
 
 

 

      

 16.-17.jūnijā Abragciemā, Tukuma novadā, 
notika Meža nozaru arodbiedrības seminārs 
“Mehānisms sociālo partneru piesaistei rīcībpoliti-
kas izstrādē un īstenošanā” (organizēts Eiropas So-
ciālā fonda projekta “LBAS administratīvās kapacitātes 
stiprināšana’’ ietvaros).  

Seminārā piedalījās valsts centrālajā daļā esošo LMNA 
arodorganizāciju vadītāji, to vietnieki un aktīvisti, kā arī 
LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica.  
 Semināra organizatorisko darbu veica un to va-

dīja  Arodapvienības “Latvijas Finieris’’ arodbiedrība” 

Valdes priekšsēdētāja M. Bondare. 
 Seminārā tika skatīti un diskutēti jautājumi:  
1. Izpratne par sociālajiem partneriem; 
 2. Sociālo partneru tiesības un pienākumi; 
 3. Sociālo partneru loma noteiktos aktivitāšu līmeņos; 
 4. Aktuāli sociālekonomiskās politikas jautājumi un so-
ciālo partneru loma tajos, kā arī izskatīti citi jautājumi.  

    06.septembrī notika LMNA Valdes sēde. Dar-
ba gaitā:  -1. Par LMNA delegāta izvirzīšanu LBAS 
7.kongresam un par kandidāta izvirzīšanu LBAS priekš-
sēdētāja amatam; -2.Par LMNA pārstāvja pilnvarojumu 
Meža konsultatīvajā padomē; -3. Par ‘’Labāko 
arodorganizāciju’’ izvirzīšanu apbalvošanai LBAS; - 4. 

Par LMNA pārstāvja pilnvarojumu FSC padomē, u.c. Mi-

nētajos jautājumos pieņemti attiecīgi Valdes lēmumi.  
     08.septembrī Rīgā notika Latvijas Celtnieku 
arodbiedrības (LCA), Celtniecības un kokapstrādes dar-
binieku Eiropas federācijas (EFBWW) un Eiropas Būv-
niecības industrijas federācijas (FIEC) organizēts semi-
nārs “Par darbinieku nosūtīšanu un Eiropas līmeņa 
sociālā dialoga attīstību ”. Savā pieredzē dalījās 
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Foto: I. Siņica 

Semināra dalībnieki. I. Siņica ( pirmajā rindā otrā no labās), 
M. Bondare (vidū ) 



EFBWW ģenerālsekretārs celtniecības jautājumos 
Werner Bualen un darba devēju organizācijas FIEC di-
rektors sociālajās lietās Domenico Campogrande . 

LMNA seminārā pārstāvēja A. Latkovska,  R. Ozoliņš 
(arodapvienība ’’Latvijas finieris’’ ), Ā. Smildziņš, I. Si-

ņica un A. Sīmansons ( Republikāniskā komiteja).     

 Semināra apskatītās tēmas bija sociālais dialogs 
Eiropā un tā loma pieņemot dažādus lēmumus ES insti-

tūcijās.  Tā kā Eiropā pastāv darba spēka brīvā pārvieto-
šanās, tika uzsvērts, ka  Darbinieku nosūtīšanas direktī-
va 96/71/EK ir viens no Eiropas tiesību stūrakmeņiem, 
tās galvenā iezīme ir darbinieku mobilitātes paaugstinā-
šana.  
 Tika pārrunātas Eiropas sociālo partneru atbalsta iespē-

jas Latvijas sociālajiem partneriem.  

  1.-3. jūlijā kempingā “Nabītes’’, Kuldīgas nova-
da Padures pagastā, notika kārtējās LBAS sporta spēles.  

 Sporta spēlēs piedalījās 14 nozaru arodbiedrību  
komandas un sacentās astoņos sporta veidos: pludma-
les volejbolā, florbolā, basketbola soda metienos, šautri-
ņu mešanā, frīsbijā, stafetē, zolītē un kapteiņu sacensī-
bās.  

 Šogad LMNA Valdes loceklis U. Roze komandu 
veidoja uz a/s ‘’Liepājas papīrs’’ arodorganizācijas bied-
ru bāzes. Sacensībās U. Roze ieguva otro vietu kaptei-
ņu sacensībās. Pirmā vieta tika iegūta par komandas vi-
zītkarti.  

 LMNA vadība izsaka pateicību U .Rozem par ko-
mandas veidošanu, komandas dalībniekiem un a/s 
“Liepājas papīrs’’ Valdes priekšsēdētājam J. Vilnītim 

par sniegto atbalstu un palīdzību.       
 2.-3.jūlijā LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Si-
ņica un priekšsēdētājs A. Sīmansons piedalījās Latvi-

jas kokapstrādes uzņēmumu 36. sporta svētkos Abrag-
ciemā.  

  Vadošo darbinieku trīscīņā (basketbola soda me-
tieni, skaidu maisa mešana, auto riteņa pārvietošana), 
LMNA komanda ieguva pirmo vietu un saņēma  Diplomu 
un kausu.  

  27.jūlijā notika Meža konsultatīvās padomes 
sēde. Valsts Mežu Dienesta ģenerāldirektora pienākumu 
izpildītājs A. Krēsliņš prezentēja  Meža dienesta (VMD) 
funkcionālās un strukturālās optimizācijas modeļa pro-
jektu. Noklausoties ziņotāju un Zemkopības ministra J. 
Dūklava teikto, nekļuva saprotama VMD reorganizāci-

jas pamatotība. Jo vairāk tāpēc, ka darba gaitā netika 
iegūtas atbildes uz virkni jautājumu: 
- ja nav pārskatītas veicamās funkcijas VMD (nav izdarī-
tas izmaiņas Meža likumā un Valsts meža dienesta liku-
mā), tad kāpēc tik steidzami jāveic VMD optimizācija; 
- kāpēc nepieciešama VMD optimizācija, ja jau līdz 
2005.gadam tāda bija veikta, samazinot strādājošajos 

VMD vairāk kā uz pusi; 
 - ja 20 gados VMD nav bijis nodrošināts ar dienesta 
transportu un darbam nepieciešamo degvielas daudzu-
mu, kur tas pēkšņi tiks nodrošināts; 
 - atkal samazinot strādājošo skaitu VMD, kāda garanti-
ja, ka ietaupītā nauda paliks VMD rīcībā; 

  - kā izpaudīsies administratīvā sloga samazināšana 
meža īpašniekam, ja likumdošanā nav samazināta snie-
dzamā informācija un ja līdz šim nepieciešamības gadī-
jumā uz mežniecību bija jādodas  pāris desmit kilomet-
ru , bet turpmāk krietni tālāk;  
 - ko dos visu mežsargu nodrošināšana ar datoriem, ja 
interneta pārklājums valstī ir tikai ap 60% un mežsar-

gam nebūs telpas, kur datorus pieslēgt un uzglabāt do-

kumentāciju, kā arī nav piekļuve datu bankai, utt. 
  Meža konsultatīvā padome ar 12 balsīm koncep-
tuāli tomēr atbalstīja VMD funkcionālās un strukturālās 
optimizācijas modeļa saturu un tālāku virzību. Augstāk-
minēto apsvērumu dēļ LMNA balsojumā atturējās. 
  Rezumējot dzirdēto Meža konsultatīvajā pado-

mē, kā arī J. Dūklava draudus, ka viņš varēja arī bez 
konsultēšanās -  vienpersoniski izdot rīkojumu par VMD 
reorganizāciju, radās iespaids, ka šīs darbības ir politis-

       Foto no I. Siņicas arhīva   

36.Spota svētku atklāšana. No kreisās: Aivars Sīman-
sons, Juris Biķis, Janīna Mitrofanova, Andris Plezers, 
Aivars Einauss un Antons Uzoliņš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

EFBWW seminārs. No kreisās: I. Siņica, A. Latkov-
ska, R. Ozoliņš, A. Sīmansons 
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Foto: no U. Rozes arhīva 

LMNA komanda un komandas kapteinis U. Roze (trešais no 
labās) pēc apbalvošanas .  



kas, ka Meža dienesta darbība jāvājina vai arī tas jālik-
vidē, jo VMD kaut kam traucē un te nav nekāda saistība 
ar administratīvā sloga mazināšanu krīzes apstākļos. 

    Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
2010.gada 1. decembrī  uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda 
projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profe-
sionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstinā-
šana”.  
 Projekta īstenošanas laiks no 01.12.2010. līdz 
3 0 . 1 1 . 2 0 1 3 . g a d a m . 
  VIAA Projektu ir izstrādājusi un īsteno kopā ar 4 sa-
darbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības sa-
tura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.  
Projekta laikā plānots: 
 - pārskatīt profesionālās izglītības saturu;  
 - piemērot profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības no-
zaru izpētes rezultātiem un vajadzībām;  
 - izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru;  
 - pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju pa-
matprasības;  
 - izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas 
sistēmu;  
 - veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju.  
 Projekta ietvaros paredzēts: 
 Izveidojot nozaru ekspertu padomes, veicot detalizētu 
nozaru izpēti un nosakot visās tautsaimniecības nozarēs nepie-
ciešamās profesionālās kvalifikācijas, kopā ar projektā iesaistī-
tajiem sadarbības partneriem tuvāko trīs gadu laikā plānots ie-
dibināt patstāvīgi strādājošu, Eiropas valstu praksei atbilstošu 
profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes mehānismu. 
 Lai veiktu nozares attīstības prognozēšanu, izglītības 
un darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības pētī-
šanu un nodrošināšanu, VIAA kopā ar četriem sadarbības par-
tneriem izveidoja 12 nozaru ekspertu padomes (NEP).  
 Šāda nozares ekspertu padome ir izveidota arī kokrūp-
niecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarei.  

    Šāds sociālo partneru iesaistes mehānisms no-
drošina: 
-sociālo partneru līdzatbildību;  
- pasūtījuma principu – kad tautsaimniecības nozaru pārstāvji 
prognozē nākotnē pieprasīto speciālistu skaitu un profilu;  

- priekšnoteikumus elastīgas izglītības sistēmas izveidei.   
Nozares ekspertu padomju funkcijas un galvenie uzde-
vumi: 
- izglītības un nodarbinātības vajadzībām veikt nozares izpēti 
un attīstības prognozēšanu;  
- izstrādāt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras;  
- saskaņot un veikt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru 
ekspertīzi;  
- izstrādāt nozares pamatprofesiju standartu un profesionālas 

kvalifikācijas pamatprasības;  
- veikt profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pra-
sību ekspertīzi un saskaņošanu nozares profesijām;  
- sniegt atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura 
izstrādē;  
- veikt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzi;  
- deleģēt nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības kva-
litātes novērtēšanā (kvalifikācijas eksāmeni (KE) un akreditāci-
ja);   
- deleģēt nozares ekspertus ārpus formālās izglītības iegūto zi-
nāšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā un atzīšanā no-
zares profesijās;  
- organizēt sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un 
eksaminācijas institūcijām, kas organizē profesionālo kvalifikā-
ciju piešķiršanu;  
- koordinēt profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar nozares 
uzņēmumiem un apkopot informāciju par prakses vietām;  
- veidot un uzturēt nozares ekspertu datu bāzi;  
- veidot nozares profesiju tālākizglītības un profesionālās piln-
veides sistēmu;  
- sniegt priekšlikumus profesionālās izglītības pasūtījumam un 
kvalitātes nodrošināšanai; u.c. 
   2011.gada 22.februārī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 
146 “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenci”. Tas nozīmē, ka nozares dar-
binieki, kuri savu profesiju ir apguvuši strādājot konkrētā uzņē-
mumā, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, var 
iegūt dokumentu, kas apliecina viņa kvalifikāciju. Diemžēl, tas 
ir maksas pakalpojums. Pakalpojuma apmērus nosaka 
2011.gada 22.februārī pieņemtie MK noteikumi Nr.149 
“Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes 
uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. 
   Vēršam uzmanību, ka projekta ietvaros pirma-
jiem 7 pozitīvi eksāmenu nokārtojušiem no katras noza-

res, būs iespēja atgūt samaksāto naudu par kvalifikāci-
jas eksāmenu.  
 Tuvāka informācija pie Ā. Smildziņa, telefons – 
67035945.  
         Ko nozīmē ārpus formālās izglītības sistēmas apgū-
to profesionālo kompetenču novērtēšana? 
 Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības 
ceļā, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu aplie-
cinoša dokumenta Jums nav, vai Jūs savas dzīves laikā esat 
apguvis jaunas profesionālās kompetences, šobrīd ir iespēja to 
iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akredi-
tētā izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā. Profesionālo 
kompetenci novērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminā-
cijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk 
– dienests) ir deleģējis veikt šo uzdevumu. Ar dienesta deleģē-
jumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru re-
ģistru var iepazīties dienesta tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv 
(Skatīt arī pielikumā - Profesionālās kompetences novērtēšanas 
iestāžu saraksts). 
       Kas jāņem vērā pretendentam?  
  Pretendentam jāapzinās, ka ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana ir maksas pakal-
pojums, tāpēc ir jāizvērtē pašam savas prasmes, zināšanas un 
iemaņas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā.  
 Pretendentam jānoskaidro vai izglītības iestāde, kas 
īsteno ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 
kompetenču novērtēšanu ir saņēmusi dienesta deleģējumu. To 
var noskaidrot dienesta tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv 
 Jāatceras (!!!), ka pirms dokumentu iesniegšanas pre-
tendentam ir tiesības izglītības iestādē bez maksas saņemt 
konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un 
profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu. 
     Kādas darbības jāveic, lai tiktu uzsākta preten-
denta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesi-
onālo kompetenču novērtēšana? 
   Pretendents vēršas izglītības iestādē vai eksaminācijas 
centrā ar iesniegumu. Iesnieguma veidlapa atrodama norādīta-
jā tīmekļa vietnes adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?
id=226788 
 Iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumen-
tu, kas apliecina veikto samaksu par profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu. 
       Vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profe-
sionālo kompetenču novērtēšana kārtojot profesionālās 

Kokrūpniecības nozaru ekspertu padomē, pēc brīvprātī-
bas principa, iesaistītas : 
 - nozares darba devēju organizācijas vai to apvienī-
bas (Latvijas kokrūpniecības federācija);  
 - nozares arodbiedrības organizācija (Latvijas Meža 
nozaru arodbiedrība un to pārstāv: A. Latkovska un M. Bon-
dare- arodapvienība “Koncerna ‘’Latvijas Finieris” AB”, I. Si-
ņica un A. Sīmansons – LMNA vadība, bet Ā. Smildziņš 
(LMNA speciālists), pārstāvis projekta sekretariātā);  
 - Latvijas Amatniecības kamera;  
 - Izglītības un zinātnes ministrija;  
 - Ekonomikas ministrija;  
 - Zemkopības ministrija;  
 - Nodarbinātības valsts aģentūra;  
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kvalifikācijas eksāmenu ir maksas pakalpojums? 
   Maksa par pakalpojumu vienam pretendentam, ja ek-
sāmenu kārto 12 eksaminējamo personu grupā, ir aptuveni 30 
Ls. Savukārt, ja eksāmens tiek organizēts vienam pretenden-
tam, tad maksa ir aptuveni 250 Ls. 
 Ar detalizētu maksas pakalpojumu cenrādi var iepazī-
ties norādītajā tīmekļa vietnes adresē: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=226539 
       Kā tiek organizēta pretendenta ārpus formālās izglī-
tības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtē-
šana? 
    Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās pro-
fesionālās kompetences tiek novērtētas profesionālās kvalifikā-
cijas eksāmenā. Ar Centralizēto profesionālās kvalifikācijas ek-
sāmenu norises kārtību pretendents var iepazīties norādītajā tī-
mekļa vietnes adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?
id=157017 vai saņemot bezmaksas konsultācijas pielikumā no-
rādītajās izglītības iestādēs. Pirms dokumentu iesniegšanas pie-
likumā norādītās izglītības iestādes (skat.- pielikumā) bez mak-
sas nodrošina pretendentam konsultācijas par attiecīgā profesi-
jas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāme-
na norises gaitu. 
 Pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas izglītības ie-
stāde vai eksaminācijas centrs organizē profesionālās kvalifikā-
cijas eksāmenu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profe-
sionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai, divu mēnešu 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 
    Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu citā profesionālās kom-
petences novērtēšanas institūcijas norādītā laikā un atkārtoti 
profesionālās kvalifikācijas eksāmena maksu nemaksāt.  
         Pretendents par neierašanos un neierašanās iemesliem 
savlaicīgi informē eksaminācijas komisiju līdz profesionālās 

kvalifikācijas eksāmena sākumam. 
     Ja pretendents neierodas uz profesionālās kvalifikāci-
jas eksāmenu neattaisnojošu vai eksaminācijas komisijai nezi-
nāmu iemeslu dēļ, tad maksu par profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu neatmaksā. 
 Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksā-
mena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", 
profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz 
valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikā-
ciju apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos no-
teiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu iz-
sniegšanas kārtībai. 
 Ar papildus informāciju, par ārpus formālās izglī-
tības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtē-
šanu var iepazīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv vai zvanot uz tālruņiem 
67387864 (K. Strūberga) vai 67358077 (M.Stinkulis). 

    Ā. SMILDZIŅŠ (LMNA eksperts): ” Tūlīt 

jāsaka, ka tā nav arodbiedrību ideja, bet, acīmredzot, valstī ir 
politiskie, iespējams, arī ekonomiskie spēki, kuri nav ieintere-
sēti stipras un stingras darba inspekcijas esamībā. Starptautis-
kās Darba Organizācijas Konvencijas Nr.81 un Nr.129 nosaka, 
ka katra dalībvalsts, uz kuru šīs Konvencijas ir stājušā spēkā, 
apņemas uzturēt darba inspekcijas sistēmu, kuras viens no gal-
venajiem uzdevumiem ir: nodrošināt likumdošanas noteikumu 
pielietošanu darba apstākļu un strādājošo aizsardzību viņu dar-
ba procesa jomā, kā, piemēram, noteikumus par darba dienas 
ilgumu, darba algu, darba drošību, veselības aizsardzību un 
labklājību, bērnu un pusaudžu darba izmantošanu u.c. līdzī-
giem jautājumiem.  
 Pēc būtības  Valsts darba inspekcija kā valsts institūci-

ja Arodbiedrībām ir viens no vistuvākajiem sadarbības partne-
riem arodbiedrības biedru un pārējo nodarbināto darba un soci-
ālo interešu aizstāvībā. Kaut gan Darba aizsardzības jomas 
attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam 
(Pamatnostādnes), gan Darba aizsardzības jomas attīstības 
plānā 2011.-2013.gadam kā viens no galvenajiem mērķiem 
ir noteikts „Valsts kontroles un uzraudzības mehānisma 
kapacitātes un efektivitātes paaugstināšana” , pēdējos 
gados notiek process, kas vērsts uz Valsts darba inspekcijas lo-

mas vājināšanu jeb degradēšanu. Teju teju veselu gadu Valsts 
darba inspekcijai (turpmāk – VDI) nav direktora, 2010.gadā 
viena direktora vietnieka amata vieta likvidēta, finansiālie re-
sursi samazināti par 46%, inspektoru amatu vietu skaits sama-
zināts par 23% . 
Tajā pašā laikā par VDI darbības prioritāro uzdevumu 
(acīmredzami politiski) izvirzīta nelikumīgās nodarbinātības ap-
karošana. No tā var secināt, ka nodarbināto drošība un veselība 
nobīdīta otrajā plānā. „Diemžēl, statistikas dati par kopējo dar-
bā notikušo nelaimes gadījumu skaitu Latvijā neatspoguļo pa-
tieso situāciju...” atzīts Pamatnostādnēs. VDI konstatēto darba 
un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumu augošā ten-
dence , un arī tas, ka 60% pirmreizējo arodslimnieku darba 
vietās nav veikti riska faktoru mērījumi, ka 24,3%  arodslim-
nieku nav bijusi izdarīta obligātā veselības pārbaude, gan no-
darbināto sūdzību un jautājumu lielais skaits nekādi neliecina 
VDI darbības kapacitātes un efektivitātes paaugstināšanos.  
       Š.g. 4.jūlijā, (laikā, kad vairums darbinieki ir atvaļināju-
mos!) arodbiedrība saņēma izskatīšanai (2 dienu laikā!) 
„Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likuma” projek-
tu, pēc būtības likumprojektu par darba inspekcijas apvienoša-
nu ar bērnu aizsardzības inspekciju, bet ne tikai. Projektētās  
Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas ietvaros esošās VDI 
funkcijas būs tikai neliela daļa starp pārējām, piem., funkcijām  
bērnu tiesību aizsardzības, bāriņtiesu, sociālo pakalpojumu jo-
mā. Iebilstot pret steigu, ar kādu šis likumprojekts tiek virzīts 
uz apstiprināšanai, kā arī iespējamo strādājošo darba un darba 
aizsardzību ievērošanas apdraudējumu nepienācīgas normatīvo 
aktu ievērošanas uzraudzības un kontroles dēļ,  LMNA nosūtīja  
savu viedokli par likumprojektu visām LBAS dalīborganizācijām 
un LBAS vadībai, kura ierosināja likumprojektu izskatīt Naci-
onālās Trīspusējās Sadarbības padomes Darba lietu trīspusējās 
sadarbības apakšpadomē. Kā zinām, tajā arodbiedrību iebildu-
mi un priekšlikumi nav tikuši ņemti vērā . . .  “.    

 

VAI „NOST AR DARBA INSPEKCIJU !” ?? 

 DARBA AIZSADZĪBAS KURSI 

 no š.g. 24. līdz 28. oktobrim 
 LBAS Mācību centrs organizē bezmaksas 
Darba aizsardzības kursus nozaru arodbiedrību 
darba aizsardzības uzticības personām un arodaktī-
vam ar licencētu 50 stundu apmācību programmu:  
 „Pamatlīmeņa zināšanu programma dar-

ba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un uzti-
cības personām”.  
 Dalībniekiem pieteikties: 
 - pie Darba aizsardzības (DA) kursu vadītāja 

Z.ANTAPSONA (418.kab., tālr. 67035908, e-pasts: 
ziedonis.antapsons@lbas.lv),  
 - pie  DA konsultanta M.PUŽULA (408.kab. 

tālr.67035959, e-pasts: martins@lbas.lv) ; Fakss: 
6726649.   
 Arodorganizāciju vadītāji, darba aizsar-
dzības uzticības personas! Izmantojiet iespē-
ju !!! 

27.augustā   mūsu kolēģis 

ULDIS  ROZE 

Atzīmēja dzīves  

Jubileju!  
 Sveicam un vēlam 

veiksmes visās jomās!  


