LSAB pusgadā paveiktais
2019. gada janvāris - jūlijs

Jūnijs

Janvāris
-

LSAB dalība starptautiskā seminārā par Pasta nozares
nākotni Pasts 2030 arodbiedrību, Eiropas Komisijas un
darba devēju skatījumā, Varšava;

-

Attīstības Padome atbilstoši LSAB un
Pasta koplīguma noteikumiem;

-

LSAB tikšanās ar Latvijas Pasta vadību par pasta nozares
attīstību
(Varšavas
semināra
atziņas)
un
ģenerālvienošanos pasta nozarē.

VAS Latvijas

Februāris
-

-

-

-

Tikšanās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaiti par VAS
“Latvijas Pasts” universālā pakalpojuma kompensācijas
aprēķināšanu un izmaksu un citiem pasta sektoram
aktuāliem jautājumiem, ģenerālvienošanās noslēgšanu
pasta nozarē;
Tikšanās ar SIA “BITE Latvija” valdes priekšsēdētāju K.
Bulu;

Regulāra komunikācija ar darba devējiem pasta nozarē
par attīstību un ģenerālvienošanos pasta nozarē un
stratēģiju “Pasts 2030”.;

-

Starptautiskās
Darba
organizācijas
108.sesijas
100.gades materiālu izpēte, tajā skaitā jaunās SDO
konvencijas un rekomendāciju par vardarbības
novēršanu darba vietā izpēte un analīze.

-

Materiālu (jaunāko atzinumu un lietu) par arodbiedrību
brīvību (SDO konvencija Nr. 87) un SDO koplīgumu
noslēgšanas veicināšanas konvencijas Nr. 98 izpēte un
analīze veiksmīgam sociālajam dialogam sakaru
nozarē.

-

Materiālu sagatavošana tikšanās ar Satiksmes ministru
T.Linkaitu par ģenerālvienošanās jautājumiem un
aktualitātēm VAS “Latvijas Pasts”.

-

Tikšanās noritēja par ģenerālvienošanos pasta nozarē
un iespējamo ģenerālvienošanos pasta un loģistikas
nozarē, kurā pēc ministra norādījumiem būtu jāiesaista
arī Pasta komersantu biedrība, lai būtu nodrošināta
nozares komersantu pārstāvība.

-

Dalība UNI Eiropa materiālu “Pasts 2030”
un
sabiedrības attīstības 5 (pieci) scenāriji izstrādāšanā.

-

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) augsta
līmeņa 2019.gada 25.-26.jūnija semināra Bukarestē,
Rumānijā, par koplīgumu nozarē vai ar vairākiem
darba devējiem (angļu valodā multi employer)
slēgšanas pievienoto vērtību sabiedrībai, materiālu
izpēte un analīze.

-

Tikšanās ar VAS “Latvijas Pasts” pārstāvjiem par
ģenerālvienošanos pasta nozarē. Iesniegts izskatīšanai
uzlabots ģenerālvienošanās projekts.

Ģenerālvienošanās projekta sagatavošana - atbilstoši pasta
nozares ilgtermiņa attīstības un evolūcijas plānam

Marts
-

Rezolūcijas teksta izstrāde par
ģenerālvienošanās
veicināšanu pasta nozarē sadarbībā ar darba grupu
LSAB konferencei “Sociālajam Dialogam 100” 2019.
gada 02. aprīlī;

-

Sagatavošanās darbi konferencei, kurā pasta, IT, mobilo
sakaru uzņēmumu darbinieki un vadība tiks informēta par
ģenerālvienošanās ieguvumiem gan darba devējam, gan
darba ņēmējiem;

-

Materiālu un informācijas apkopošana par
aizsardzību ģenerālvienošanās kontekstā;

-

Dānijas arodbiedrību pieredzes analīze par prasmju
fondu izveidošanu ciešā sadarbībā ar darba devējiem;

-

Iespēja
paredzēt
prasmju
fondu
veidošanu
ģenerālvienošanās, lai sekmētu darbinieku pielāgošanos
darba tirgus digitalizācijai un pārkvalifikāciju saskaņā ar
strukturālām pārmaiņām uzņēmumos un Latvijas
ekonomikā.

Jūlijs
-

Deutsche Bahn AG & Deutsche Post DHL
arodbiedrību aktīvistu pieredzes apmaiņas semināra
materiālu izpēte (prezentācijas, koplīgumu punktu
paraugi, labās prakses pasta kurjeriem apzināšana u.c.).
Seminārs notika 2019.gada 01.-3.jūlijā Vīnē, Austrijā
un tajā piedalījās LSAB pārstāvis. Kopumā seminārā
piedalījās arodbiedrību pārstāvji no 10 Eiropas
Savienības valstīm ar Deutsche Bahn AG un Deutsche
Post DHL meitasuzņēmumiem, kā arī pārstāvji no
Eiropas un Starptautiskās Transporta darbinieku
federācijas u.c.

-

Sarakstes gatavošana starp LSAB un BITE Latvija SIA
par koplīgumu un sociālo dialogu, kā arī
ģenerālvienošanās iniciatīvu bezvadu telekomunikāciju
nozarē.

-

Tikšanās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisiju par pasta nozares tarifiem, kas ietekmē
ģenerālvienošanās slēgšanu pasta nozarē, plānošana,
organizēšana un sagatavošanās.

-

Vēstules sagatavošana un nosūtīšana Latvijas Kultūras
ministram Naurim Puntulim par ģenerālvienošanos
pasta nozarē un abonētās preses kompensācijas
mehānisma izstrādi pasta ilgtspējīgai attīstībai.

darba

Aprīlis

-

LSAB konference “Sociālam dialogam – 100”.

-

Priekšlikumu sagatavošana valdības rīcības plānam, kuri
tika atbalstīti, veicinot ģenerālvienošanās IKT, pasta un
mobilo sakaru nozarēs .

-

LSAB vēstules sagatavošana un nosūtīšana Valsts
Prezidentam R. Vējoņa k-am ar aicinājumu izsludināt
Darba likuma grozījumus, ar kuriem tiek veicināta
ģenerālvienošanās slēgšana Latvijā.

Maijs

-

Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības
organizētās
konferences
“Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija
nozarēs”, A/S "Attīstības finanšu institūcijā Altum", Doma
laukumā 4, Rīgā, 2019.gada 15.maijā apmeklēšana.

Vēstules Pasta komersantu biedrībai sagatavošana un
nosūtīšana ar mērķi informēt par ģenerālvienošanās
iniciatīvu pasta nozarē un uzaicinājumu piedalīties.

-

Vēstules sagatavošana un nosūtīšana Latvijas
Satiksmes
ministram
Tālim
Linkaitam
par
ģenerālvienošanos pasta nozarē.

-

2019.gada 24.maija ETUC kongress.

-

-

Dalība LBAS organizētajās apmācībās viesnīcā
"Baltvilla", ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka
tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides
sakārtošanai" ietvaros, komunikācijas un prezentēšanas
prasmju uzlabošanai.

Atzinuma sagatavošana VARAM ministram J. Pūces
kungam
par
mākslīgā
intelekta
attīstības
sociālekonomiskajiem
aspektiem
Latvijā
un
ģenerālvienošanās iniciatīvu IKT nozarē.

-

Gatavošanās
IKT
nozares
ģenerālvienošanās
sanāksmei kopā ar LDDK (2019.gada septembris).

-

Regulāra komunikācija ar darba devējiem un UNI
Global Post & Logistics sektora vadību par pasta
nozares attīstību, ģenerālvienošanos pasta nozarē un
stratēģiju “Pasts 2030”.

-

Gatavošanās kampaņas “Par ģenerālvienošanos
ilgtspējīgai pasta nākotnei” uzsākšanai augustā.

-

-

2019.gada 30.maija UNI Global Pasta un loģistikas
globālās 2019.gada 28.-29.maija sanāksmes Šveicē, Nionā
materiālu izpēte un analīze (par pasta liberalizācijas
ietekmi uz darbiniekiem un nākotnes perspektīvu, pasta
pakalpojumu diversificēšanu, kā arī globālo vienošanos ar
DHL un DPD).

