Mīļie biedri,
Vēl viens gads ir noslēdzies, skaisti iemirdzoties Latvijas simtgadei! Mums, Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrībai - 2018.gads bija aizraujošs ar daudzām izmaiņām sakaru nozarē, kura ir
digitālās ekonomikas centrā. Īpaši vēlos uzsvērt trīs lielākos mūsu kopīgos sasniegumus:
1) uzsāktas un īstenotas vairākas LSAB biedriem draudzīgas pārmaiņas (piemēram, no 2018.gada
6.aprīļa samazinājām biedru naudu no 1,5% uz 1%; kopā organizējām Latvijas Simtgades
pasākumus gada garumā, uzsākām inovatīvas koplīguma pārrunas, veiksmīgi ieviesām jaunus
projektus un iniciatīvas balstoties uz labākajiem Eiropas prakses piemēriem.);
2) uzsāktas ģenerālvienošanās pārrunas 3 apakšnozarēs: pasta, IKT un bezvadu telekomunikāciju
nozarēs; organizētas vairākas informatīvās dienas un pasākumi par ģenerālvienošanās
ieguvumiem strādājošiem. Galvenais ieguvums ir strādājošo interešu aizstāvība
ģenerālvienošanās ietvarā, kas ir ieguvums gan darbiniekiem, gan nozares darba devējiem.
Ģenerālvienošanās ir pārorientācija no cīņas uz attīstību un win-win (dubultuzvaras) sadarbību
starp LSAB un darba devējiem;
3) aktivizēta darbība Eiropas līmenī augstākajā līmenī, piemēram, dalība un vadība Eiropas
Sociālā dialoga komitejā pasta sektorā, vizīte uz Inovāciju centru Vācijā, Bonnā, informatīvās
dienas organizēšana Latvijā par sociālā dialoga pacelšanu augstākā līmenī. 2018. gads bija
svarīgs un darba pilns gads Pasta un loģistikas nozarei. Mēs redzam daudz pārmaiņu ekomercijas, digitalizācijas un jauno tehnoloģiju iespaidā. Arodbiedrībām, ieskaitot LSAB, visā
pasaulē jābūt sagatavotām pārstāvēt darbiniekus, ņemot vērā šos izaicinājumu.
Arodbiedrību loma pieaug, jo tikai darbiniekiem apvienojoties var labāk sagatavoties
gaidāmajām pārmaiņām un droši skatīties nākotnē. Sadarbībā ar UNI 2019. gadā strādāsim, lai
globālās vienošanās iekļautu darbinieku tiesības atslēgt savas digitālās ierīces ārpus darba laika.
UNI ir radījis arī IT organizēšanas tīklus, kas vērsti uz arodbiedrību blīvuma palielināšanu strauji
augošajā un mainīgajā sakaru nozarē. LSAB ir uzvarējusi arī UNI SCORE organizētāju
konkursā, tāpēc organizēsim ar jaunu vērienu 2019.gadā!
To visu mēs izdarījām kopā! Sirsnīgs paldies par aktīvu dalību! No sirds lepojos ar visiem
LSAB biedriem! KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS UN VARAM VAIRĀK!
Laimīgu Jauno 2019.gadu! Veselību, panākumus un mīlestību!
Vienoti un stipri pretim nākotnei ar LSAB,

LSAB prezidente
Irēna Liepiņa

