
 
 

 
 

 
 

 

Paldies saku māmiņai, 

Ka Jānīti vārdu lika; 

Kad atnāca Jāņa diena, 

Visi mani daudzināja. 

 

 

   12.maijā Rēzeknē, Eiropas Sociālā Fonda pro-

jekta “LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana’’ 
ietvaros, notika LMNA  seminārs “Sociālās drošības 
tendences un to piemērošana arodbiedrību 

darbā’’. Seminārā piedalījās SIA ‘’Verems’’, Ludzas MR, 
Austrumlatgales VM, ‘’Latvijas Finieris’’ un citu arodor-
ganizāciju aktīvisti. Semināra darba norisi vēroja LMNA 
priekšsēdētāja vietniece I. Siņica. 
   SIA “Verems” Arodorganizācijas vadītāja Dz. 

Stivka veica semināra organizatorisko darbu, kā arī va-
dīja dalībnieku diskusijas par skatītajiem jautājumiem.  
 Lektori: D. Rundāne-Gaspažiņa – VSAA vadītāja; I. 
Šindarjova – VNA pārstāve; P. Pauliņš – SIA 
“Verems’’ darba aizsardzības speciālists.    
 Seminārā tika skatīti un diskutēti  jautājumi:  
   1. Sociālās drošības starptautiskā un Latvijas normatī-

vā bāze un to piemērošanas iespējas arodbiedrību dar-
bā. 

    2. Valsts sociālās drošības sistēma.  
    3. Arodbiedrības loma sociālās drošības sistēmas iz-
veidē vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām: - cil-
vēku  ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā; - 
pirmspensiju vecuma personu nodarbinātība; - mātes, 

pēc  bērnu kopšanas atvaļinājuma, nodarbinātība. 
    4. Ģimenei labvēlīga darba vide, elastīgs darbs, darba 
laiks un samaksa – koplīguma tēmas. Atbalsts ģimenēm 
krīzes situācijās. 
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    5. Bezdarbnieku profesionālās izglītības paaugstinā-
šana un pārkvalifikācija. Subsidētās darba vietas. Algots 
sabiedriskais darbs.  

    6. Dzimuma līdztiesība darba tiesībās. 
    7. Nelegālā (nereģistrētā) nodarbinātība un tās ietek-

me uz sociālās drošības sistēmu.  
    18.maijā notika Informatīvā diena LMNA arod-
organizāciju vadītājiem. Darba gaitā: - 1. Vai referen-
dums atrisinās valsts sociālā budžeta deficītu (informē: 
R. Karnīte – ekonomiste)?; - 2. LMNA arodorganizāciju 
aktualitātes (diskutē – AO vadītāji); - 3. LMNA aktualitā-
tes (ziņo: A. Sīmansons). 

1 . No 18.maija līdz 16.jūnijam notiek parakstu vākša-
na referendumam, lai nepagarinātu ierobežojumus 

vecāku, maternitātes, paternitātes, slimības un bezdarb-
nieku pabalstiem līdz 1014.gada 31.decembrim. Pabal-
stu ierobežojumi nepieciešami, lai īstermiņā sabalansētu 

sociālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu. Lai arod-
organizāciju vadītāji zinātu skaidrot saviem arodbiedrī-

bas biedriem šī pasākuma nepieciešamību, uz Informatī-
vo dienu bija aicināta ekonomiste R. Karnīte.  
  R. Karnīte: “ ... Latvijā 1996.gadā pieņemtā 

sociālā dro-
šības sistē-
ma pēc būtī-
bas nav slik-

ta, bet laika 
gaitā politiķi 
to ir izkrop-
ļojuši. Savu-
laik Likum-
devējs pie-

ņēma lēmu-
mu par pa-
pildu izdevu-
miem eso-
šās sociālo 

iemaksu likmes ietvaros, tādējādi izjaucot sociālā bu-
džeta līdzsvaru (piemaksa pie vecuma pensijas, vecāku 

pabalsts, papildu apmaksa par darba nespēju). Sociālais 
budžets pierādīja, ka pie normālas ekonomikas tas bija 
dzīvotspējīgs. ... Pabalstu ierobežojumi veicina ēnu eko-
nomiku, kas Latvijā jau sasniedz 40%. Nav saprotams 
kāpēc, Valstī attīstoties ekonomikai, ir nepieciešams pa-
garināt pabalstu ierobežojuma laiku. Jo vairāk tāpēc, ka 
Labklājības ministrija paziņojusi, ka pabalstu ierobežoju-

mi neskar lielāko daļu cilvēku – aptuveni 62 000 jeb 
79% no vidējā pakalpojumu saņēmēju skaita mēnesī. 
Ierobežojumi neattieksies uz tiem cilvēkiem, kam zemi 
ienākumi. Vecāku pabalstus bez ierobežojumiem varēs 
saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga ir līdz 500 latiem. 
Maternitātes, paternitātes un slimības pabalstu – cilvēki 

ar bruto algu līdz 431 latam. Savukārt bezdarbnieka pa-
balsta ierobežojumi neattiecas uz tiem, kuriem bruto al-
ga mēnesī bijusi līdz 609 latiem. Arī turpmāk tiek sagla-
bāta pabalstu apmēra saistība ar sociālās apdrošināša-
nas iemaksām un to lielumu, jo gadījumos, kad pabalsta 
apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, tad 
piešķirtais pabalsts dienā būs 11,51 lats un plus 50% no 

summas virs 11,51 lats... .     

  ... Valstij nevajag sanaidot dažādas cilvēku gru-
pas, bet vajag attīstīt ekonomiku— radīt jaunas darba 
vietas, lai cilvēki nebrauktu prom no Latvijas... . 
  ... Sliktāka situācija būs ar pensionāru nodroši-
nāšanu ar pensijām, jo valstī veidojas ļoti slikta demo-
grāfiskā situācija. Valstī katastrofāli samazinās arī strā-

dājošo skaits...”.   

  2.-3.  A. Sīmansons: “... izpildot ap-
rī l ī  not ikušajā sanāksmē 

(20.04.2011.) izskanējušo Arodorganizāciju pārstāvju 
prasību, LMNA Valde š.g. 28.aprīlī sagatavoja un nosūtī-
ja Rezolūciju Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētā-

jai, Ministru prezidentam un Zemkopības ministram ar 
prasību nepieļaut VMD darba vājināšanu vai likvidāciju. 

Kāda reakcija? Šobrīd LMNA ir saņēmusi atbildes vēstu-
les no Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas valsts 
prezidenta kancelejas. Saeimas atbildi parakstījis Taut-
saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko-
misijas priekšsēdētājs A. Bērziņš (tagad jau valsts pre-
zidents !). Diemžēl Saeimas atbilde sastāv tikai no abso-
lūti tukšām frāzēm...   Ministru prezidents un Zemkopī-

bas ministrs nav atraduši laiku atbildēt uz nozares arod-
biedrības prasību... .  
  .... 2011.gada 2.decembrī notiks LBAS 
7.kongress. Mūsu Arodbiedrībai atļauts izvirzīt vienu de-
legātu, kas jāievēl līdz 15.septembrim... .  Līdz 

20.jūnijam dalīborganizācijām jāiesniedz priekšlikumi 
LBAS Statūtu izmaiņām ...   

  ... Mūsu nozares arodbiedrība ir pasīva izteikt 
savu arodorganizāciju pozitīvo darbu ‘’Darbinieku 
avīzē’’ un ‘’LBAS vēstis’’. Aicinu arodorganizāciju vadī-
tājus ar savu pozitīvo pieredzi aktīvi iesaistīties minēto 
Arodbiedrības avīžu materiālu veidošanā... .   
 ... Lūgums arodorganizāciju vadītājiem skaidrot 
saviem darbiniekiem par parakstu vākšanu referendu-

mam sakarā ar atsevišķu pabalstu apmēru ierobežoju-
mu saglabāšanu līdz 2014.gada 31.decembrim...” .           
  

 25.maijā notika LBAS Valdes 

izveidotās LBAS Statūtu sagatavošanas darba grupas 
(darba grupā no LMNA—A. Sīmansons) pirmā sēde. 
Darba grupas locekļi secināja, ka esošie Statūti līdz šim 
nav traucējuši dalīborganizācijām darboties. Tomēr tur-

pinājumā, analizējot atsevišķus Statūtu punktus, izraisī-
jās ļoti asas diskusijas. Tika pieņemts lēmums, ka 
priekšlikumus Statūtu grozījumiem varēs iesniegt tikai 
nozaru arodbiedrības, apstiprinātus to atbilstošajās va-
dības institūcijās (valdēs, padomēs, izpildkomitejās utt.) 
līdz š.g. 20.jūnijam.  
    08.jūnijā notika LBAS Valdes sēde (piedalījās 

LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons). Darba kārtībā: - 
1. Par metālistu arodbiedrības izslēgšanu no LBAS dalī-
borganizāciju sastāvā (ziņo: P. Krīgers); - 2. Par ģene-
rālvienošanos ar Latvijas Darba devēju konfederāciju 
(ziņo: P. Krīgers un N. Mickēviča); -3. Par LBAS 
7.kongresa izdevumu tāmes apstiprināšanu (ziņo: LBAS 

priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, Galvenā grā-
matvede A. Spēlīte); - 4. Par sociālo partneru juridiskā 
statusa un sociālā dialoga nostiprināšanu tiesību aktos 
(ziņo: K. Rācenājs). Par izskatītajiem jautājumiem tika 
pieņemti lēmumi. 
  08. jūnijā notika LBAS Padomes sēde 
(piedalījās A. Sīmansons), kurā izskatīja jautājumu par 

ESF projektu realizāciju un to efektivitāti arodbiedrību 

darbā. ( ziņo: L. Marcinkēviča, I. Svirska, L. Liekna).      
  
 Parakstu vākšana pret pabalstu samazināšanu 

notiek visā Latvijā līdz 16. jūnijam Centrālās vēlēšanu 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ. 

LBAS aicina iedzīvotājus atbalstīt parakstu 

vākšanu pret pabalstu samazināšanu arī 

2013. un 2014. gadā.  



komisijas noteiktajos punktos. 
 Atbilstoši krīzes situācijai, LBAS piekrita valdības 
pozīcijai maksāt samazinātus maternitātes, paternitātes, 

slimības un bezdarbnieku pabalstus 2011. un 2012. ga-
dā. Taču LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns no-

rāda, ka šobrīd referenduma rosināšana par šiem jautā-
jumiem ir pamatota, un par to ir arī vienota LBAS Val-
des pozīcija. LBAS nostāja ir, ka 2013. un 2014. gadā ir 
jāatgriežas pie normāliem pabalstu apmēriem, jo krīzes 
smagums jau būs aiz muguras. Šāda rīcība stiprinās cil-
vēku ticību sociālās apdrošināšanas budžetam un mazi-
nās ēnu ekonomiku. 

 Valdība vēlas iesaldēt „māmiņu algas”, slimību 
un bezdarba pabalstus, un, ja šis lēmums netiks aptu-
rēts, tad katram trešajam strādājošajam Latvijas iedzī-
votājam un to ģimenēm turpinās atņemt daļu summas, 
kas nopelnīta, godīgi maksājot nodokļus. LBAS aicina ie-

dzīvotājus parakstīties pret pabalstu samazināšanu, lai 
valsts izbeigtu krāpt savus iedzīvotājus, un mēs redzētu 

jēgu, kādēļ strādājam un maksājam nodokļus šajā val-
stī. 
 LBAS ir aprēķinājusi, ka persona ar neto algu Ls 
496 mēnesī šobrīd saņem: „māmiņas algu” mazāku par 
Ls 451 jeb 19%, slimības pabalsts ir samazināts par Ls 
122 jeb 19%, savukārt bezdarbnieka pabalsts ir mazāks 
par Ls 28 jeb 6,5%. 

 LBAS uzskata, - ja esi godīgi maksājis valstij no-
dokļus, pienākas godīgs valsts atbalsts. 
31. maija Reformu vadības grupas (RVG) sēdē par soci-
ālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspējas nodrošināšanu 
LBAS principiāli neatbalstīja valdības ieceri maksāt sa-
mazinātus pabalstus arī 2013. un 2014. gadā. 

 
       Pašreizējā Saeima un Ministru kabinets ir pārkāpuši 

virkni vienošanos, kas pirms vēlēšanām tika slēgtas ar 

arodbiedrībām par darbaspēka nodokļiem, sociālajām 
garantijām un ekonomikas izaugsmi. Tāpēc Latvijas Brī-
vo arodbiedrību savienība (LBAS) uzskata, ka referen-
dums par Saeimas atlaišanu ir iespēja Latvijas iedzīvo-
tājiem pieprasīt politiķiem kvalitatīvu lēmumu pieņem-
šanu ekonomikas atveseļošanā. LBAS valdes priekšsē-
dētājs Pēteris Krīgers: „... Līdz šim partijas ir pārkā-

pušas vienošanos, nav pildījušas solījumus, un mēs re-
dzam, ka parlamenta enerģija tikusi tērēta nevis, lai uz-
labotu strādājošo situāciju, bet lai pildītu budžeta kon-
solidācijas plānu. Nepieņemami tas ir tādēļ, ka valdība 
un Saeima šobrīd nav gatava pielāgoties jaunajai eko-
nomiskajai situācijai valstī un pieņemt lēmumus atbil-

stoši tai. Jau 2012. gadā budžeta deficīts būs krietni 
zem 3% - Latvijai ir jāpārtrauc mūžīgā aizņemšanās po-
litika. Šobrīd vairs nav 25% IKP krituma, bet ir neliela 
ekonomikas izaugsme, kura ir jāstiprina ar aktīvu valsts 
politiku, vienlaikus nopietni ierobežojot ēnu ekonomiku 
un ievērojami samazinot nodokļus darbiniekiem. Vien-
kārši necelt nodokļus – tas ir par maz. Ir jānodrošina 

uzņēmumu godīga konkurētspēja, slēdzot nozaru Ģene-

rālvienošanās...”. 
      Šobrīd Saeimai un valdībai būtu jādomā, kā paātri-
nāt ekonomikas atveseļošanu, mazināt ēnu ekonomikas 
līmeni. Tas prasa pieņemt konkrētus lēmumus nodokļu 
politikā, sociālajā jomā. Taču ir skaidrs, ka esošā Saei-
ma to nav gatava darīt pietiekami radikāli. Tāpēc LBAS 

jau bija uzsākusi iekšējās diskusijas par referenduma 
rosināšanu par Saeimas atlaišanu, bet bija gatava vēl 
nogaidīt līdz rudenim. Šī brīža situācijā arodbiedrības 

aicina Latvijas iedzīvotājus būt aktīviem un balsot par 
atbildīgu politiku Latvijas ekonomikas atveseļošanai, kas 
būtu atbilstoša darbinieku interesēm.  

     27.maijā notika NTSP sēde. Darba kārtībā:  - 

Finanšu ministrijas ziņojums par tiem LDDK priekšliku-
miem, kas ņemti vērā un tiks iekļauti „Pasākumu plānā 
ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences 
nodrošināšanai 2010.–2013.gadam,” kā arī par LDDK 
priekšlikumiem, kas netiks īstenoti; - Finanšu ministrijas 
ziņojums par inflāciju valstī: esošā situācija un progno-

zes; -  grozījumi Nacionālās trīspusējās sadarbības pa-
domes Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes 
nolikumā.             

      ● Zviedrijas papīra un celulozes rūpniecības 

arodbiedrības „Pappers” priekšsēdētājs Jāns-Henriks 
SANDBERGS (Jan-Henrik Sandberg), (52) ievēlēts par 
Starptautiskās Ķīmijas, Enerģijas un Vispārejo strādnie-
ku arodbiedrības (ICEM) Papīra un Celulozes sekcijas 
priekšsēdētāju. [ICEM pārstāv 20 milj. strādnieku 132 

valstīs; Arī Latvijas Meža darbinieku arodbiedrību].  
A P S V E I CAM ! (LMNA) 

 
“Dagens Arbete”, 26.05.2011.  
 ● Meža, Kokapstrādes un Grafiķu arodbied-
rības (GS) kongresā 15.05.2011. ievēlēta jauna 
vadība:  

Pērs-Ūlofs ŠJĒ (Per-Olof Sjō) - priekšsēdētājs; 
Tomijs ANDERSONS (Tommy Andersson) – priekšsē-
dētāja pirmais vietnieks;  
 Ēriks GEORGII (Erik Georgii) – priekšsēdētāja otrais 
vietnieks. 
 Piezīme: Mūsu kopīgā projekta „Strenči – 

Hultsfreda” bijušais koordinators un GS priekšsēdētāja pir-

mais vietnieks  Kenets JOHANSONS vairs nav ievēlēts šajā 
amatā.   

      ● Meža, kokapstrādes un grafiķu arodbiedrība 

(GS) cīnās lai apturētu ārzemju strādnieku izman-
tošanu mežā.  GS pieprasa ieviest stingrākus noteiku-
mus. Ik gadus nepieciešams iestādīt 350 miljonu stādu 
un vajadzība izpildīt meža kopšanās darbus ir ļoti liela. 
Ārzemju darba spēks ir nepieciešams mūsu mežu kop-
šanā. Divos iepriekšējos ziņojumos GS ir jau aprakstījusi 

kā nenopietni uzņēmumi blēdās ar algām, apdrošināša-
nu un sociālajām iemaksām. Cilvēki, kuri atbrauc uz 

NACIONĀLAJĀ TRĪSPUSĒJĀ SADARBĪBAS 

PADOMĒ  

VALSTS DARBA INSPEKCIJAS  
 Informāc i ja  p lašsaz iņas  l ī dzekļ iem 
(www.vdi.gov.lv)  

 06.jūnijā. Karstā laikā jānodrošina droši dar-
ba apstākļi. Iestājoties vasarai un karstiem laika ap-
stākļiem, Valsts darba inspekcija atgādina, ka darba 
devējiem darba telpās jānodrošina darba raksturam un 
nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats.  
(Skat. Ministru kabineta 28.04.2009.noteikumus 
Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vie-

tās, t.sk. 1.pielikumu )                                                                                                                              

KAS JAUNS ZVIEDRIJAS  

ARODBIEDRĪBĀS 
(Zviedru arodnieku presi lasīja un apskatu saga-

tavoja Ā. Smildziņš) 

LBAS PAZIŅOJUMS:  

“ ŠĪ SAEIMA NAV  PĀRSTĀVĒJUSI STRĀDĀJOŠO 

INTERESES” 



Zviedriju strādāt, tiek piemānīti un izmantoti, tiek 
grauts zviedru darba koplīguma modelis, nopietni uzņē-
mumi zaudē konkurencē u.tml. Ārzemju apakšuzņēmu-

mos arodbiedrībai, ienākumu dienestam ir grūtāk kon-
trolēt gan algu, gan nodokļu un sociālo iemaksu pareizī-

bu. Ziņojumā minēts, ka Latvijas uzņēmumi izvairās no 
nodokļiem, maksājot par darbu tikai minimālo algu 
(2 300 SEK mēnesī), kamēr pārējo atlīdzību pasniedz 
kā uzturēšanās naudu, kas brīva no nodokļiem. Poļu 
strādniekiem spiež kļūt par pašnodarbinātajiem, kuri 
maksā mazākas sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai 
arī darbu noformē kā īslaicīgu uzdevumu un tad darba 

devējs nemaksā nekādas sociālās iemaksas. Kad sezo-
na ir pilnā sparā, arodbiedrība mežā uzmeklē ārzemju 
strādnieku vienības, informē un kontrolē darba samak-
su un nosacījumus. Bet ar to nepietiek. Arī valdībai un 
likumdevējiem jāuzņemas atbildība, uzskata GS. Savā 

ziņojumā GS pieprasa: 
■ visiem ārzemju uzņēmumiem, kuri darbojas Zviedrijā 

vajag reģistrēt savu klātbūtni, viņu pārstāvim ir jābūt 
darba vietā Zviedrijā; 
■ galvenajam uzņēmējam ir jāatbild par to, vai apakš-

uzņēmējs darbojas saskaņā ar likumiem un līgumu; 
■ palielināt Darba aizsardzības dienesta resursus, lai 

veiktu ārzemju darba ņēmēju darba vides uzraudzību; 
■ palielināt nodokļu dienesta resursus Zviedrijā darbo-

jošos ārzemju uzņēmumu uzraudzībai.  
“Dagens Arbete”, 31.05.2011. 
 Piezīme: Kā zināms no plašsaziņas līdzekļiem, tad 

arī Latvijā ir centieni samazināt Valsts darba inspekcijas (VDI) 
lomu, darbspēju. Acīm redzot, šajā sakarā, ilgāk nekā pusgadu 
pēc iepriekšējā VDI direktora A.LUHSES aiziešana no amata, 
notiek vilcināšanās ar jauna direktora apstiprināšanu.                                                                                                                                 

  
● Statistika neatbilst patiesībai. 
 Saskaņā ar jaunāko Darba vides Pārvaldes sta-

tistiku veselības bojājumu gadījumu skaits darbā turpi-
na samazināties. Arodsaslimšanas gadījumu skaits pēc 
statistikas datiem samazinājies uz pusi, bet ne patiesī-
bā. Veselības bojājumi darbā (nelaimes gadījumi un 
arodsaslimšanas gadījumi) par kuriem nav paziņots 
(nav pieteikti), paliek ārpus statistikas datiem (tāpat kā 
Latvijā –Ā.S.). Pārvaldes vadītājs nevar pateikt, kā iz-

skaidrojams samazinājums, jo statistikas dati veidojas 
pēc nelaimes gadījumiem un arodsaslimšanas gadīju-
miem, kas paziņoti apdrošināšanas kasei. (Arī Latvijā 

Nelaimes un arodsaslimšanas gadījumu statistika ir 

pakārtota/pielāgota LR likumam „Par obligāto apdroši-
nāšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimī-
bām” un, likumīgi, ne visi gadījumi tiek uzskaitīti – 

Ā.S.). Tātad, nedrīkst izdarīt secinājumus par darba vi-
des stāvokli, pamatojoties uz šo statistiku?   Nē, tādēļ, 

ka tā neatbilst patiesībai. Bēdīgi ir tas, ka Valdība, no-
rāda uz skaitļiem, un saka, ka darba vide ir kļuvusi la-
bāka, un tā motivē resursu samazināšanu Darba aizsar-
dzības pārvaldei. GS arodbiedrības pētījums rāda, ka 
35% no tiem, kuriem ir bijis kāds veselības bojājums 
darbā, nav par to paziņojuši.      
  Piezīme: Tiek lēsts, ka Latvijā, salīdzinot ar oficiāla-

jiem statistikas datiem, ir vismaz 5 reizes vairāk ir gadījumu, 
par kuriem nav paziņots (slēptie gadījumi) Iepriekšminēto da-
ļēji var izskaidrot ar apdrošināšanas nosacījumiem, nedrošību 

pa savu darba vietu, iespējams, arī darba devēja nostāju at-

tiecībā pret darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievēro-

šanu (ignorēšanu). 

 
 8.jūnijā darba vietās visā Zviedrijā plkst.12.00 ar 
klusuma brīdi godināja tos, kuri gājuši bojā, izpil-

dot darba pienākumus. [“Dagens Arbete”, 
08.06.2011. ] 
 Zviedrijā pagājušā gadā darba vietās 59 cilvēki 
gājuši bojā, šogad kopš gada sākuma – 17.  
     Arodbiedrības uzsākušas kampaņu darba aiz-
sardzības uzticības personu statusa paaugstināšanā. 
 Piezīme: Latvijā un daudzās citās valstīs darbā bojā 

gājušo un savainoto Piemiņas dienas – Darba aizsardzības die-
nas pasākumi notika 28.aprīlī.  
 

Darba dzīve var kļūt garāka. [ “Dagens Arbete”, 

10.06.2011.] 
 Valdība grib paaugstināt pensionēšanās vecu-
mu, lai tas ietu līdz ar pieaugošo vidējo mūža ilgumu. 
Arodbiedrības un Sociāldemokrāti drīzāk ir par izturamu 
darba dzīvi. Vecuma robežas pensiju sistēmā tiks pār-
skatītas. Augošais mūža ilgums un blakus pētījumi no-

rāda  uz iespējamību strādāt līdz 69 gadu vecumam. 
Taču viedokļi par to ir dažādi. Arodbiedrības uzskata, ka 
tad ir jāpaceļ jautājums par darba vides aspektiem 
 Pēdējo piecu gadu laikā valdībai darba vides 
jautājumi nav bijuši prioritāte un pasākumi, ko tā darī-
jusi, ir bijuši tikai kosmētiski. Sociāldemokrāti arī ir kri-

tiski un uzskata, ka jāizpēta tie apstākļi, kas varētu ka-
vēt darba dzīves pagarināšanu .     

  

  “... Valsts politiku veselības aprūpē var kvalificēt kā nonāvēšanu 

aiz neuzmanības...”  
      Valdis Keris—Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

        arodbiedrības priekšsēdētājs, 15.06.2011. 

 MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBAS ILGADĒJAS ARODORGANIZĀCIJU VADĪTĀJAS UN 

VĒL ŠOBRĪD AKTĪVAS  ARODBIEDRĪBAS  IDEJAS  UZTURĒTĀJAS  SABIEDRĪBĀ 

INGRĪDA PAEGLE   

un 

REGĪNA KLINCĀNE 

NESEN ATZĪMĒJA SAVAS SKAISTĀS, BAGĀTĀS DZĪVES JUBILEJAS. 

LMNA VALDE SIRSNĪGI SVEIC SAVAS KOLĒĢES UN NOVĒL  VĒL DAU-

DZUS , DAUDZUS AKTĪVUS , MĪLESTĪBAS UN CIEŅAS PILNUS GADUS !!! 


