
 

 

    Februārī LMNA biedri aktīvi iesaistījās Latvijas  
Arodbiedrību organizētājā vēstuļu akcijā: - Par priekš-
laicīgas pensionēšanās tiesību saglabāšanu; - Par tiesī-
bu saglabāšanu uz pensijām par darbu sevišķi kaitīgos 

un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un sma-
gos darba apstākļos un  - Pret valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksu likmes paaugstināšanu darba 
ņēmējiem. Savu attieksmi akcijas laikā izteikuši vairāk 
kā 25 000 arodbiedrības biedri un to atbalstītāji visā 
Latvijā.  

LMNA  Valde izsaka vislielāko pateicību 

visiem saviem biedriem un atbalstī-
tajiem par aktivitāti!   
 10.februārī notika LMNA Valdes sēde. Darba 
gaitā:  - 1.) Par dalību LBAS no Eiropas Sociālā Fonda 
finansētajos mācību semināros 2011.gadā; -2.) Par 
LMNA viedokli sociālās drošības un veselības aprūpi val-
stī; - 3.) Par biedru naudu starptautiskai FSC  organizā-

cijai; - 4.) Par ETUC Darba aizsardzības institūta foru-

mu; - 5.) Par LMNA arodorganizāciju iesniegumiem.  
 Par Darba gaitā iekļautajiem jautājumiem pie-
ņemti attiecīgi Valdes lēmumi. Tika izskatīti arī dažādi 
informatīvie jautājumi.  
    25.februārī notika konference ‘’Meža nozare 

20 Latvijas neatkarības gados’’. Meža nozaru arod-
biedrību  pārstāvēja A. Sīmansons un Ā. Smildziņš.  
 Konferences dalībniekus uzrunāja Zemkopības 
ministrs J. Dūklavs, Ekonomikas ministrs A. Kampars 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
valsts sekretārs G. Puķītis.   
 Ar ziņojumiem uzstājās: A. Ozols - Zemkopības 

ministrijas Meža departamenta direktors; P. Strautiņš 
- DnB NORD Banka ekonomikas eksperts; D. Vilkaste - 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Dabas aizsardzības departamenta direktore; D. Dub-
rovskis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža 
fakultātes dekāns un K. Klauss - Latvijas Kokrūpniecī-
bas federācijas izpilddirektors. Starp citu: K. Klauss 

savā ziņojumā atzīmēja nozares Arodbiedrības po-
zitīvo veikumu sociālo kritēriju izstrādē ilgtspējī-
gai mežsaimniecībai.   

  Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar meža 
nozares attīstību Latvijā kopš neatkarības atgūšanas, 
sniedzot ieskatu meža sociālajos, ekonomiskajos un 
ekoloģiskajos aspektos un to mijiedarbībā. Tika prezen-
tēts ziņojums par Latvijas meža nozares attīstības dina-

miku un rezultātiem pēdējos 20 gados, ko Zemkopības 
ministrija izstrādājusi sadarbībā ar partneriem atbilstoši 
starptautiskajai metodikai un Latvijas meža nozares 
specifikai.  
   Meža nozares nākotnes izaicinājumi prasa saba-

lansēt mežsaimnieku, ekonomistu, vides speciālistu un 
kokrūpnieku prioritātes. Tāpēc konferencē īpašs uzsvars 

tika likts uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas rādītā-
ju analīzi.  
      10.martā Republikāniskajā komitejā sēdi no-
turēja  LMNA Revīzijas komisijas locekļi.  Darba gaitas 
pamatjautājumi: 1.) Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 
un viņa vietnieka vēlēšanas; 2.) LMNA 2010.gada finan-
siāli - saimnieciskās darbības revīzija un Atzinuma sa-

stādīšana. 
  Par LMNA Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ti-
ka ievēlēts Rolands Elmārs Ozoliņš – a/s ‘’Latvijas 
finieris’’ AO pārstāvis, bet par priekšsēdētāja vietnieci 
Anita Slavika – SIA ‘’Verems’’ AO pārstāve.  

 

11.februārī LBAS izplatīja paziņojumu 
ar kuru pauda uzskatu, ka, pateicoties valsts politikai, 

iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgāde kopumā ir ne-
veiksmīga: no tautsaimniecības attīstības stimula tā 
pārvēršas par ekonomikas un labklājības bremzētāju! 
Arodbiedrības priekšlikums ir rūpīgi izsvērta, sabiedrībai 
labvēlīga elektroenerģijas tarifu politika un samazinātās 
PVN likmes (12%) atjaunošana elektroenerģijai. LBAS 

uzskata, ka vienotā energosistēma strādā visefektīvāk, 

- arī krīzes situācijās, dramatiski krītot patēriņam, izde-
vās noturēt zemu tarifu un nodrošināt energosistē-
mas  veiksmīgu attīstību.  
 17. februārī notika atklāšanas ceremonija Ilg-
tspējas indeksam 2011, kura ietvaros Latvijas uzņē-
mumi varēs veikt savas darbības ilgtspējas novērtējumu 

atbilstoši starptautiskām prasībām.  
 Ilgtspējas indeksu 2011 atklāja Ministru pre-
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zidents Valdis Dombrovskis, ekonomikas ministrs Ar-
tis Kampars, vides un reģionālās attīstības ministrs 
Raimonds Vējonis, labklājības ministre Ilona Juršev-

ska. Atklāšanā klātesošos sveica  Brīvo arodbiedrību sa-
vienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča 

un Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirekto-
re Elīna Egle, Eiropas komisijas Uzņēmējdarbības ģene-
rāldirektorāta Korporatīvās sociālās atbildības nodaļas 
vadītājs Costas Andropoulos, kā arī Ilgtspējas indeksa 
ekspertu padomes pārstāve Dace Avena. 

 Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa 
sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Šī  ir vienīgā 

šāda rakstura iniciatīva pasaulē, kurā spēkus apvienoju-
ši biznesa un darba ņēmēju pārstāvji. 
 Latvijas uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja iz-
mantot unikālu stratēģiskās vadības rīku, kas veidots, 
balstoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju, lai izvēr-
tētu savu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, 
darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabied-

rību. Vienlaikus Ilgtspējas indekss sabiedrībai, valsts un 
nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritēri-
jus, lai atbalstītu tādus uzņēmumus, kas palīdz stiprināt 
Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. 
 Ilgtspējas indeksa pilotprojekts veiksmīgi tika īs-
tenots 2010. gadā.  Pilotprojektā labus panākumus guva 
arī mūsu nozares uzņēmumi: - 20 dažādu nozaru uzņē-

mumu vidū, Sudraba indeksu saņēma kokapstrādes 
nozares flagmanis a/s “Latvijas Finie-
ris”(Ģenerāldirektors U. Biķis, AO Valdes priekšsēdētā-
ja M. Bondare).— bet 25 dažādu nozaru uzņēmumu vi-
dū, Bronzas indeksu saņēma mežizstrādes uzņēmums 
SIA LATSIN (Uzņēmuma vadītājs V. Sīpols, AO priekš-

sēdētāja P. Kursīte). [Ilgtspējas indeksa 2010.gada re-

zultātus atspoguļoja arī “LMNA Ziņas” Nr.5 ]  
 Latvijas Darba Devēju konfederācijas ģenerāldi-
rektore E.Egle norāda: “... Ilgtspējas indeksa mērķis ir 
veicināt korporatīvi sociāli atbildīgas un starptautiski 
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības praksi Latvijā. Jo 

vērtīgāki un ilgtspējīgāki ir Latvijas uzņēmumi, jo ilg-
tspējīgāka ir arī valsts ekonomiskā attīstība ...”. 

  Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja 
vietniece L.Marcinkēviča atzīst: „... Ir svarīgi, lai uzņē-
muma attīstība būtu līdzsvarota, ņemot vērā gan bizne-
sa, gan darba ņēmēju vajadzības. Ilgtspējas indekss ir 
rīks, kas palīdzēs novērtēt esošo darba vides situāciju, 

dalīties ar labajiem piemēriem un rosināt sistemātisku 
pieeju, paplašinot esošo un potenciālo darbinieku zinā-
šanas par uzņēmumu...”.  
 23. februārī notika LBAS Valdes sēde 

(piedalījās arī LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons).Tika 
apskatīti trīs aktuāli jautājumi – 1.)dalīborganizāciju 
darbība sabiedrisko attiecību jomā, 2.) Ilgtspējas in-

dekss un 3.) likums par Arodbiedrībām.  
 LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Lo-

rence analizēja pagājušā gada statistiku par dalīborga-
nizāciju parādīšanos publiskajā telpā, sniedza ieskatu 
par iespējamo rīcību krīzes situācijās.  
 „Hauska & Partner” pārstāve Dace Avena snie-
dza informāciju par “Ilgtspējas indeksu”. Tajā var 
piedalīties ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums izglītoša-
nās un pašnovērtējuma iegūšanai. Reģistrēšanās ir sāk-

ta, un to līdz 4. martam var veikt interneta vietnē 
www.ilgtspejasindekss.lv.  
 LBAS jurists Kaspars Rācenājs sniedza infor-
māciju par Arodbiedrību reģistra normatīvā regulējuma 
problēmām. Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs 

(UR) rosina veikt grozījumus Arodbiedrību likumā, jo tas 
ir novecojis. Ņemot vērā likuma neprecizitātes, UR ro-

das dažādas problēmas, kas saistītas ar iesniedzama-
jiem dokumentiem, arodbiedrību struktūrvienībām, re-
ģistrā ierakstāmajām ziņām utt. Sakarā ar šīm problē-
mām iespējami trīs varianti: rakstīt jaunu likumu par 
Arodbiedrībām; Arodbiedrību likumu papildināt ar reģis-
trācijas jautājumiem; Arodbiedrību likumā veikt grozīju-
mus, paredzot, ka jautājumos, kurus neregulē Arod-

biedrību likums, piemēro Biedrību un nodibinājumu liku-
ma normas. 
 Valdes locekļi izvērtēja piedāvātos variantus un 
iespējamos riskus, cenšoties saprast kādu risinājumu 
LBAS varētu atbalstīt un kā rīkoties tālāk. Lielāko atbal-
stu guva pirmais variants, un sēde noslēdzās ar vieno-

šanos par darba grupas izveidi šī jautājuma risināšanai. 
 01. martā, Briselē, Latvijas Veselības un soci-
ālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai (LVSADA)  tika 
pasniegta Eiropas nevalstisko organizāciju apvienības 
SOLIDAR balva Sudraba Roze nominācijā Sociālais tais-
nīgums Eiropā. Balva ir piešķirta par pieejamas un kvali-
tatīvas veselības aprūpes aizstāvēšanu Latvijā—par tās 

aktivitātēm sakarā ar iesniegumu Eiropas ombudam par 
stāvokli Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Balvas pa-
sniegšana notika Eiropas Parlamentā un to saņēma 
LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris.  

 Kā mēs visi labi atceramies, 2010. gada vasarā 
LVSADA, kopā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sadarbības organizāciju SUSTENTO un Latvijas Pacientu 
ombudu, rīkoja parakstu vākšanas kampaņu, lai gūtu 
pēc iespējas plašāku Latvijas iedzīvotāju atbalstu ( tika 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtspējas indeksa atklāšana. No kreisās: L. Marcin-
kēviča, V. Dombrovskis, E. Egle, I. Jurševska,      
R. Vējonis, A. Kampars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preses konference 02.martā. No kreisās: LBAS priekšsēdē-
tājs P. Krīgers un LVSADA priekšsēdētājs V. Keris ar 
Sudraba Rozi. 



savākti ap 54 000 parakstu) to kopīgi sagatavotajai sū-
dzībai par stāvokli Latvijas veselības aprūpes sistēmā 
Eiropas ombudam. 2010. gada novembrī no Briseles tika 

saņemta priecīga ziņa, ka Eiropas ombuds, novērtējot 
tās pamatotību un atbilstību Eiropas likumdošanai, ir 

pieņēmis sūdzību izskatīšanai un vērsies pie Eiropas Ko-
misijas priekšsēdētāja ar lūgumu sniegt attiecīgu atzinu-
mu. 
 SOLIDAR pārstāv 52 nevalstiskas organizācijas, kas 
darbojas 90 valstīs. Sudraba Rozes („Silver Rose”) balva ir 
nodibināta 2000. gadā un tiek piešķirta reizi gadā. Balvas pa-
sniegšana ir nozīmīgs notikums, ko pavada viedokļu apmaiņa 
par situāciju cilvēktiesību un sociālā taisnīguma jomā. Starp ci-
tu—savulaik to ieguvusi arī Somijas prezidente Tarja Halonena. 

 08.martā  LBAS saņēma vēstuli no Saeimas 
priekšsēdētājas S. Āboltiņas, kurā pausta atzinība par 
LBAS rīkoto vēstuļu akciju sociālās drošības jautājumos. 

Laikā no šī gada 7. februāra līdz 4. martam Saeima ir 

saņēmusi 24 681 iedzīvotāju iesniegumus. Šajās 
vēstulēs iedzīvotāji pauduši atbalstu LBAS priekšliku-
miem saglabāt priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju, tie-
sības uz atvieglotām pensijām par darbu sevišķi kaitīgos 
un sevišķi smagos  darba apstākļos, kā arī ierosināju-
mam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

likmi darba ņēmējam samazināt no 11% uz 9%.  
 Savā vēstulē parlamenta priekšsēdētāja patei-
cas visiem par pausto nostāju. Visas akcijas laikā sa-
ņemtās iedzīvotāju parakstītās anketas ir nodotas dar-
bam Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.  

 10 .februārī Rīgas Stradiņa universitātē no-
tika seminārs “Darba vides riska no-

vērtējums BŪVNIECĪBAS un KOKAPSTRĀDES NO-
ZARĒS – svarīgākās problēmas, risinājumi, labā 
prakse”. Piedalījās ap 200 dalībnieku no uzņēmumiem, 
valsts institūcijām, arodbiedrībām, t.sk. Anatolijs TRO-
FIMOVIČS, (koncerns „Latvijas Finieris”), Āris SMIL-

DZIŅŠ ( LMNA)..  
Dr.med Ivars VANADZIŅŠ referēja par tēmu 

„Darba vides riska novērtējums kokapstrādes uz-

ņēmumos – svarīgākie riska faktori un to novērtē-
jums”. Kokapstrādē esot nodarbināti aptuveni 33 500 
nodarbināto. |Biežākie nelaimes gadījumi – saistīti ar 
iekārtu lietošanu (bieži pat smagi), kā arī uzkrišana, pa-
krišana, caurkrišana. Biežākās arodslimības: ■ Karpālā 

kanāla sindroms, plaukstas locītavu artrozes ■ Vājdzirdī-

ba  ■ Spondiloze ar radikulopātiju, osteohondrozes ■ 
Vibrācijas ietekme ■ Obstruktīvas plaušu slimības. 

 Vidējais  nelaimes gadījumos darbā cietušo 
skaits ES valstīs apstrādes rūpniecībā uz 100 000 nodar-
binātajiem (Eurostat 2007.gada  dati par ES-15 valstīm) 

– 3246. Latvijā 2009.gadā – 172 (kokapstrādē – 343 
mežizstrādē – 121,0) (Atšķirība starp ES un Latvijas rā-
dītājiem!!! – Ā.S.), letālie nelaimes gadījumi kokapstrā-

dē  un mēbeļu ražošanā – 11,4, ,mežizstrādē – 28,0. 
 Arodslimību skaits uz 100 000 nodarbinātajiem 
Latvijā – 306,9, kokapstrādē -308,7, mežizstrādē – 
89,8.  

 Risku novērtēšanas sakarā I.Vanadziņš  atzīmēja, ka 
kokapstrādē un  mežizstrādē nav īpašu specifisku prasī-
bu, un,  ka jāvērtē gan darba vietas, gan darba veidi 
(bieži mainīgi), bieži jāvērtē teritorijas (krautuves u.c.) 

un noteikti jāvērtē „atbalsta” darbi (metināšana, metāl-
apstrāde, iekārtu apkopes,  elektrodarbi u.c.) Biežākās 
problēmas kokapstrādē un mežizstrādē: netiek ņemti 

vērā visi riska faktori, visi veicamie darba uzdevumi 
(darbu veidi), netiek plānoti visi nepieciešamie darba 

aizsardzības  pasākumi. (Pašreizējais stāvoklis neuzrāda 
nekādu virzību uz priekšu! – Ā.S.)  
 Valsts darba inspekcijas (VDI) darba aizsardzī-
bas nodaļas vadītāja Sandra ZARIŅA informēja par si-
tuāciju kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē VDI 
vērtējumā, par tematiskajām pārbaudēm nozares uzņē-
mumos. Pērn noticis 131 nelaimes gadījums, t.sk. 21 

smagais un viens letālais gadījums - katrs sestais nelai-
mes gadījums bijis smags vai letāls.   VDI amatpersonas 
izdarījušas 795 apsekojumus, tajos konstatēti 10 477  
pārkāpumi. 167 tematisko pārbaužu gaitā izdoti 152 rī-
kojumi konstatēto 952 pārkāpumu novēršanai, apturēta 

3 objektu darbība. Pēdējo 3 gadu laikā pasliktināju-
sies iekārtu apkopju dokumentēšana (tā tiek veikta ti-

kai 49% iekārtu), nepieciešamo drošības zīmju izlikša-
na darba vietās, teritorijā (72%). Katrā piektajā uz-
ņēmumā nav apmācīta darba aizsardzības speciālista, 
7% nodarbināto nav instruēti, apmācīti darba drošībā, 
23% uzņēmumu nav veikta darba vides risku novēr-
tēšana, bet tur, kur tā ir izdarīta—38% nodarbināto 
nav iepazīstināti ar risku novērtēšanas rezultātiem. 

Katram trešajam nodarbinātajam nav izdarīta obli-
gātā veselības pārbaude.  

Uzņēmuma SIA “R Grupa” Darba aizsardzības 
speciāliste Natālija ORBIDĀNE raksturoja darba aiz-
sardzības prasību (Ministru kabineta noteikumu 
Nr.434) ievērošanu mežizstrādes darbos uzņēmu-

mā  (80 nodarbināto, mežizstrādes apjoms 2010.gadā – 
369,3 tūkst.m3, lielākais pasūtītājs— AS “Latvijas Valsts 
meži”).  Cirsmās meistars  veic darba vides risku novēr-
tēšanu, sastāda tehnoloģiskās kartes. 2 reizes gadā ris-
ku novērtēšanu uzņēmumā veic darba aizsardzības spe-
ciālists. Lielākās problēmas uzņēmumā – darbinieku trū-
kums, jaunu darbinieku apmācība, virsstundas, tehnis-

ko, apkopes  vienību uzturēšana, kā arī obligāto veselī-
bas pārbaužu veikšana darbiniekiem (daudzi darbinieki 
izvairās no tām!).  

27. februārī—01.martā Tallinā notika Eiro-
pas Arodbiedrību Darba aizsardzības insti-

tūta (ETUI) organizēts Baltijas valstu pieredzes ap-
maiņas forums. Piedalījās Igaunijas arodbiedrību pār-

stāvji un arodslimību ārsti, speciālisti no Čehijas, Franci-
jas, Nīderlandes un Latvijas— Ziedonis ANTAPSONS, 
Mārtiņš PUŽULS (abi no LBAS), Ina VAGARE (Latvijas  
Pašvaldību darbinieku arodbiedrība), Vladimirs NOVI-
KOVS (Dzelzceļnieku Satiksmes darbinieku arodbiedrī-
ba) un Āris SMILDZIŅŠ (Meža nozaru arodu biedrība). 

PAR  KO RUNĀ DARBA AIZSAR-

DZĪBAS SEMINĀROS  
 un citas ziņas ... 
( Apskatu veido LMNA eksperts A. Smildziņš) 

 

 

 

 

 

 

 
Foruma dalībnieki. No kreisās: V. Novikovs, Ā. Smildziņš 
(abi no Latvijas), A. Vilkis un K. Sarapuu (Tallinas centrālā 
slimnīca), K. Laugena ( Igaunijas Sociālās drošības ministri-
ja)... 



 Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) ir sa-
traukta par nodarbināto  veselības  stāvokli uzņēmu-
mos, kā to ietekmē darba vides faktori un, kas būtu da-

rāms stāvokļa uzlabošanai.  
  Stāvokli arodsaslimstības jomā Eiropā un rīcību 

tās mazināšanai raksturoja  Viktors KEMPA (ETUI pēt-
nieks). Eiropas Savienības (ES) 27 valstīs ik gadus saka-
rā ar arodslimībās mirst 167 000 nodarbināto un 74 000 
nonākot saskarē ar bīstamām ķīmiskām vielām.  
 No ziņojumiem varēja secināt, ka, lai gan vispā-
rējās prasības darba aizsardzības jomā nosaka Eiropas 
Kopienas direktīva 89/391/EEC un ir arī Starptautiskās 

Darba Organizācijas (SDO) konvencija Nr.161 „Par dar-
ba higiēnas dienestiem” (Latvija to nav ratificējusi!) 
arodsaslimstības stāvoklis ES valstīs ir ļoti atšķirīgs.  
Francijā, Niderlandē, Čehijā, Polijā lielajos uzņēmumos  
darbojas darba medicīnas dienesti, mazie uzņēmumi ko-

operējas, bet protams, ir problēmas. Latvijā, Igaunijā 
šādu dienestu uzņēmumos praktiski nav, arodslimības 

konstatē vēlu—  bieži vien par vēlu, arodslimnieki (uz 
100 000 nodarbinātajiem) tiek reģistrēti 10x retāk nekā 
Nīderlandē. 
  Igauņu kolēģi interesējās par mūsu likumu „Par 
sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem  darbā 
un arodslimībām” – viņiem šī apdrošināšana vēl neesot 
sakārtota.  

 Arodslimību ārstu un arodbiedrības pārstāvju 
darba grupu viedoklis – nepieciešamas stingrākas ES 
prasības (Direktīvas) attiecībā uz nodarbināto veselības 
aizsardzību darbā, t.sk. par neatkarīgiem darba veselī-
bas dienestiem (no darba devēja neatkarīgiem), pēc 
tam attiecīgi likumos. 

SPRIEDUMS. 2010. gada 8.jūlijā Valsts darba in-

spekcijas amatpersonai – vecākajam inspektoram veicot pār-
baudi SIA „TN Roja” objektā Pārgaujas novada Raiskuma pa-
gastā viena no objektā esošām personām izraisījusi konfliktsi-
tuāciju un vairākas reizes iesitusi inspektoram pa pleciem un 
seju, kā arī izrāvusi fotoaparātu viņam no rokām un, metot 
pret zemi, sadauzījusi to.     

 Par uzbrukumu Valsts darba inspekcijas  
amatpersonai LR Cēsu rajona tiesa apsūdzēto notiesā-
jusi ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem (sodu iz-
ciešot nosacīti) un piespriedusi 100 stundu piespie-
du darbu. Tiesa arī nospriedusi par labu Darba inspek-
cijai  piedzīt no vainīgā 100 Ls kā materiālo kaitēju-
mu par sabojāto fotoaparātu un par labu cietušajam – 
300 Ls kā kompensāciju par morālo kaitējumu.  
 Atgādinājums: Valsts darba inspekcijas likumā ir 
noteikts, ka Darba inspekcijas amatpersonai  ir tiesības, uzrā-
dot dienesta apliecību , bez iepriekšējas paziņošanas  vai atļau-
jas saņemšanas jebkurā diennakts laikā, kad uzņēmumā tiek 
veikta darbība, arī darba devēja prombūtnes laikā  - apmeklēt 
un apsekot uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un ob-
jektus, pārbaudīt darba procesu, darba vidi un darba aizsardzī-
bas . Avots: www.vdi.gov.lv 

 A IZ KLIEDZOŠAS NEJĒDZĪBAS BIEŽI VIEN 
SLĒPJAS VĒL LIELĀKA – KLUSĒJOŠĀ.  

      Tautas gudrība 

VALSTS IZDEVUMI PENSIJU SISTĒMAS UZTURĒŠANAI

 2008.GADĀ (% no IKP) Avots: "Eurostat"
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 24.februārī Valsts sekretāru sanāksme izslu-

dināja noteikumu projektu „Noteikumi, termiņi 

un kārtība, kādā persona veic valsts soci-

ālās apdrošināšanas iemaksas pensiju ap-

drošināšanai”  ( Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

valsts sociālo apdrošināšanu” 21.panta 

2.1daļu.).  
 Cilvēki, kuru darba devējs nebūs veicis likumā 
noteiktās sociālās iemaksas, paši varētu veikt iemak-
sas pensiju apdrošināšanai.  

RE,  
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