
 

  

 21.decembrī notika LMNA Padomes 4.sesija. 

Darba gaitā: - par LMNA 2011.gada 11 mēnešu finansi-
ālo darbību un 2012.gadā (ziņo – LMNA priekšsēdētāja 
vietniece I. Siņica); - pārskats par LMNA darbību 

2011.gadā (ziņo –  priekšsēdētājs A. Sīmansons).   
   Pirms oficiālās darba gaitas notika svinīgs pasā-
kums, kura laikā LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Mar-
cinkēviča sveica un LBAS balvu pasniedza Madonas Virs-

mežniecības 
Arodorganizā-
cijas vadītājai 
Mārītei Gul-
bei. Balva 
Mārītei bija 
jāsaņem jau 

8.novembrī , 
kad LBAS va-
dība Valmierā 
tikās ar Vidze-

mes reģiona 
arodorganizā-
ciju vadītā-

jiem un, kad 
reģiona  noza-

ru labākās arodorganizācijas saņēma Brīvo arodbiedrību 
savienības balvas,-  kāda bija paredzēta pasniegt arī 
Madonas Virsmežniecības arodorganizācijai.  

1.  I. Siņica sniedza pārskatu par LMNA rīcī-
bā esošo finanšu līdzekļu izlietojumu 2011.gada 

11 mēnešos un iepazīstināja Padomes locekļus ar LMNA 
finanšu tāmes 2012.gadam projektu.  

 2.  A. Sīmansons:’’...  Aizrit 2011.gads, 

bagāts ar notikumiem, kas valstī notika pirmo-
reiz:  - Valsts Prezidenta Rīkojums Nr.2.; - referendums 
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  Ikviens var uzdāvināt savai valstij  

vienu labāku , iecietīgāku, patiesāku, mīlošāku,  

gudrāku cilvēku...”.  
    J. Rubenis, mācītājs  

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

 Mārīti Gulbi (no kreisās) sveic L. 
Marcinēviča un A. Sīmansons 

 Padomes locekļi iedziļinājušies LMNA finanšu izlietojuma 
2011.gadā  analīzē ... 



par Saeimas atlaišanu un jaunas Saeimas vēlēšanas. Jā-
atzīmē, ka jau 2010.gada decembrī un 2011.gada jan-
vārī LBAS Valdē tika izskatīts jautājums par tikko ievēlē-

tās 10. Saeimas atlaišanas iespējām, kas pamatojās ap-
stāklī, ka politisko partiju pirms vēlēšanām parakstītās 

vienošanās ar Arodbiedrībām netika pildītas...  
    LMNA pamatuzdevums bija, ir un paliek jaunu 
biedru iesaiste arodbiedrībā. Jāatzīst, ka 2011.gads šajā 
jautājumā nav bijis veiksmīgs. Nozares ražojošos uzņē-
mumos, neviens nav izteicis vēlmi kļūt par Arodbiedrī-
bas biedru vai veidot arodorganizāciju ... Arī Zemkopī-
bas Ministra 2011.gada marta Rīkojums Nr. 45 par 

Valsts mežu dienesta reorganizāciju ielika pamatu, lai 
mūsu rindas ar 2012.gada 1.janvāri kārtējo reizi un 
stipri paretinātu.  
  VMD arodbiedrības biedru aizsardzībai, LMNA 
jau aprīlī nosūtīja vēstules Valsts prezidentam, Saeimas 
priekšsēdētājai, ministru prezidentam, norādot, ka izpil-

dot minēto Rīkojumu, VMD tiks vājināts vai arī tas ir 

kārtējais solis uz VMD likvidāciju.  Gan Saeima, gan Mi-
nistru kabinets iecerēto reorganizāciju uzskatīja par pa-
reizu. Vienīgi Valsts prezidents solīja rūpīgi sekot šī jau-
tājuma attīstībai, bet, diemžēl, notika prezidentu maiņa.  
Arī atsevišķas VMD darbinieku grupiņas rakstīja vēstules 
par absurdo VMD reorganizāciju. Diemžēl, rezultātus tas 
nav devis. Joprojām nav izdarītas izmaiņas Likumā par 

Valsts Meža dienestu. Nav pārskatītas Dienesta funkci-
jas, nav skaidrības par darbinieku nodrošinājumu ar ne-
pieciešamo tehnisko aprīkojumu, transportu un jauno 
atalgojuma sistēmu.  
  Kārtējo reizi varam secināt,  – stipri varam būt 
tikai visiem solidarizējoties. Diemžēl, arī šoreiz neesam 

bijuši vienoti savās prasībās.     
 Vēl viens LMNA pamatuzdevums ir savu biedru  

un arodbiedrības darba veicēju izglītošana. 2011.gadā, 
piesaistot Eiropas Sociālā Fonda līdzekļus, izdevās noor-
ganizēt 3 mācību seminārus: divus Latgales reģionā un 
vienu Tukuma novadā.  
   Jau par tradicionālām kļuvušajās arodorganizā-

ciju vadītāju Informatīvajās dienās sabiedrībā aktuālā-
kos jautājumus centāmies iztirzāt uzaicinot attiecīgās 
jomas ekspertus. Informatīvo dienu apmeklētība varēja 
būt labāka. 
 2011.gadā Arodbiedrība aktīvi iesaistījās dažādu 
darba tiesību, darba aizsardzības un vairāku sociālo jau-
tājumu risināšanā un valsts nodokļu politikas izstrādāša-

nā. ... Mūsu priekšlikumi bija arī par Latvijas Darba liku-
ma atbilstību ES Darba laika direktīvai, kā arī par valdī-
bas slepeni virzītajām izmaiņām likumā par arodbiedrī-

bām. ... Īpaši jāatzīmē, ka tikai pateicoties mūsu darba 
aizsardzības eksperta Ā.Smildziņa ļoti cietai un argu-
mentētai nostājai jautājumā par  Valsts Darba inspekci-

jas apvienošanu ar Bērnu aizsardzības inspekciju, Darba 
inspekcija pastāv līdzšinējā formātā...    
 Nacionālā līmeņa Arodbiedrības organizēja pike-
tus (sapulces) par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem: -  
pret elektrības tarifu paaugstināšanu; - par veselības 
budžeta palielināšanu, ; - pret  ierobežojumu pagarinā-
šanu vecāku, maternitātes, slimības un bezdarbnieku 

pabalstiem. ... Iesaistījāmies  vēstuļu akcijā par priekš-
laicīgo pensionēšanās saglabāšanu, par ko atzinīgus 
vārdus, augstu novērtējot šādas akcijas, teica 11. Saei-
mas darba un sociālo lietu komisijas priekšsēdētāja A. 
Barča septembrī LMNA  Informatīvajā dienā.  

Tomēr jājautā:   Cik aktīvi mēs katrs bijām?  
  Joprojām esam kūtri (kautrīgi?) sabiedrības in-

formēšanā par arodbiedrību darbību, lomu, par labiem 
piemēriem no savas prakses... ”. 

16.decembrī notika LBAS Padomes 

sēde, kurā tika ievēlēta jaunā LBAS 
Valde. Saskaņā ar  7.kongresā pieņemtajām izmaiņām 
LBAS Statūtos, turpmāk Valde sastāvēs no  LBAS 
priekšsēdētāja +14 locekļiem: J. Servuts (Celtnieku 
Arodbiedrība), S. Semjonovs (Dzelzceļa un satiksmes 
nozares AB), J. Stalidzāne (Arodbiedrība „Enerģija”), R. 
Pfeifere (Industriālo nozaru AB), I. Mikiško (Izglītības un 

zinātnes darbinieku AB), V. Sokolovs (Lauksaimniecības 
un pārtikas nozaru AB), A. Sīmansons (LMNA), J. Kal-
niņš (LAKRS), Z. Semjonova ( Sakaru darbinieku AB), 
M. Muceniece (Tirdzniecības darbinieku AB), I. Pavlovs 
( Tirdzniecības flotes jūrnieku AB), A. Holodņuks 
( Ūdens transporta arodbiedrību federācija), V. Keris 

(Veselības un sociālās aprūpes darbinieku AB), A. Jir-

gensons (LVPUFDA) 

   16.decembrī notika pirmā jaunievēlētās LBAS 
Valdes sēde. Valdē tika izskatīti sekojoši jautājumi: - 
Par LBAS budžeta komisijas ievēlēšanu; - LBAS priekš-
sēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pienākumu ap-
spriešana; - Par Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas 
fonda stipendijām 2012.gadā; - Par pieteikumiem LBAS 

balvai “Sadarbības partneris 2011”.  
 6. janvārī, Zvaigznes dienā, Brīvo arodbiedrību 
savienība apbalvoja 2011.gada labākos sadarbības par-
tnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā visveik-
smīgāk sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši so-

ciālo dialogu savos uzņē-

mumos, iestādēs.  
P. Krīgers: “... Aiz skarba-

jiem  darba devēju tēliem 
bieži vien slēpjas jūtīgas 
sirdis, kas domā ne tikai 
par peļņu , bet arī par to, 
kā sadarboties... . Gan 

arodbiedrības, gan darba 
devēji vēlas, lai  mēs visi 

dzīvotu labāk, lai katrs saņemtu par savu padarīto darbu 
algu, varētu justies droši un stabili. ... Šis pasākums 
pierāda, ka mēs spējam sarunāties un sadarboties...”.  
 Pasākums „Sadarbības partneris—2011” šo-
gad notika jau 7 reizi. LBAS balvu – ozolzīli un atzinības 

rakstu saņēma 16 darba devēji, kurus balvai bija nomi-
nējušas 10 LBAS dalīborganizācijas: AS „Olainfarm”; AS 
„Rīgas dzirnavnieks”; AS „VG Kvadra Pak”; Ventspils 

Brīvostas pārvalde; SIA „Liepājas tramvajs”; SIA „LDZ 
CARGO”; AS „Sadales tīkls”; Rīgas Centrālā bibliotēka; 
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; AS 

„Latvijas Jūras medicīnas centrs”; sanatorija „Jantarnij 
Bereg”; Lizuma vidusskola; Rēzeknes novada pašvaldī-
ba; Aizkraukles novada Izglītības pārvalde; Aknīstes no-
vada dome un Kocēnu novada dome. 

 
 
  

 28.decembrī Meža konsultatīvās padomes sēdē 
Valsts Mežu dienesta ģenerāldirektors A.Krēsliņš ziņoja 
par paveikto VMD strukturālo un funkcionālo pārmaiņu 
realizācijā un par iecerēto Valsts meža dienesta darbību 

pēc 2012.gada 1.janvāra. 
  Dažas atziņas: - kopš 2005.gada VMD darbinie-

ku skaits samazināts apmēram trīs reizes, bet veicamo 
funkciju apjoms pēc būtības palicis iepriekšējā apjomā; 
- 2012.gada laikā plānots visus darbiniekus, kuriem ne-

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 

MEŽA KONSULTATĪVĀ PADOMĒ 



pieciešams, nodrošināt ar transporta līdzekļiem un da-
toriem; - priekšlikumi izmaiņām Likumā par VMD nodo-
tas Saeimai, bet kad tās tiks izdarītas, nav zināms.    

No 2012.gada 1.janvāra: 
 1. Minimālā mēneša darba alga būs 200 lati. 
 2.Ģimenes valsts pabalsts līdz 2012.gada 

31.decembrim saglabāsies 8 latu apmērā.  
 3. Pagarināta priekšlaicīgā pensionēšanās ie-
spēja līdz 2013.gada 31.decembrim, t.i. cilvēki var 2 
gadus ātrāk pieprasīt vecuma pensiju (no 60 gadiem), 
ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. 
 4. Pagarināts atvieglojuma piemērošanas ter-

miņš līdz 2013.gada 31.decembrim attiecībā uz pensi-

jas sākuma kapitāla aprēķināšanu, kas nosaka, ka cil-
vēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 
gadiem, bet kuru ienākumi ir bijuši zemāki nekā vidēji 
valstī pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai nozīmī-
gajos gados (1996.-1999.) tiek izmantota nevis indivi-
duālā apdrošināšanas iemaksu alga, bet gan šajā peri-
odā vidējā alga valstī. 

 5. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri nepiešķir 
piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, 
taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā 
apmērā. 
 6. Līdz 2013.gada 31.decembrim pagarināta 
iespēja no ātrāka vecuma (kas pakāpeniski no katra 

gada 1.jūlija tiek paaugstināts par pusgadu līdz tiks sa-

sniegts vispārējais pensionēšanās vecums) pieprasīt ve-
cuma pensiju par darbu sevišķi smagos un sevišķi kaitī-
gos, kā arī smagos un kaitīgos darba apstākļos, vienlai-
kus izslēgta iespēja pieprasīt vecuma pensiju pēc at-
vieglotiem noteikumiem vēl 5 gadus ātrāk. 

 
 
 7.Saglabāsies pašreiz noteiktie vecuma pensi-

ju minimālie apmēri. Tie nevar būt mazāki par valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu (2011.gadā – vispārīgā 

gadījumā 45 lati), 
kam piemērots 
šāds koeficients: 

  cilvēkiem, kuru 

apdrošināšanas 

stāžs ir no 10 ga-
diem līdz 20 ga-
diem - 1,1; 

  cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada 

līdz 30 gadiem - 1,3; 

 cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada 

līdz 40 gadiem - 1,5; 

  cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un 

vairāk gadu - 1,7. 
 8. Par cilvēkiem, kuri pašvaldībās veiks algotos 

pagaidu sabiedriskos darbus no valsts pamatbudžeta, 
tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 20 
procentu apmērā no 50 latiem pensiju apdrošināšanas. 
Tādejādi iepriekš minētais periods tiks ņemts vērā ap-
drošināšanas stāža aprēķinā vecuma pensijai. 
 9. Mainās sociālās apdrošināšanas iemaksu lik-

mes personām, kuras nav pakļautas visiem sociālās ap-
drošināšanas veidiem (pašnodarbinātajiem, strādājo-
šiem pensionāriem un invalīdiem, u.c.). 
 10. Tiesības uz vecāku pabalstu saglabājas arī 
gadījumā, ja darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā 

vai darba līgumā noteikto cilvēkam bērna kopšanas at-
vaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba samaksas sagla-

bāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt 
bērnu, laikā izmaksājis  piemaksas, prēmijas, pabalstus 
un cita veida atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba iz-
pildi.  
  11.Aprēķinot maternitātes, paternitātes, vecā-
ku un slimības pabalsta apmērus, cilvēkiem, kuriem li-
kumā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu al-

gas noteikšanas periodā apdrošināšanas iemaksu alga 
nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāša-
nas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, 
vai atvaļinājuma bērna tēvam dēļ, vidējo apdrošināša-
nas iemaksu algu nosaka par iepriekšējo šajā likumā 
noteikto 12 mēnešu periodu, paredzot iespēju vidējo 

apdrošināšanas iemaksu algu noteikt darba ņēmējam 
attiecīgi par 12 mēnešu periodu 32 kalendāra mēnešu 
laikā pirms mēneša, kad iestājies apdrošināšanas gadī-
jums, un pašnodarbinātajam attiecīgi par 12 mēnešu 
periodu 39 kalendāra mēnešu laikā. Gadījumā, ja liku-
mā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 
noteikšanas perioda daļā apdrošinātajai personai apdro-

šināšanas iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez 
darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar 
nepieciešamību kopt bērnu, vai atvaļinājuma bērna tē-
vam dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas peri-
odā neieskaitot atvaļinājuma bez darba samaksas sa-
glabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību 

kopt bērnu, vai atvaļinājuma bērna tēvam dienas.  

 12.Atvaļinājuma bez darba samaksas sagla-
bāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt 
bērnu, dienas netiek ieskaitītas kopējo atvaļinājuma 
bez darba samaksas saglabāšanas dienu skaitā, gadīju-
mos, kad, aprēķinot maternitātes pabalstu vai paterni-

tātes pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu alga no-
saka 70 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.  
 13.Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka pa-
balsts piešķirts no 2012.gada 1.janvāra, tas tiks izmak-
sāts saskaņā ar kārtību, kāda bija spēkā līdz 
2009.gada 1.jūlijam, kas nosaka, ka bezdarbnieka 

pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma: 1)
bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 gada līdz 
9 gadiem (ieskaitot) – 4 mēnešus; 2) bezdarbniekam ar 

apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) – 
6 mēnešus 3) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu 
no 20 gadiem (ieskaitot) – 9 mēnešus.  
 14. Pēc 2012.gada 1.janvāra uzņēmumos, 

kas nodarbojas ar bīstamajiem komercdarbības vei-

 Katego-
rija 

Pensionēša-
nās vecums 

Kopējais 
stāžs 

S p e c i ā l a i s 
stāžs (līdz 
1.01.1996) 

 
 
 
I sa-
raksts  

vīrieši 58,5 (no  
01.07.2011) 
5 9  ( n o  
01.07.2012) 

20 5 g. 

sievietes 53,5  (no  
01.07.2011)  
5 4  ( n o  
01.07.2012) 

15 3 g. 9 m. 

vīrieši 6 2  ( n o 
01.07.2008)  

10   
 
II sa-
raksts  sievietes 58,5 (no  

01.07.2011) 
5 9  ( n o  
01.07.2012) 

20 5 g. 

Personas apdrošināša-
nas stāžs 

V e c u m a 
pensija,Ls 

no 10 līdz 20 gadiem                                         49,5 Ls   

no 21 līdz 30 gadiem 58,5 Ls  

no 31 līdz 40 gadiem 67,5 Ls  

41 gads un vairāk 76,5 Ls  

KAS GAIDĀMS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

2012.GADĀ UN TURPMĀK ... 



diem, ja tajos ir vairāk par pieciem darbiniekiem, dar-
ba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu 
vairāk nevarēs veikt speciālisti, kuriem nav aug-

stākā izglītība darba aizsardzībā. To varēs darīt, ti-
kai piesaistot kompetento institūciju darba aizsardzības 

jautājumos, vai arī nodarbinot uzņēmumā darba aizsar-
dzības speciālistu, kas ieguvis profesionālo augstāko iz-
glītību darba aizsardzībā.  
 15. Ja 15 gadu veci jaunieši mācās pamatsko-
lā vai vidusskolā un apgūst pamata vai vidējo izglītību 
(izņemot mācības vakara (maiņu) skolā) izglītības ie-
stādē, viņi nevarēs iegūt bezdarbnieka vai darba mek-

lētāja statusu. Savukārt, ja jaunietis 15 gadu vecumā 
(attiecinot uz visām personām no 15 gadiem līdz pensi-
jas vecumam vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai 
(tai skaitā priekšlaicīgi)) nemācās pamatskolā vai vi-
dusskolā, viņš kā līdz šim varēs pretendēt uz bezdarb-
nieka statusu.  

 16.Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka 

statusa iegūšanas ir bijis darba ņēmējs, bet likumā no-
teiktajā 12 mēnešu vidējās apdrošināšanas iemaksu al-
gas aprēķināšanas periodā ir bijis atvaļinājumā bez dar-
ba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar ne-
pieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā un darba ņēmēja un darba devēja iemak-
sas bezdarba gadījumam šajā periodā nebija jāveic, vi-

dējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka par 12 mē-
nešu periodu pirms likumā noteiktā perioda no apdroši-
nāšanas iemaksu algas par pēdējiem mēnešiem, kuros 
iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic 
darba ņēmējam un darba devējam, paredzot iespēju vi-
dējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikt 32 kalendāra 

mēnešu laikā pirms mēneša, kad persona ieguvusi bez-
darbnieka statusu. Bet bezdarbniekam, kurš pirms bez-

darbnieka statusa iegūšanas ir bijis darba ņēmējs, taču 
likumā noteiktajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 
aprēķināšanas perioda daļā ir bijis bērna kopšanas at-
vaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabā-
šanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bēr-

nu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un dar-
ba ņēmēja un darba devēja iemaksas bezdarba gadīju-
mam šajā periodā nebija jāveic, vidējo apdrošināšanas 
iemaksu algu nosaka, vidējās apdrošināšanas iemaksu 
algas noteikšanas periodā neieskaitot bērna kopšanas 
atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas sagla-
bāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt 

bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma die-
nas.  
No 2012.gada janvāra otrās puses: 

 1. Bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, 4 
mēnešus varēs piedalīties algotos pagaidu sabiedriskos 
darbos pašvaldībās. Darba vietas varēs izveidot paš-

valdību institūcijās, izņemot pašvaldību komercsa-
biedrības, biedrībās vai nodibinājumos. Bezdarb-
nieks, piedaloties algotos pagaidu sabiedriskos darbos, 
saņems ikmēneša atlīdzību 100 latu apmērā. 
2. Valsts nodrošinās šādu atbalstu: 

 bezdarbnieku atalgojumu un valsts sociālo ap-

drošināšanu pensijām  

 izdevumu segšanu par normatīvajos aktos pare-

dzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu pasā-
kumos iesaistītajiem bezdarbniekiem 

 izdevumu segšanu par bezdarbnieku apdrošinā-

šanu nelaimes gadījumiem 

 dotāciju pasākuma darbu koordinētājam 90 Ls 

apmērā. 
[ Materiāls sagatavots kā izvilkums no Labklājības Ministrijas 
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 20.12.2011. Trīskārt vairāk uzņēmumu atkārtoti 
nodarbinājuši bez rakstveida darba līguma  
 Valsts darba inspekcija 2011. gada pirmajos 11 mē-
nešos par atkārtotu nodarbināšanu bez rakstveida darba līgu-
ma gada laikā sodījusi 29 uzņēmumus. Pērn šajā pašā laikā 
tika sodīti 8 uzņēmumi. Kopumā par atkārtotu nereģistrētu 
darbinieku nodarbināšanu 11 mēnešos Darba inspekcija pie-
mērojusi administratīvos sodus Ls 169 500 apmērā, pērn – Ls 
45 000 apmērā. (vairāk lasīt – www,vdi.gov.lv). 

No “DARBA AIZSARDZĪBAS ZIŅAS”, Nr.24 .  
 Vairāk nekā 70% uzņēmumos nodarbinātie pēdējā 
gada laikā nav izteikuši nevienu ieteikumu darba tiesisko attie-
cību un darba aizsardzības jomā. Tajā pašā laikā darba devēji 
ir norādījuši, ka labprāt ņem vērā  nodarbināto ieteikumus 
(33% darba devēju ņem pilnībā vērā, 45% - drīzāk ņem vērā).  

 Piezīme ( Ā. Smildziņš) : “Arodorganizāciju 

vadītāji! Lūdzu,  ņemiet vērā, ka tieši darba aizsar-

dzības uzticības personas, ar savu darbību visu no-

darbināto labā, var samazināt nodarbināto ārstēšanās  

naudiņu (kas šodien nav maza) un arī uzņēmuma izde-

vumus sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arod-

slimībām. Tieši darba aizsardzības uzticības  personas 

var nostiprināt arodbiedrības autoritāti uzņēmumā. Pro-

tams, darba koplīgums ir pats vissvarīgākais šīs autori-

tātes rādītājs! Sekmēsim mācības!” 

LBAS Mācību centrs  
2012. g. pirmā pusgadā turpina ESF projekta ietvaros 
organizēt bezmaksas Darba aizsardzības kursus 
nozaru arodbiedrību uzticības personām un 
arodaktīvam ar licencētu 50 stundu apmācību 

programmu: „Pamatlīmeņa zināšanu programma 
darba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un 
uzticības personām”. 

Rīgā, LBAS kursi plānoti  
20 - 24. februārī;  

12 - 16. martā;  
16 - 20. aprīlī 

  Dalībniekiem pieteikties pie  DA kursu vadītāja 
Z. Antapsona,   (418. kab.,   tālr. 67035908,        
e:ziedonis.antapsons@lbas.lv ), - vai  DA konsultanta
 M. Pužula (408. kab., tālr.67035959,            
e: martins@lbas.lv ).    Fakss: 67276649 

VALSTS DARBA INSPEKCIJĀ 
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