ZIŅAS

LSAB PRO PREZIDENTES SLEJA
Dārgie LSAB PRO biedri,
Vasarā izbaudām dabas burvību, uzkrājam
spēkus un resursus ziemai, kā arī nostiprinām
veselīgu pārliecību par sevi. Lepojos, ka LSAB
PRO biedri sniedz lauvas tiesu inovatīva
sociālā dialoga evolūcijā, kas balstīts uz cieņu
pret darba devējiem un valsti (korporatīvais
sociālais dialogs).
LSAB PRO ir guvusi nozares, nacionāla un pat
starptautiska mēroga atzinību par aktīvu
darbu
sakaru
un
viesmīlības
nozares
darbinieku labā.
Jūnijā daudz runājām par pasta un loģistikas
nozares nākotni PASTS 2030, gatavojoties jau
ceturtajam LSAB PRO jauniešu forumam un
trešajam Koplīguma forumam.
Arodbiedrība pulcē čaklākos. lojālākos un
produktīvākos darbiniekus - darba vietas
patriotus - dialogam ar darba devējiem.
Nereti
darbinieki,
kuri
vēlas
iestāties
arodbiedrībā, uzdod jautājumus: vai drīkstu
iestāties arodbiedrībā? Ko par to teiks mans
darba devējs?
Atbilde ir vienkārša: Protams, ka drīkst iestāties
arodbiedrībā. Sākumā darba devējs var
"nobīties", bet tas nav pamatoti. Arodbiedrība
ir sociālais partneris nevis drauds.
Turklāt, informācijas apmaiņu par piederību
arodbiedrībai regulē ar koplīgumu nevis darba
līgumu,
Būšana arodbiedrībā ir mūsu
pamatbrīvība un demokrātijas sastāvdaļa.

Arodbiedrību brīvību aizsargā Latvijas Republikas
Satversmes 108.pants paredzot, ka strādājošajiem ir
tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts
aizsargā arodbiedrību brīvību.
Arī ANO Starptautiskās Darba organizācijas
konvencijas par asociāciju brīvību un tiesību
aizsardzību, apvienojoties organizācijās (C87) 2.un
5.pants aizsargā apvienošanās brīvību.
Un, protams, Latvijas Republikas Darba likuma
8.pants. paredz tiesības apvienoties organizācijās
darbiniekiem, kā arī darba devējiem ir tiesības brīvi
apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai
aizstāvētu
savas
sociālās,
ekonomiskās
un
profesionālās tiesības un intereses un izmantotu šo
organizāciju sniegtās iespējas.
Visbeidzot Arodbiedrību likuma 4.pants paredz
tiesības
dibināt
arodbiedrību
un
iestāties
arodbiedrībā.
Tāpēc jā - iestāties arodbiedrībā drīkst un ir ļoti
vēlams, skatoties uz strauji mainīgo darba tirgu
Latvijā, Eiropā un pasaulē. Ko nevar viens - var visi
kopā.
Ja darba devējs noslēdz koplīgumu ar LSAB PRO,
tad darbiniekiem ir papildus garantijas un kamēr
koplīgums ir spēkā, LSAB PRO biedri nestreiko un ir
atbildīgi par produktivitāti veicinošu vidi darbā.
Iestājoties LSAB PRO - spēcinām sevi un kolēģus!
Lai jauka vasara!
Pievienojies!
Ar cieņu,
Irēna Liepiņa

LSAB PRO VALDE
MAIJS
Trešdien, 10.05.2022. Arodbiedrību
namā Bruņinieku ielā 29/21 mācību
klasē noritēja LSAB PRO valdes sēde par
aktuālākajiem jautājumiem sektoros un
darbiniekiem svarīgiem jautājumiem.
Darba kārtībā: jaunu biedru iesaiste
pasta un loģistikas sektorā, IKT un citās
nozarēs privātajā sektorā. Prieks par
biedru pieaugumu viesmīlības sektorā.
Pārrunājām LSAB PRO Koplīgumu
foruma un LSAB PRO Jauniešu foruma
konceptu
un
dinamiskāku
komunikāciju.
Atbalstījām UNI Eiropa demokrātijas
stiprināšanas konferenci.

JŪNIJS
Pirmdien, 6.06.2022. notika LSAB PRO valdes
sēde, kurā atzinīgi novērtējām LSAB PRO
starptautisko darbību. LSAB PRO aktīvi piedalās
UNI Eiropa un UNI Global pasākumos, jo īpaši
vadības komitejā un pasta un loģistikas sektora
pasākumos , piemēram, aktīvi darbojoties pasta
evolūcijas starptautiskajā darba grupā PASTS
2030 un Eiropas nozaru Sociālā dialoga
komitejā.
LSAB PRO seko līdzi Eiropas Arodbiedrību
konfederācijas darbībai gan par minimālās
algas direktīvu (tiekoties klātienē pat ar
direktīvas idejas autori E. Linču), gan
demokrātijas stiprināšanas pasākumiem, gan
arī darbinieku tiesībām būt bezsaistē un citām
aktualitātēm.
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ELEKTRONISKO SAKARU UN IKT SEKTORS
KOPLĪGUMU VEICINĀŠANA LATVIJĀ
03.06.2022. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
piedalījās Valsts kancelejas konferencē “Ģenerālvienošanās:
vienošanās ir spēks!” par izaicinājumiem, ar ko saskaras darba
devēju un darba ņēmēju organizācijas, par uzņēmējdarbības
vidē nepieciešamo valsts iesaisti un par tendencēm, ko
tuvākajos gados sagaidām ģenerālvienošanās un nozaru
koplīgumu jomā.
Vislielākais paldies Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības
PRO biedriem par būtisku ieguldījumu sociālā dialoga un
koplīgumu attīstībā Latvijā, sociālajiem partneriem un
viesmīlības nozares ģenerālvienošanās pusēm - Latvijas
Restorānu biedrībai, Latvijas Viesnīcu un Restorānu Asociācijas
un Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājiem par lielisku sociālo
dialogu un viesmīlības nozares attīstību.
Koplīgumos viennozīmīgi ir spēks!
Piedalās:
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta
direktore Olga Feldmane
Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs un Latvijas Darba
devēju konfederācijas viceprezidents Gints Miķelsons
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna
Liepiņa u.c.
Diskusijas video pieejams šeit: https://youtu.be/EYo-4B0S9pw

LSAB PRO TIEKAS AR TET GRUPAS
PERSONĀLA VADĪBU UN NODAĻAS
VADĪTĀJU JĀNI SPEKTORU
23.05.2022. pl. 11:00 LSAB PRO tiekas ar TET grupas personāla
vadību un
nodaļas vadītāju Jāni Spektoru, lai pārrunātu
darbinieku jautājumus par ekspertsistēmu sistēmu, apmācību
sistēmu
par
jaunākajām
tehnoloģijām
darbiniekiem,
koplīgumu un uzņēmuma restrukturizācijas jautājumus.
TET grupas un LSAB PRO sanāksmē:
Darbinieku pārkvalifikācija sakarā ar jauno tehnoloģiju un IT
sistēmu ieviešanu;
Mācības un pašmācība (jauno tehnoloģiju apguve);
Sistēmu apguve;
Darba un mācību garantijas;
Psihoemocionālā vide (komunikācija ar kolēģiem un klientiem,
kā saglabāt labu un produktīvu vidi darbā, kā veicināt
dzīvesspēku un izvairīties no izdegšanas, kas 2022.gadā atzīta
par saslimšanu) u.c. – vairāk Eiropas Arodbiedrību institūta
pētījums par psihoemocionālajiem riskiem darba vietā (šajā
pētījumā kā eksperte tika pieaicināta arī LSAB PRO prezidente
I. Liepiņa:

https://www.etui.org/events/workshop-work-related-psychosocialrisks-european-union?
fbclid=IwAR0lOEUSNVAak_TIAL0Lucmh8HlSa5kgpZvTIaBysznBo
UDff9zwEkeGDdM).
Arodbiedrība noteikti rosinās iekļaut arī darba koplīgumā labākos
prakses piemērus psihoemocionālās vides uzlabošanai, darba un
privātās dzīves balansam, sarežģītu uzdevumu izpildes
organizācijai, jaunā ieviešanai pa soļiem u.c.)
Pārrunājām iespējas piesaistīt un noturēt TET grupā
profesionālus, lojālus un čaklus darbiniekus, nepieļaujot
izdegšanas sindromu nesabalansētas darba slodzes apstākļos
(pārāk gari pārbraucieni no viena klienta pie otra, u.c. faktori,
ko būtu iespējams novērst uzlabojot plānošanu);
Izrunājām nākotnes plānus un ieceres saistībā ar TET grupas
koplīgumu un plānoto koplīguma forumu 2022.gada augustā;
Plānotie grozījumi Darba likumā un to ietekme uz koplīgumu,
jaunu iespēju iestrādāšana koplīgumā nākamajam budžeta
periodam (orientējoši – 2022.gada augusts).
Arodbiedrība vienojās ar darba devēju par to, ka ilggadējiem,
profesionāliem un lojāliem Tet darbiniekiem būs iespēja saglabāt
savu darba vietu un apgūt jaunās tehnoloģijas sev iespējamā,
saprotamā tempā, pa etapiem, paredzot laiku sistēmas
adaptācijai lietošanai Latvijas apstākļos. Pārrunās ar darba devēju
tika panākta vienošanās, ka darbinieki tiks pienācīgi apmācīti
darbam ar jaunajām sistēmām, paredzot papildus mācību laiku
tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams. Arodbiedrība
iestājas par ilgstpēju un darbinieka prasmju pilnveidošanu, kas
paver iespējas iespējas darbā un atalgojuma ziņā. Novērtējot
tirgus situāciju un ekonomikas lejupslīdi, šajā brīdī arodbiedrība
iestājas par stabilu darbu ar izaugsmes iespējām, ko uzņēmums
spēj nodrošināt saviem darbiniekiem. Tas krīzes apstākļos ir ļoti
būtiski. Arodbiedrība pārliecinājās, ka darbiniekiem, kuri objektīvu
iespēju dēļ nevarēs apgūt jaunās sistēmas, tiks piedāvāta cita
darba vieta Tet grupā atbilstoši likuma un koplīguma
noteikumiem.
Situācijas apraksts: Pieredzējušiem, profesionāliem un čakliem
darbiniekiem ir sarežģīti un dažreiz pat neiespējami apgūt visas
jaunās sistēmas vienatnē, tikai izlasot vispārējās instrukcijas, kā
lietot sistēmu. Darba procesā rodas daudz jautājumu gan par
sistēmas ieviešanu, gan pilnveidošanu, gan adaptēšanu reālās
darba situācijās.
Risinājums, ko panāca arodbiedrība: Darbinieki, kuri vēl nav
apguvuši jauno sistēmu pilnībā, saglabās savu darba vietu un
uzņēmums nodrošinās pilnvērtīgu apmācību. Tas notiks tā, ka
darbinieki, kuri strādā ar jauno sistēmu, vairākas nedēļas intensīvi
strādās uz vietas birojā kopā ar visiem pārējiem struktūrvienības
darbiniekiem, lai klātienē būtu iespēja kopīgi atrisināt radušos
jautājumus. Darbinieki, kuri labāk izprot sistēmu, kopā ar vadītāju
palīdzēs sistēmu apgūt pārējai komandai. Sākotnēji jāapgūst
minimālo prasību modulis, pakāpeniski pievienojot arvien
sarežģītākas funkcijas 1-2 mēnešu intervālā. Darbinieki ir gatavi
apgūt jaunās tehnoloģijas, bet dažreiz ir nepieciešams ilgāks laiks
un strukturēta pieeja mācībām uz vietas, klātienē. Arodbiedrība
iestājas par iespēju ilggadējiem, profesionāliem darbiniekiem
apgūt jaunās tehnoloģijas sev iespējamā, saprotamā tempā, pa
etapiem, paredzot laiku sistēmas adaptācijai lietošanai Latvijas
apstākļos. Darbinieki saglabās savu darba vietu un atalgojumu,
bet tiem, kuri nevarēs apgūt jaunās tehnoloģijas, uzņēmums
piedāvās citu darbu uzņēmuma ietvaros.
Liels paldies I. Ronei, Jānim Spektoram par atbalstu un situācijas
izpratni.
No LSAB PRO piedalījās: Irēna Liepiņa, LSAB PRO prezidente un I.
Makare.
LSAB PRO ZIŅAS
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PASTA UN LOĢISTIKAS SEKTORS
LATVIJAS PASTA ARODKOMITEJAS TIKŠANĀS
27.05.2022. Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās norisinājās LSAB
PRO pasta sektora aktīvistu un biedru sapulce par LSAB PRO
biedru aktualitātēm, arodbiedrības padarīto un par citiem
aktuāliem procesiem Latvijā.
Pārrunājām aktuālākās tēmas, par pārmaiņām uzņēmumā, par
nodaļām, par digitalizācijas ietekmi uz darbiniekiem un
optimizāciju. Visi sapulces dalībnieki ir pozitīvi noskaņoti un
piektdienas pēcpusdiena noritēja brīnišķīgā atmosfērā. Redzējām
Gaismas pili - Latvijas Nacionālo bibliotēku un jauno Āgenskalna
tirgu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 2.stāvā bija Valentīnas
Freimanes izstāde, kur ierakstā V. Freimanes kundze stāstīja tieši
par ASV arodbiedrībām - kāds tajās ir spēks!
Ja esi LSAB PRO biedrs - uzraksti savu jautājumu un ierosinājumu
uz lsab@lsab.lv!
Ja vēl neesi biedrs/-e - iestājies! Kopā labāk!

LATVIJAS PASTA SOCIĀLĀ FONDA
SANĀKSME
15.jūnijā 2022.g.notika Latvijas Pasts Sociālā fonda sanāksme, kurā
izskatīja darbinieku iesniegumus par dažāda veida medicīnisko
pakalpojumu izmaksu daļēju kompensēšanu.

PAR ATALGOJUMU

APDROŠINĀŠANAS POLISES
VAS ,,Latvijas Pasts“ darbiniekiem no 2022.gada 1.jūnija ir jaunas
veselības apdrošināšanas polises ar nelielu dažu pakalpojumu
palielinājumu segumos. Tāpat kā līdz šim, sadarbība ir ar akciju
sabiedrību ,,Balta “.

UKRAINAS ATBALSTAM
Ukrainas
atbalstam:
iegādājoties
pastmarku bloku, ko VAS ,,Latvijas Pasts“
izdeva 2022.gada 10.martā, reaģējot uz
Krievijas iebrukumu Ukrainā, pasta klienti
jau vairāk kā 11000 EUR ir ziedojuši
labdarības fondā Ziedot.lv Ukrainas
atbalstam.

PAR PASTNIEKU IKDIENU

Latvijas Pasta darbinieku algas ir jāpaaugstina - tā ir neatlaidīga
LSAB PRO prasība un arī daļa no Latvijas Pasta stratēģijas. Sākot
ar 2023. gadu arī Eiropas Savienības direktīva par adekvātu
minimālo algu paredz būtisku minimālās algas celšanu (līdz 740
EUR), kas savukārt iespaidos pārējo atalgojumu. Šobrīd inflācija ir
sasniegusi 16% un turpina augt. Pārtikas cenas un dzīves dārdzība
pieaug.
LSAB PRO vērš uzmanību, ka algu paaugstināšana nav viegls
process (inflācija, degvielas cenu kāpums u.c.) Latvijā un Eiropā.
Īstenībā algu pārrunas ir grūtākais dialogs starp darba devēju un
arodbiedrību, tāpēc ir vajadzīga ikviena darbinieka iesaiste,
priekšlikumi un atbalsts arodbiedrībai un uzņēmumam šajā
posmā.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-pasta-vaditajstarifi-inflacijas-del-visticamak-augs.a461792
Darbinieki Līgo svētkos saņem naudas dāvanas uz LSAB PRO un
Pasta koplīguma 5.13. punkta pamata.
LSAB PRO ir gandarīta, ka darbinieki saņems pateicības
piemaksas par darbu augstas slodzes apstākļos. Prieks, ka LSAB
PRO prasība ir sadzirdēta! Paldies darba devējam par šo
novērtējumu!

LSAB PRO PIEDALĀS PASTA VALDES
NOMINĀCIJAS KOMISIJĀ
LSAB PRO ir pagodinājums piedalīties Pasta valdes nominācijas
komisijā un sadarboties ar tik augsta līmeņa profesionāļiem
labāko kandidātu atlasē. Īpašs paldies Latvijas Pasta padomei!

Pastnieku pienākumu kvalitatīvu izpildi sūtījumu piegādē
apgrūtina dažādi faktori. Visbiežāk tās ir bojātas vai neesošas Vairāk lasiet šeit:
pastkastītes, taču nereti klaiņojoši un nepieskatīti suņi. 2021.gadā
https://www.pasts.lv/lv/zinas/6783-par-valsts-akciju-sabiedribasagresīvu suņu dēl, cietuši 5 uzņēmuma darbinieki, bet 2022.gada
latvijas-pasts-valdes-loceklu-amatu-kandidatu-atlases-procesapirmajos četros mēnešos fiksēti trīs uzbrukumi.
uzsaksanu
LSAB PRO apkopos labāko praksi, ko darīt ja uzbrūk suns un kā
sevi pasargāt no suņu kodieniem (lasi nākamajās LSAB PRO ziņās).
LSAB PRO ZIŅAS
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PASTS 2030
DARBA PASAULE PASTA NOZARĒ
2030. GADĀ

Lai gan tās pagaidām ir tikai attīstības prognozes, tomēr dažas
tendences sabiedrībā un ekonomikā jau iezīmējas ļoti skaidri un
pavisam drīz būs pasta realitāte. Arodbiedrību pārstāvjiem ir ļoti
svarīgi iesaistīties nākotnes scenāriju plānošanā un izstrādāšanā,
lai aizstāvētu darbinieku intereses un nodrošinātu sekmīgu
sociālo dialogu.
Arodbiedrības iestājas par darba vietu ilgtspēju, pienācīgu
apmācību darbiniekiem saprotamā veidā un pieņemamā
tempā.
Arodbiedrība ir darbinieku kolektīvā balss uzņēmumā un
svarīgs sociālā dialoga partneris pārmaiņu laikā. Jo vairāk
darbinieki iesaistās arodbiedrībā, jo lielāka iespēja aizstāvēt
savas intereses kopā.

Šo Sociālā dialoga komitejas projektu atbalsta Eiropas
Komisija, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
ģenerāldirektorāts, VS/2021/0034.
Kopā ir izstrādāti 5 pasta nākotnes 2030 scenāriji un darba
grupas turpina tos padziļināti izpētīt, analizēt un
pilnveidot. Īpaša uzmanība tika pievērsta digitalizācijas
ietekmei uz darbinieku prasmju pilnveidi un darba vides
uzlabošanu. Darba devēju un arodbiedrību kopējā
sadarbība ļauj labāk izpētīt pasta nozares izaicinājumus un
iespējas, lai visi varētu labāk sagatavoties nākotnei.
Seminārā kopīgi iekicējām arī nākotnes profesijas pasta
sektorā: zaļais pastnieks un pastniece, inovāciju vadītājs,
tīklošanās arhitekts utt.
5 SCENĀRIJU ĪSS APRAKSTS:
I.PELĒKAIS SCENĀRIJS: “STANDARTIZĒTA SABIEDRĪBA”
Sociālā dialoga atjaunošana, organizējot darbiniekus un
slēdzot koplīgumus jaunā veidā, tādā sabiedrībā, kas strauji
mainās un pārveidojas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai
pārvaldītu graujošas tehnoloģiskas un ekoloģiskas pārmaiņas.
II.ROZĀ SCENĀRIJS: “SABIEDRĪBA KĀ ATBALSS TELPĀ”
Pasta nozares arodbiedrību un darba devēju tradicionālā
sociālā dialoga beigas, ļoti digitalizētā un individualizētā nišas
sabiedrībā un ekonomikā, kurā jaunie pasta nozares dalībnieki
nosaka toni.
III.ZILAIS SCENĀRIJS: “SABIEDRĪBA, KAS PIELĀGOJAS”
Centieni saglabāt esošos sociālā dialoga formātus, veicot
pakāpeniskus pielāgoju-mus lēni reaģējošā sabiedrībā un
ekonomikā, kurā pakāpeniski tiek integrēta jaunā realitāte.
IV.VIOLETAIS SCENĀRIJS: “NEŠPETNA SABIEDRĪBA”
Sociālā dialoga lēna pasliktināšanās sabiedrībā, ko raksturo
spriedze un solidaritātes samazināšanās ekonomiski grūtos
laikos.
V.ORANŽAIS SCENĀRIJS: “INOVATĪVA SABIEDRĪBA”
Atjaunots sociālais dialogs, izmantojot jaunas metodes, kā
galvenais virzītājspēks grūto sociālo un ekonomisko pārmaiņu
vadībai, inovatīvā un sociāli labvēlīgā veidā.

LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa prezentē idejas no darba grupas
"Sabiedrība kas pielāgojas"

Dažas idejas no mūsu darba grupām:
Ātra, zaļa un personalizēta piegāde ar pievienoto
vērtību (kad ? kur ? kā?);
Papildus pakalpojumu ieviešana pastā, piemēram,
sociālie pakalpojumi ( apraudzīt vientuļus cilvēkus pēc
radinieku pieprasījuma utml.);
Apmācīt
seniorus
lietot
planšetes
saziņai
ar
radiniekiem;
Izmantot aplikāciju, kas apvieno multidatus, lai
paātrinātu piegādes;
Pārrobežu sadarbība ar citu ES valstu pasta
uzņēmumiem (t.s. inovāciju komandas);
Sadarbība ar konkurentiem, lai uzlabotu piegādes
ātrumu, daudzveidību;
Pieredzes apmaiņa darbinieku starpā – ļoti svarīgadalīties ar zināšanām gan ar savas nodaļas, gan citu
nodaļu darbiniekiem, iekšējo resursu un talantu
apzināšana;
Darbinieku “ēnošana” savstarpēji mainoties nodaļām uz
īsu laiku, lai labāk saprastos un savstarpēji sadarbotos;
Pasta uzņēmums - līderis vides resursu saudzēšanas
jomā, nosaka pozitīvas tendences sabiedrībā;
Pasta nodaļas lauku rajonos kā komunikācijas vieta ar
klientiem, lai uzklausītu klientu vēlmes un izstrādātu
jaunus pakalpojumus;
Vides sertifikātu iegūšana pasta pakalpojumiem;
Specializētas, individualizētas piegādes u.c.
Nākotnes pasta darbinieku amatu un prasmju apraksti,
pieprasījums pēc jaunām profesijām utt.;
Pasta 2030 profesijas: zaļais pastnieks/ -ce, inovāciju
vadītājs, labbūtības eksperts/ -e; tīklošanās arhitekts/ -te.
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PRASMJU PILNVEIDE
LSAB PRO PIEDALĀS EKSPERTU
PADOMJU KONFERENCĒ 2022
LSAB PRO piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru
ekspertu padomju (NEP) konferencē par profesionālās izglītības
attīstību.
Konferences
ieraksts
pieejams
šeit:
https://www.youtube.com/channel/UCc0Ya0j4vfwzGskhWPFhqd
A?view_as=subscriber

PASTA DARBINIEKU PRASMES UN DARBA VIDE
DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ
Grazia Maremonti – Inovāciju un digitalizācijas akadēmijas
vadītāja/ Head of Digital and Innovation
Academy - Poste Italiane/Itālijas pasts
Itālijas Pastā mācībām 2021.gadā ir veltītas 6 miljoni stundu. 98 %
darbinieku (no 139 tūkstošiem strādājošo) ir apguvuši digitālās
prasmes, jaunas IT sistēmas, lai varētu turpināt savu darbu. Tas
attiecas ne tikai uz tehnisko pusi, bet arī zināšanām (know- how)
par jaunajiem procesiem darba vietā, kolēģu vajadzībām un
prasībām, ar tehniskā un personāla procesiem saistītajām
apmācībām. Apmācība ir balstīta uz darbinieka individuālo
prasmju uzlabošanu pastā. Daudzpusīgas apmācību iespējas, kas
piemērotas katra darbinieka vajadzībām.
/Omnichannel delivery of training to be adapted to every
employee/.
Jana Koch, Rīkotājdirektore /Managing Director, DHL
Consulting/ Vācija
Digitalizācijas ietekme uz darbiniekiem /The Impact of
Digitalization on the Workforce
Pārmaiņas skar katru darbinieku, katrā darba vietā. Tāpēc ir
nepieciešama specializēta apmācība. Vispirms identificē
apmācību nepieciešamību dažādās nodaļās, veido apmācību
centrus, noskaidro, kādas prasmes ir nepieciešama konkrētajā
nodaļā. Katrā nodaļā ir atšķirīgas tehnoloģijas, IT programmas,,
tāpēc katrā nodaļā ir cita digitalizācijas stratēģija un apmācības.
Apmācība nepieciešama visiem - gan ierindas pasta darbiniekiem,
gan vadītājiem pēc individuāli sastādītas apmācību programmas
(individual curriculum). Visi darbinieki sāk ar ievada kursu
“Iepazīsti savu uzņēmumu”, tad seko apmācības atbilstošā
specialitātē, saskaņā ar apmācību plānu. Galvenais mērķis saglabāt uzņēmuma konkurētspēju tirgū. Piemēram, klienti vairs
neparakstās par ierakstītas vēstules saņemšanu ar roku, jo
uzņēmums pāriet uz digitālajām tehnoloģijām.
Uzņēmumi piemērojas jaunajai situācijai ar atšķirīgu ātrumu.
Covid-19 ir sekmējis attālināto darbu, piemēram, 2 dienas
darbinieks strādā birojā, 3 dienas- attālināti no mājām. Arī
darbinieku apmācība ir jāpiemēro jaunajam darba stilam.
Grazia Maremonti (Itālijas pasts) Digitalizācija un pandēmija ir
paātrinājušas apmācību pārveidi. Tas pats mācību saturs tiek
pasniegts citā formā. Mācību saturs tiek veidots arī katrai
darbinieku paaudzei saprotamā formā. Tradicionālais apmācību
modelis kļūst par digitālo apmācību modeli - apmācību
plānošanu katram indivīdam atbilstoši viņa vajadzībām darba
vietā. Piemēram, Itālijas pasts nopirka visiem darbiniekiem
Microsoft365 licences, lai nodrošinātu visu darbinieku pieeju
apmācībām. Pašlaik notiek apmācības hibrīdformā- gan klātienē,
gan attālināti. Apmācību programmas paredz vebinārus vai
darbinieka pašvadītu apmācību. Mācību saturs abās programmās
atšķiras. Hibrīdapmācībā
ļoti svarīga un nepieciešama ir
sadarbība un konsultācijas ar arodbiedrību.

Kā darbs attālināti ietekmē apmācības ?
Grazia Maremonti - Itālijas pasts: Mēs cenšamies apmācīt visu
specialitāšu dažāda vecuma darbiniekus, kuru vajadzības pēc
apmācībām ir atšķirīgas. Ieviešam hibrīdapmācību programmas.
Izmantojam tādus apmācību rīkus kā instruktāžas kartītes
(briefing cards), piedāvājam darbiniekiem 2 dažādas digitālās
klases telpas (classrooms). Kad darbinieks ielogojas digitālajā
apmācību klasē, tad var izvēlēties 2 apmācību shēmas (veidus).
Labā apmācību prakse ir raidieraksti (podkāsti) par dažādām
tēmām, e-apmācības, radošās darbnīcas kopā ar darbiniekiem,
kā risināt problēmas. Radījām uzņēmuma iekšējo apmācību
platformu, kur darbinieki var dalīties ar savām problēmām un
piedāvāt savus risinājumus un priekšlikumus. Platformai jau ir
800 reģistrēti lietotāji, 400 no tiem ir aktīvi. Praktizējam mācību
konferences – apm. 50 min. garas par specifiskiem jautājumiem.
Tas nodrošina apmācību iespējas visiem darbiniekiem.
Darbinieki var apgūt to programmu, kas viņiem nepieciešama
konkrētajā brīdī. Organizējam hibrīdapmācības. Darbinieki grib
apgūt gan digitālās prasmes, gan citas jaunas prasmes, kas
nepieciešamas darbam. Esam izveidojuši klubu apmācību
dalībniekiem, kur notestēt jaunās zināšanas, dalīties ar pieredzi,
ieteikt jaunas apmācības, novērtēt apmācību kursus u.c
Klientu apkalpošanas prasmes ir ļoti svarīgas, jo tas dod iespēju
labāk uzklausīt klientu vajadzības, uzlabot klientu apkalpošanas
kvalitāti. Empātija, "spēja iekāpt klienta kurpēs", spēja
sadarboties ar klientu un piedāvāt radošus risinājumus -tās ir
prasmes, ko nepieciešams apgūt arī digitalizācijas laikmetā.
Dimitris Theodorakis, UNI Eiropa arodbiedrība
Arodbiedrības prioritāte nr. 1 digitalizācijas apstākļos ir
darba vietas Pasta darbiniekiem.
Prioritāte nr. 2 ir darba aizsardzība darbiniekiem, lai
saglabātu darbinieku veselību un darbaspējas.
Arodbiedrības ir jāiesaista apmācību procesa plānošanā un
analīzē, jo apmācība ir iespēja darbiniekiem saglabāt darbu
(employability) ilgtermiņā.
Darbiniekiem ir jāredz un jāsaprot
priekšrocības, ko dod
apmācības. Šeit ir būtiska loma arodbiedrībai, veicot
izskaidrošanas darbu. Apmācības būs efektīvas, ja darbinieki būs
motivēti apgūt jaunas zināšanas. To var panākt izskaidrojot gan
pozitīvos, gan negatīvos digitalizācijas aspektus. Lai darbinieki
izprastu situāciju un piedalītos apmācībās. Apmācības palīdz
darbiniekiem karjeras izaugsmē.
Informāciju apkopoja: I. Makare
LSAB PRO ZIŅAS
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CITAS LSAB PRO AKTIVITĀTES
LSAB PRO - PAR DARBINIEKU
IESAISTES VEICINĀŠANU
2022.gada 3.-4.maijā LSAB PRO sadarbībā ar Rīgas Uzņēmēju
biedrību (RUB) piedalās ESF finansētā projekta "IEKĻAUŠANA
- darbinieku iesaistes veicināšana lēmumu pieņemšanā
pārstrukturēšanas procesā uzņēmumos" projekta partneru
tikšanās Malagā (Spānija). LSAB PRO prezidente I. Liepiņa
bija pieaicinātā kā eksperte šajā projektā. Prieks sadarboties
ar RUB un gatavojam jau sadarbības plānus nākotnē.
Projekts ir saistīts ar I. Liepiņas izdoto grāmatu "Darbinieku
aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā". LSAB PRO
ekserptīze tika novērtēta kā augstā un padziļinātā līmenī
sagatavotas atziņas un ceram uz jaunu sadarbību un Eiropas
Savienības iespējām LSAB PRO biedriem un sadarbības
partneriem - Rīgas Uzņēmēju biedrībai!

LSAB PRO KĀ EKSPERTI PIEDALĀS
PODKĀSTĀ "PIRMS DARBA"
Klausies podkāstu šeit:
https://linktr.ee/pirmsdarba

Kas jāzin par pusaudžu nodarbinātību vasarā? Kādi tiesiskie
momenti un īpašie noteikumi jāņem vērā? Atbildes uz šiem
un citiem jautājumiem par jauniešu darbu vasarā sniedz I.
Liepiņa, LSAB PRO prezidente.
LSAB PRO biedru ērtībai pievienojam arī rakstveidā
sagatavoto informāciju no Valsts Darba Inspekcijas mājas
lapas un likuma fragmentus.

LSAB PRO PIEDALĀS SESIJĀ
“CILVĒKRESURSI – SVARĪGS
UZŅĒMUMA KAPITĀLIEGULDĪJUMS”
LSAB PRO kā viesis piedalās LTRK sanāksmē Dobelē 15.jūnijā
īpašā
sesijā
“Cilvēkresursi
–
svarīgs
uzņēmuma
kapitālieguldījums”, lai apmainītos ar viedokļiem un idejām
par cilvēkresursu attīstību un darbinieku labbūtību
uzņēmumā 15. jūnijā Dobelē.
Valsts labklājības vairošanai un ekonomikas attīstībai
cilvēkresursi ir viens no nozīmīgākajiem resursiem Latvijā,
diemžēl pēdējos gados ir vērojams šī resursa trūkums. LTRK
Zemgales reģiona nodaļas organizētajā biznesa kluba
pasākumā
“Cilvēkresursi
–
svarīgs
uzņēmuma
kapitālieguldījums”
dalībnieki
runās
par
darbinieku
labbūtību, drošību un diskutēs par citiem ar cilvēkresursu
attīstību saistītiem jautājumiem.
Vairāk: https://www.ltrk.lv/lv/content/jaunumi/6764

Pusaudzis ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav
uzskatāma par bērnu (Darba likuma 37. panta ceturtā daļa).
Tā kā Darba likuma 37. panta otrajā un trešajā daļā ir
noteikts, ka bērnus var nodarbināt tikai tad, ja viens no
vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu, bet
pusaudzis nav uzskatāms par bērnu, pusaudzi var nodarbināt
bez vecāku (aizbildņa) rakstveida piekrišanas.
Darba likumā noteikts, ka personām, kuras ir jaunākas par 18
gadiem:
1. nenosaka pārbaudi, noslēdzot darba līgumu (Darba
likuma 46. panta pirmās daļas 3. teikums);
2. ir nosakāma piecu dienu darba nedēļa (Darba likuma 132.
panta pirmā daļa);
3. ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir
ilgāks par četrarpus stundām, pārtraukuma ilgums
nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm (Darba likuma 145.
panta pirmā daļa);
4. nedrīkst strādāt nakts laikā un virsstundas (Darba likuma
138. panta sestā daļa, 136. panta sestā daļa);
5. var nosūtīt komandējumā vai darba braucienā, ja viens no
vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu (Darba
likuma 53. panta otrā daļa).
6. ja tiek nodarbinātas pie vairākiem darba devējiem, darba
laiks summējams (Darba likuma 132.panta piektā daļa).
Apkopoja I. Liepiņa - papildus informācija
:https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/svariga-informacija-parbernu-un-pusaudzu-nodarbinasanu-vasaras-brivlaika
LSAB PRO ZIŅAS
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PRAKTISKA INFORMĀCIJA
EIROPAS ARODBIEDRĪBU
KONFEDERĀCIJA PAR TIESĪBĀM BŪT
BEZSAISTĒ
Eiropas Arodbiedrību konfederācija un darba devēju
organizācijas BusinessEurope, SGI Europe un SMEunited
paraksta šādu darba programmu 2022-24 gadam, kurā
ietilpst 6 kopīgas rīcības:
Pārskatīt un atjaunināt 2002. gada autonomo nolīgumu par
teledarbu;
Eiropas sociālie partneri ir apņēmušies būt par galvenajiem
dalībniekiem, lai veidotu nākotnes darba tirgu darbību, un
pirmo reizi šāds nolīgums tiks īstenots kā direktīva kopš 2010.
gada.
Lai nodrošinātu, ka taisnīga pāreja ar atbilstošu valsts
finansējumu un ieguldījumiem rada kvalitatīvas darba vietas
un atbalsta uzņēmumus un darba ņēmējus, kas pielāgojas
pārmaiņām.
izpētīt paraugpraksi, uzdevumus un instrumentus jauniešu
nodarbinātības veicināšanai.
izdot kopīgas vadlīnijas par darba vietas uzraudzības un
uzraudzības tehnoloģijām, lai apmainītos viedokļiem par
tendencēm un to nozīmi attiecībā uz sociālajiem partneriem
un kolektīvajām sarunām visos attiecīgajos līmeņos visā
Eiropā.
vienoties par prasmju atbilstības uzlabošanu Eiropā utml.
Vairāk:
https://www.etuc.org/en/pressrelease/europeanunions-and-employers-sign-historic-deal?
fbclid=IwAR2RTd84s8zrhRANp_B6JWAx6yRPjbLjOyawntITh
Ux0utvBK5crHAaZGXI
#right to disconnect # telework

DZIMUMU LĪDZTIESĪBU
AKTUALITĀTES
Arodbiedrības veicina demokrātiju, dzimumu līdztiesību,
darbinieku , iesaisti un līdzdalību ar sociālo dialogu. Dialogs
nav ātra atbilde "jā" vai "nē", tās ir ilgstošas pārrunas ar darba
devēju, lai vienotos par labākiem noteikumiem un kopā
radītu
lielāku
drošību
darbā
(co-create
safety):
https://www.lm.gov.lv/lv/media/19514/download
Šobrīd sieviešu pārstāvība vadošajās pozīcijās ir īpaši būtiska,
par ko liecina "Women on Boards" direktīvas aktualizēšana
pēc 10 gadu klusuma:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boostgender-balance-in-companies

PAR ADEKVĀTU MINIMĀLO ALGU
Saskaņā ar direktīvas par adekvātu minimālo algu Eiropas
Savienībā projekta nosacījumiem, ir jāstiprina sociālo
partneru un koplīguma sarunu lomu un pilnveidotu esošo
minimālās darba algas noteikšanas sistēma.
Vienā no arodbiedrību semināriem, bija iespēja aprunāties
ar minimālās algas direktīvas idejas autori - Esteri Linču.
Minimālās algas direktīva ir tapusi vairāk kā 20 gadus un ir
domāta tam, lai nepieļautu strādājošo nabadzību (working
poor) Eiropas Savienībā. Jā, Eiropas arodbiedrības, ieskaitot
LSAB PRO, strādāja vairāk kā 20 gadus pie šīs direktīvas, lai
uzlabotu strādājošo situāciju.
Direktīvas 5.pants izskaidro "pilnīgu atbilstību jeb
adekvātumu" un paredz, ka lai nodrošinātu likumā noteiktās
minimālās algas
adekvātumu [..] ir jānodrošina šādi
elementi:
pirktspēja, vispārējais bruto algu līmenis un sadalījums,
bruto algu pieauguma temps un darba ražīguma attīstība.
Vienkāršos vārdos: arodbiedrībai un darba devējiem ir jaunas
iespējas ar koplīgumu, darbiniekiem ir ļoti vēlams atbalstīt
arodbiedrību algu un koplīguma pārrunās, darba devējiem ir
zināmas priekšrocības ar koplīgumu, kas noslēgts ar
arodbiedrību.

KAS JĀZIN PAR DARBU KARSTĀ
LAIKĀ
Pieļaujamo maksimālo un minimālo gaisa temperatūru
iekštelpās nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 359
"Darba aizsardzības prasības darba vietās". Noteikumi paredz,
ka darba devējam darba telpās jānodrošina darba raksturam
un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats
(gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības
ātrums) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama
attiecīgā darba veikšanai.
Fiziskā slodze ir iedalīta trīs kategorijās:
I kategorija – darbs, kas nav saistīts ar fizisku piepūli vai
prasa ļoti nelielu vai nelielu fizisku piepūli (piemēram, visi
garīga darba darītāji, darbs pie dažādām vadības pultīm,
darbs, kas tiek veikts sēdus, stāvus vai pārvietojoties, vieglu
priekšmetu (līdz 1 kg) pārvietošana – darba telpās gaisa
temperatūrai jābūt 20–280C, gaisa kustības ātrumam 0,05–
0,15 m/s.
II kategorija – darbs, kas saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisko
piepūli (piemēram, pastāvīga smagumu (līdz 10 kg) celšana
un pārvietošana, metināšana, metālapstrādes darbi) – darba
telpās gaisa temperatūrai jābūt 16–270C, gaisa kustības
ātrumam 0,1–0,4 m/s.
III kategorija – smags darbs (piemēram, pastāvīga smagumu
(vairāk par 10 kg) celšana un pārvietošana) – darba telpās
gaisa temperatūrai jābūt 15–260C, gaisa kustības ātrumam
0,2–0,5 m/s.
Vairāk lasiet:
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317924-darbinieka-tiesibaskarsta-laika-2020
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LSAB PRO FORUMI
LSAB PRO KOPLĪGUMU FORUMS (III)

Ielūgums
Laipni aicinām piedalīties LSAB PRO
Koplīguma Forumā Bīriņu pilī
2022.gada 19. augustā
Foruma dalībnieki - LSAB PRO biedri no RĪgas un reģioniem
Pieteikties: lsab@lsab.lv

LSAB PRO JAUNIEŠU FORUMS (V)

Ielūgums
Laipni aicinām piedalīties LSAB PRO
Jauniešu Forumā Daugavas muzejā
2022.gada 6. augustā
Foruma dalībnieki - LSAB PRO biedri no RĪgas un reģioniem
Pieteikties: lsab@lsab.lv

LSAB PRO BIEDRI MAGONĒS
Jo vairāk esam, jo stiprāki esam.
Aicinu ikvienu lasītāju, sekotāju
uzaicināt vismaz vienu draugu,
paziņu, kolēģi LSAB PRO pulkā.
Jauns vasaras mēnesis = viens
jauns biedrs.
Mēs taču to varam!
Un kā veiksies Tev?
Jo kā jau zinām, tikai kopā esam
spēks .

KARĪNA, LSAB PRO BIEDRE

JANA, LSAB PRO VALDES LOCEKLE
LSAB PRO ZIŅAS
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LSAB PRO PASĀKUMI BIEDRIEM
LSAB PRO BIEDRU
EKSKURSIJA UZ AZŪRA
KRASTU
Latvijas
Sakaru
darbinieku
arodbiedrības PRO biedri devās
ceļojumā uz Francijas dienvidiem Azūra krastu, 23.04.2022-30.04.2022

LSAB PRO BIEDRI DODAS
UZ TULPJU ZIEDĒŠANAS
SVĒTKIEM LIETUVĀ
LSAB PRO biedri dodas uz mazo
Holandi- Tulpju ziedēšanas svētkiem
Lietuvā 07.05.2022.

LSAB PRO BIEDRI APMEKLĒ
KONCERTUZVEDUMU
“ĶIRŠU KOKS”
LSAB
PRO
biedri
apmeklē
koncertuzvedumu
“Ķiršu
koks”
Latgalē, Rēzeknes koncertzālē “Gors”
13.05.2022

LSAB PRO BIEDRI APMEKLĒ
LĪVAS CIEMA SVĒTKUS
LIEPĀJĀ
LSAB PRO biedri 2022.gada 21.maija
rītā devās divu dienu ekskursijā uz
Liepāju, Līvas ciema svētkiem.

LSAB PRO BIEDRI DODAS
UZ SOMIJU UN IGAUNIJU
Skaistā Līgo svētku dienas rītā LSAB
PRO biedri devās ceļojumā uz
Igauniju un Somiju.
(23.06. - 25.06.2022)
LSAB PRO ZIŅAS
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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

keefa.lv
20% atlaide

www.dabasdimanti.lv

10% atlaide

15% atlaide

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

7% atlaide
20% 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

LSAB PRO biedru karti un citas atlaižu kartes variet ērti iekopēt un uzrādīt mobilajā aplikācijā Mobile Pocket
Loyalty Cards
www.mobile-pocket.com
LSAB PRO ZIŅAS |
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LSAB PRO JUBILĀRI
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā!

JŪNIJS

MAIJS

Aija Daukste
Jānis Tomsons
Armands Austriņš
Inga Puķīte
Jānis Zirnītis
Liāna Plaude
Lana Lapkovska
Maruta Eizentāle
Kristaps Petrovskis
Iveta Sustriņa
Ričards Vēveris
Karīna Sokolova
Laila Samoviča
Silvija Auniņa
Ina Prokopoviča
Žanna Vanaga
Sandra Zepa

Alda Bērziņa
Ilona Kāne
Lolita Grebeņņikova
Dzintra Rozenberga
Dainis Žubeckis
Ilva Pomilovska

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa,
LSAB PRO prezidente

LSAB PRO ZIŅAS
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