loģistikas sektora viceprezidentei I. Liepiņai).
LSAB PRO ir apkopojusi labākās idejas un gatava tās apspriest ar
biedriem sapulcē un ar Pasta vadību Attīstības padomē (notiek
uz koplīguma pamata). 
Vairāk informācijas LSAB PRO birojā un biedru sapulcēs.
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LSAB PRO PASĀKUMI BIEDRIEM
LSAB PRO BIEDRU
BRAUCIENS UZ
LIETUVU
2022.gada 9.jūlijā LSAB
PRO biedri devās vienas
dienas ekskursijā uz
Lietuvu.

LSAB PRO SENIORU
EKSKURSIJA
“GARDĒŽU DIENA
GULBENES PUSĒ” 
LSAB PRO seniori,
2022.gada 9. jūlijā devās
ekskursijā uz Gulbenes
pusi.

LSAB PRO BIEDRU
TURNĪRS BOULINGĀ
2022.gada 17.jūlijā LSAB
PRO organizēja
boulinga turnīru, kurā
piedalījās arodbiedrības
biedri no Tet grupas un
VAS “Latvijas Pasts”.

LSAB PRO BIEDRU
EKSKURSIJA UZ
IGAUNIJU,
PELTSAMĀ ROZES
2022.gada 23. jūlijā
LSAB PRO biedri devās
vienas dienas ekskursijā
uz Igauniju.

LSAB PRO SENIORU
EKSKURSIJA UZ
VENTSPILI 
Pateicoties LSAB PRO
atbalstam, seši LSAB PRO
seniori 2022.gada 23. jūlijā
pievienojās ekskursijai uz
Ventspili un tās apkārtni.

LSAB PRO BIEDRU
“GURMĀNU TŪRE
UZ VIDZEMI”

2022.gada 13.augustā
LSAB PRO biedri devās
vienas dienas ekskursijā
uz Vidzemi. 

LSAB PRO BIEDRU
BRAUCIENS UZ
ITĀLIJU
2022.gada 23.augustā LSAB
PRO biedri devās ceļojumā
uz Itāliju, no Adrijas jūras
līdz Gardas ezeram.

LSAB PRO SENIORU
EKSKURSIJA “NĒĢU
SVĒKI CARNIKAVĀ”
2022.gada 27. augusta
pēdējā vasaras diezgan
siltajā sestdienā LSAB PRO
seniori pievienojās ekskursijai
uz Nēģu svētkiem Carnikavā.

LSAB PRO BIEDRI
APMEKLĒ SĀREMĀ

2022.gada 24.septembrī
LSAB PRO biedri devās
ceļojumā uz Sāmsalu,
apskatīt salas
ievērojamākās vietas.

LSAB PRO SENIORU
EKSKURSIJA UZ
SALDU
Skaistā sestdienā, 24.
septembrī, LSAB PRO
seniori pievienojās
ekskursijai uz Saldus
pilsētu.
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mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv
mailto:lsab@lsab.lv


ENERGOATBALSTS APKURES SEZONAI
AUTORS: LIDIJA DĀRZIŅA

Pilnais raksts pieejams šeit: https://lvportals.lv/skaidrojumi/345366-energoresursu-cenu-pieauguma-
daleja-kompensacija-velreiz-par-kopejo-atbalsta-grozu-apkures-sezonai-2022

"Apkures sezona ir sākusies, un cilvēki jau piesakās atbalstam tiem apkures veidiem, kuros energoresursu cenas samazinājums nenotiks
automātiski, bet izdevumu daļējai kompensēšanai par koksnes kurināmo no 1. oktobra jāpiesakās patstāvīgi. Pirmajās oktobra dienās
pašvaldībās visaktīvāk ir pieprasīts vienkāršākais maksājums – 60 eiro par pašu sagādāto vai bez čeka nopirkto malku."

"Par atbalsta pasākumiem valdība un Saeima ir lēmusi vairākkārt. To kopums jeb atbalsta grozs ir noteikts Energoresursu cenu
ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Iedzīvotājiem jāieskatās pašvaldību mājaslapās, jo pašvaldības informācijā
par atbalsta saņemšanu detalizētāk izklāsta nosacījumus, kā pieteikties, kur un kad varēs saņemt katru no paredzētajiem maksājumiem
šajā apkures sezonā."

valsts pabalsts;
mājokļa pabalsts.

dabasgāzei;
centrālapkurei;
granulu, brikešu iegādei;
malkas iegādei bez čeka (ja tā iegādāta līdz 31. augustam);
malkas iegādei ar čeku;
elektroenerģijai apkurei;
elektroenerģijai līdz 100 kWh patēriņam.

Svarīgākais:
Atbalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām:

Atbalsts visām mājsaimniecībām:

Centralizēti sniegtajiem pakalpojumiem atbalstu piemēros automātiski (pakalpojuma sniedzējs to jau būs iekļāvis rēķinos par siltumu,
gāzi, elektroenerģiju).
Par mājokļa apkurei iegādāto malku, granulām, briketēm un elektrības patēriņu apkurei iesniegums atbalstam jāiesniedz pašvaldībā.
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https://likumi.lv/ta/id/329532


10% atlaide

20% atlaide

20% atlaide

www.dabasdimanti.lv

15% atlaide

keefa.lv

7% atlaide
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ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI LSAB PRO BIEDRIEM
LŪDZAM SŪTĪT BIEDRU PRIEKŠLIKUMUS UZ LSAB@LSAB.LV, KĀDAS ATLAIDES VĒL IR AKTUĀLAS 2022.GADĀ!

10% atlaide

SIA "VĪNKALNIEŠI"

Informāciju par akcijām LSAB PRO biedriem skatīties: http://lsab.lv/lv/Biedriem/Iespejas-ar-LSAB-karti
PROMO KODS akcijām, kurām tas nepieciešams, tiks nosūtīts uz e pastu. Akcijas ir paredzētas tikai LSAB PRO

biedriem un kods nav nododams trešajām personām.
Sīkāka informācija: elga1@inbox.lv vai mob. tel. 22367496

-5 c/l degvielai
-10% atlaide karstajiem
dzērieniem, VIRŠI
sviestmaizēm un
karstmaizēm, izlejamajam
logu šķidrumam, auto
mazgāšanai uzrādot bk

LSAB PRO biedru karti un citas atlaižu kartes variet ērti iekopēt un uzrādīt mobilajā aplikācijā Mobile Pocket
Loyalty Cards 

www.mobile-pocket.com

http://www.mobile-pocket.com/


Andris Kaupers
Ausma Konošonoka

Inese Levica
Jurijs Mališevs

Vija Paņina

LSAB PRO JUBILĀRI

AUGUSTS

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā!

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente

L S A B  P R O  Z I Ņ A S   |     1 2

Aivars Andersons
Evgeny Semak
Ieva  Krastiņa

Inga Fišere
Ināra Ostrovska
Laine Krastiņa

Nadežda Imaka
Poļina Kovaļenko

Sandis Začs
Sarmīte Valgere

Tatjana Jakovļeva

SEPTEMBRIS
Dagnija Janelsiņa

Guntis Leitis
Ineta Makare
Irēna Liepiņa
Jana Kursiša
Maija Supe

Sandra Apine
Sarmīte Eglīte

Silvija Vanceviča
Vija Šūpola

OKTOBRIS

Indra Pavloviča
Jeļena Novikova
Dace Purmale
Iveta Būcena

Mārīte Grigorenko
Diāna Ropša

Valentīna Gorbunova

NOVEMBRIS


