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Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta 

darbinieku arodbiedrības LAKRS 

9. kongresa  
(18.10.2019.) 

 

REZOLŪCIJA 

PAR LAKRS PRASĪBĀM VALDĪBAI UN SAEIMAI 

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS 

vienmēr ir iestājusies par darbinieku tiesībām, sociālo taisnīgumu, vienlīdzību un solidaritāti 

Latvijā un arodbiedrību lomas stiprināšanu.  

Kaut arī valstī ir vērojama neliela ekonomiskā izaugsme, taču daudzās tautsaimniecības 

nozarēs, to sektoros, darbinieki to neizjūt pietiekošā apmērā, darba samaksas sistēmas nav 

motivējošas. Ir centieni mazināt arodbiedrības ietekmi un tiesības, kas paredzēti nacionālajā un 

starptautiskajā likumdošanā.  

Mēs, arodbiedrības LAKRS 9. kongresa delegāti, 

• uzskatām, ka arodbiedrībām jākļūst stiprākām un tās lomai ir jāpieaug, pārstāvot darbinieku 

tiesības un intereses, un veidotu lielāku ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem, kas 

ietekmētu sabiedrības labklājību un ekonomikas attīstību valstī kopumā.  

• Aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienību (LBAS) un darba devējus uz reālu sociālo dialogu, to attīstot un pilnveidojot un 

 

1. prasām nekavējoties grozīt 1998.gada 23.aprīlī Saeimā pieņemto likumu “Streika 

likums” nodrošinot darbinieku tiesības uz solidaritātes streiku un vienkāršot streika 

pieteikšanu, kā galēju līdzekli atbilstoši starptautiskajai un nacionālajai likumdošanai 

un, kas ir noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ANO Starptautiskajā 

paktā, Starptautiskās darba organizācijas konvencijā, Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības 

valstu labo praksi.  

2. prasām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību LBAS slēgt jaunu vienošanos ar 

Latvijas Darba devēja konfederāciju un valdību. 

3. prasām sekmēt ģenerālvienošanās slēgšanu sabiedriskā transporta autopārvadājumu, 

kravu pārvadājumu, viesmīlības u.c. nozarēs 

4. aicinām nodrošināt atbilstošu finansējumu (dotācijas) kvalitatīviem un pieejamiem 

sabiedriskā transporta pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumiem, kas nodrošinātu 

transporta darbinieku, it īpaši autobusu vadītāju cienīgu un konkurētspējīgu darba algu 

pielīdzinot to Eiropas Savienības vidējam līmenim. 

5. aicinām darba devējus, slēdzot darba koplīgumus uzņēmumos ar arodbiedrību, pusēm 

vienoties par noteikumiem, it īpaši darba samaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, 

darba aizsardzības organizāciju, kā arī par nodarbinātību, kvalifikāciju, darba kārtību, 

darbinieku sociālo aizsardzību u.c. būtiskiem darba apstākļu jautājumiem. 
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6. aicinām vērst lielāku uzmanību arodbiedrības biedriem, darba devējiem un valsts pusei 

problēmām saistībā ar mobingu un bosingu darba vietās. Atbildīgajām valsts 

institūcijām šajā jautājumā organizēt kampaņas (aptaujas) kā valsts, tā privātajā 

sektorā. Saeimā ratificēt 2019.gada jūnijā SDO pieņemto konvenciju un 

rekomendāciju pret vardarbību un uzmākšanos darba dzīvē.  
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