
 „Lai zvaigžņu lietus 
Ziemassvētku naktī nes skaistāko 
domu un vēlmju piepildījumu! 
Lai sirds veras priekam un mīlestībai! 
 Priecīgus Ziemassvētkus un  
laimīgu Jauno gadu!”  
AIVARS 

*** 

„Gribas, lai baltā pasaulē 
balti sniegi snieg, 

Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 

Un, lai baltos cilvēkos  
baltas domas dzimst. 

Un, lai baltās darbdienās 
balti svētki ir.”/I.Ziedonis/ 

 MIRDZA 
*** 

...Kādēļ tik klusi? Arodbiedrības biedri, 
pārējie darbinieki! Likumu maiņas cehs 
strādā dienu un nakti, un ne jau  jūsu 
mūsu labā! Šodien ir jāturas kopā tā, 
kā vēl nekad.  Esiet modri un solidāri 

par savām tiesībām! 
  Priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno gadu!”          
 ILMĀRS 

*** 
 

„...Novēlu visiem šajos Ziemassvētkos 
nezaudēt ticību mūsu kopīgam mērķim 
- darbinieku darba, samaksas un 
sadzīves apstākļu uzlabošanai!   
 Izjust kopības sajūtu šajos 
mīļajos un klusajos svētkos! 
 Nezaudēt ticību un cerību 
gaišākai nākotnei un tām izmaiņām, ko 
nesīs mums nākošais 2014. -Zilā koka 
zirga gads...”.  
 ULDIS 

*** 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„ Aizmirsti nedienas vakarējās. 
Ietinies putenī, ietinies  vējā, 
Izej caur sarmoti baltu ciemu 

Uz savu ziemu.   
Spīgo pārsliņas sniega klēpī, 

Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. 
Zvaigznes staro tik augstu, augstu. 

Sasildi zemi ar savu plaukstu, 
Ar savu sirdi, ar savu gribu, 

Ar savu karsto mīlestību. 
Tad jau ziema neliksies spīva, 

Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva. 
                     / Marta Bārbele/ 

 Lai Jaunais gads sirdī iemet 
baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz 
brīnumainu spēku; 
 Lai rokas un prāts gurst 
tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno 
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.  
 INGUNA 

*** 

 Lai esam gana stipri, gana 
gudri savos pienākumos un tiesībās! 
Lai visi pārnāktu no darba mājās! 
 Lai Eiropas cenām pretī stātos 
Eiropas darba samaksa!  
 ĀRIS 
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Pauž zvaigznes mieru , labu prātu, 

 Uz mīlestību zvaigzne sauc. 

 Bet, lai šīs dārgās manta krātu, 

 Vaig sirdī pašam zvaigžņu daudz. 
 (J.Medenis) 

Novēl LMNA Valde un  RK: 

http://www.teicieni.lv/?s=Marta+B%C4%81rbele


 

 
 

 19.novembrī LMNA priekšsēdētāja vietniece I. 
Siņica, pēc Vācijas vēstniecības uzaicinājuma, 
piedalījās vēstniecības organizētajā konferencē ‘’Duālā 
profesionālā izglītība – Vācijas pieredze’’. Dažas 
atziņas: 
  I. Siņica: “... Ar jēdzienu ‘’duālā profesionālā 
izglītība’’ saprotama izglītība, kas paralēli notiek 

uzņēmumā un profesionālās izglītības iestādē. 
Praktiskās darba procesa iemaņas tiek apgūtas 
uzņēmumā, izglītības teorētiskā daļa ir profesionālās 
skolas kompetencē. Profesionālās izglītības apguves 

priekšnoteikums ir pabeigta obligātā pamatizglītība, 
noteikts klašu skaits. Izglītības ilgums sertificētajās 
apgūstamajās profesijās ilgst no pusotra līdz trīsarpus 

gadiem. 
  Apmācības pārsvarā notiek darba vietā, tātad, 
strādājot. Šī ir lielākā atšķirība, salīdzinot ar citu valstu 
skolu izglītības modeļiem, jo apmācība uzņēmumā gan 
tehnoloģiskā, gan darba organizācijas ziņā ievada 
audzēkņus aktuālajos uzņēmuma darba procesos. Bez 
tam audzēkņi apmācības laikā dod ieguldījumu 

ražīguma veicināšanā un līdz ar to samazina 
profesionālās izglītības izmaksas gan uzņēmējiem, gan 
sabiedrībai. Apmācību laikā uzņēmumā pārsvarā tiek 

izkoptas profesionālās spējas un prasmes, tā sauktā 
‘’profesionālā rīcībspēja’’. Šeit tiek iegūta pirmā 
praktiskā pieredze izvēlētajā profesijā. Apmācības 

uzņēmumā notiek trīs līdz četras dienas nedēļā. 
  Atkarībā no apmācības gada un apgūstamās 
profesijas vienu vai divas reizes nedēļā  tiek apmeklēta 
profesionālā skola, kur apgūst vispārizglītojošus un 
teorētiskus mācību priekšmetus, gan arī notiek 
praktiskas nodarbības darbnīcās. 
  Pēc apmēram puses no izglītības apgūšanai 

nepieciešamā laika audzēkņiem jākārto pārbaudes 
darbs.  Izglītības programmas noslēgumā jākārto gala 
eksāmens, kurā audzēkņiem jāpierāda sava 

profesionālā kompetence. Eksāmenus organizē 
atbildīgās iestādes, piemēram Amatnieku kameras vai 
Tirdzniecības un Rūpniecības kameras. Pēc sekmīgas 
eksāmena nokārtošanas tiek izsniegti trīs dokumenti: -

uzņēmuma izsniegta apliecība; - profesionālās skolas 
diploms; -  kvalifikācijas apliecība par specialitātes 
iegūšanu.  
  Duālās profesionālās izglītības sistēmas 
priekšrocības ir tas, ka uzņēmumi var veidot 
sistemātisku un ilglaicīgu personāla attīstības 

politiku...”          
     16.decembrī notika LMNA Valdes sēde. Valde 
izskatīja šādus jautājumus: 

 1. Par LMNA 2013.gada 11.mēnešu finansiālo 
darbību un finansiālo darbību 2014.gadā (ziņo: I. Siņica 
–  priekšsēdētāja vietniece); 
 2. Par LMNA 7.kongresa sasaukšanu (ziņo: A. 

Sīmansons – priekšsēdētājs); 
 3. Par LMNA Riska fondu (ziņo: A. Sīmansons ); 
 4. Par LMNA Sociālo interešu aizstāvības, 
labdarības un solidaritātes fondu (ziņo: I. Siņica )  
 5. Pārskats par LMNA darbību 2013.gadā (ziņo: 
A. Sīmansons ). 
  Valde nolēma minētos jautājumus virzīt 

izskatīšanai  LMNA Padomē.  
 

 

LBAS apbalvo 2013.gada labākās 
arodorganizācijas 

    14. novembrī, pasākumā par godu Latvijas 95. 
dzimšanas dienai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) apbalvoja labākās arodorganizācijas no visas 
Latvijas.  
     13 LBAS dalīborganizācijas apbalvošanai bija 

izvirzījušas 24 arodorganizācijas, kas šī gada laikā 
visveiksmīgāk attīstījušas sociālo dialogu – pratušas 
sarunāties ar darba devējiem, aizstāvējušas darbinieku 
intereses un uzlabojušas darba tiesisko vidi un darba 

apstākļus, kā 
a r ī  a k t ī v i 
a t b a l s t ī j u š i 

nozares un 
L B A S 
o r g a n i z ē t ā s 
p i l s o n i s k ā s 
aktivitātes un 
pasākumus.  
   B r ī v o 

a r o db i e d r ī b u 
s a v i e n ī b a s 
balvu „Labākā 

arodorganizācija 2013” saņēma arī  rūpnīcas 
„Hapaks” arodorganizācija, priekšsēdētājs 
Aleksejs Lasevičs (Mežu nozaru arodu biedrība);  

 

     27./28.novembrī, Latviešu biedrības namā, 

notika Brīvo arodbiedrību savienības organizēts 

starptautisks forums ‘’Aktualitātes darba tiesiskajās 
attiecībās un darba aizsardzībā – problēmas un 
risinājumi’’. Forumu atklāja P. Krīgers- LBAS 

priekšsēdētājs un  Latvijas labklājības ministrijas 

parlamentārais sekretārs A. Ašeradens. 
 27.novembra  tēma: ‘’Aktualitātes darba 
tiesiskajās attiecībās – problēmas un risinājumi’’  
 Pētījumu „Darba attiecību prakse un 
iedzīvotāju izpratne par darba drošību Latvijā” 
prezentēja  A. Kaktiņš - Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centra SKDS direktors.  

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 Apbalvotais savējo vidū. No labās: P. Krīgers 
(LBAS), I. Siņica (LMNA), J. Ostrovskis (“LF”),  
A. LASEVIČS, M. Bondare (“LF”) A. Sīmansons (LMNA) 



 Paneļdiskusijā „Apmācību izdevumu 
atlīdzināšana darba attiecībās” (moderators - Māris 
Logins- zvērināts advokāts ) piedalījās: N. Mickeviča- 

LBAS darba tiesisko attiecību eksperte; I. Vjakse -  
Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba 
aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece; 
A.Alksnis- LDDK jurists un darba tiesību eksperts un 

Andrée Debrulle- Beļģijas arodbiedrību konfederācijas 
juridiskā konsultante. 

   Diskusija notika par Darba likuma 96.pantu 

‘ ’Profesionālā apmācība vai kval i f ikāci jas 
paaugstināšana’’, kurā definētās normas ir stipri 

izplūdušas un ir dažādi tulkojamas. Par gaidāmajiem 
Darba likuma grozījumiem informēja K. Rācenājs-  
LBAS darba tiesisko attiecību eksperts.  
 Paneļdiskusijā „Pierādīšanas problemātika 
darba tiesību strīdos” (moderators - Lauris Liepa-  
zvērināts advokāts) piedalījās: I. Rūķe-  Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese; K. Rācenājs-  

LBAS darba tiesisko attiecību eksperts; A.  Mihaļčenko 
- darba tiesisko attiecību jurists; D. Ose - maģ.iur., 
maģ.oec., Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu 
katedras lektore, zvērināta advokāte un E. Krieviņš-  

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrības „LAKRS” jurists.  

 Tika diskutēts, kā nostiprināt pierādījumus, 
griežoties tiesā par dažādiem pārkāpumiem kad 
neievēro Darba likuma normas.   
   28.novembra tēma  ‘’Pārdomāta darba 
aizsardzības politika – darbinieka darba spēju 
saglabāšanas un darba mūža nodrošināšanas 
pamats’’. Dienu atklāja  P. Krīgers un R. Lūsis- VDI 

direktors.  
  Pētījumu „Darba attiecību prakse un 
iedzīvotāju izpratne par darba drošību Latvijā” 
prezentēja A. Kaktiņš ( SKDS direktors).  
 Pētījumu „Darba apstākļi un riski Latvijā 
2012-2013” pirmie rezultāti” prezentēja  
Ž.Martinsone-  (Darba vides un veselības institūts). 
   Paneļdiskusijā „Risku novērtēšanas process 
– darbspējīga mūža pamats” piedalījās: R. Lūsis- 
VDI direktors; L. Beroza - LDDK darba aizsardzības 
konsultante; D. Jakimova - SIA „FAZER” darba 
aizsardzības speciāliste; K. Raipalis - SIA „RAIRU” 
valdes loceklis; V. Novikovs -Latvijas Dzelzceļnieku un 

satiksmes nozares arodbiedrības darba aizsardzības 
speciālists . 
 Paneļdiskusijā „Nodarbināto veselība 
(dzīvība) kā darba vides riska novērtēšanas 

rezultāts” piedalījās:  L. Matisāne - VDI Sadarbības 
un attīstības nodaļas vadītāja; J. Reste -  
arodveselības un arodslimību ārste: M. Briede -  

fizioterapeite: G. Nikolajevs - VAS Starptautiskā 
lidosta „Rīga” darba aizsardzības speciālists un  M. 

Pužuls -  LBAS konsultants darba aizsardzībā.  
   ESF projekta „Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos” ietvaros tika plānots veikt 
vispusīgu pasākumu kopumu, lai uzlabotu strādājošo 
darba apstākļus un sekmētu to, ka tiek ievērotas 
strādājošo darba tiesības katrā darba vietā, tādā veidā 

mazinot darba tiesisko attiecību pārkāpumu un 
nelaimes gadījumu skaitu.     
 Pētījumu centrs SKDS minētā projekta ietvaros 
veica auditu, aplūkojot darba vidi Latvijā, kā arī darba 

tiesību un darba drošības jautājumus, kas apkopoti  
tika prezentēti Forumā.  
  Latvijas iedzīvotāju aptauju rezultātu 

kopsavilkums: 
  Darba vide. Iedzīvotāju aptaujas dati liecina, 

ka uzņēmumos, kuros darbojas arodbiedrība, darba 
tiesību pārkāpumi sastopami retāk.  

  Runājot par darba tiesību pārkāpumiem, var 
izteikt pieņēmumu, ka pastāv diezgan lielas atšķirības 
nozaru griezumā.  
   Dati rāda lielu darba ņēmēju toleranci pret 
darba tiesību pārkāpumiem. Piemēram, liela 
respondentu daļa virsstundu darbu bez papildus 

samaksas vai nepieciešamību izmantot personiskos 

finanšu līdzekļus darba veikšanai neuztver kā darba 
tiesību pārkāpumu.  
   Aptuveni puse no strādājošajiem, kuri darba 
vietā saskārušies ar savu tiesību neievērošanu, nav 
darījuši neko, lai sevi aizstāvētu. Tikai ceturtdaļa 
respondentu ir mēģinājuši panākt sev vēlamās izmaiņas 

pārrunās ar darba devēju, vēl ceturtdaļa ir 
konsultējušies ar radiem, draugiem, kolēģiem.  
   Būtisku strādājošo iedzīvotāju daļu (trīs 
ceturtdaļas no visiem respondentiem) uztrauc iespēja 
zaudēt darbu. Lielākā daļa respondentu uzskata, ka 
atrast citu darbu pašreizējā vietā būtu grūti. 

Satraukums par iespēju zaudēt darbu pieaug, pieaugot 

respondentu vecumam. Ilgstoši nestrādājošo 
iedzīvotāju vidū vairāk ir vecāka gadu gājuma 
iedzīvotāju un sieviešu.  
   Vairākums iedzīvotāju domā, ka cilvēki strādā, 
saņemot algu „aploksnē”, tāpēc, ka algas ir pārāk 
zemas. Bieži minēti arī tādi iemesli kā „nodokļi un 
sociālās apdrošināšanas iemaksas ir pārāk augstas” un 

„valsts neko nedara iedzīvotāju labā, tāpēc nav iemesla 
maksāt nodokļus”.  
   Darba tiesības.  Nedaudz mazāk kā puse 
Latvijas iedzīvotāju jūtas labi informēti par darba 
tiesiskajām attiecībām. Starp tiem, kuri jūtas labi 

informēti, ir lielāks vadītāju, speciālistu, ierēdņu, kā arī 

individuālā darba strādnieku īpatsvars. Novērojama 
sakarība – jo lielāki respondenta ikmēneša ienākumi, 
kā arī augstāks iegūtās izglītības līmenis, jo augstāk 
tiek vērtēta informētība par darba attiecībām. Vecuma 
griezumā darba tiesību jautājumos salīdzinoši zinošāki 
ir 25-44 gadus veci respondenti.  
   Pētījums: Darba attiecību prakse un 

izpratne par darba drošību Latvijā:  
   Darba drošība. Vairums aptaujāto savā darba 
vietā nav saskārušies ar psiholoģisku vai fizisku 
vardarbību, tomēr nākotnē noteikti vajadzētu skaidrot 
sabiedrībai, kā šādās situācijās būtu jārīkojas.  

Foto no LBAS arhīva 

 Paneļdiskusijas dalībnieki: A. Debrulle (otrā no 
kreisās), I. Vjakse, A. Alksnis, N. Mickeviča un M. Lo-
gins  



   Aptauju dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā 
situācija ar nelaimes gadījumiem darbā nav būtiski 
mainījusies – nedaudz vairāk kā 10% iedzīvotāju ir 

pieredzējuši nelaimes gadījumu darbā. Arī to darbinieku 
skaits, kuriem būtu jālieto individuālie aizsardzības 

līdzekļi, pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski mainījies. 
2013. gada dati rāda, ka 2% respondentu individuālos 
aizsardzības līdzekļus nelieto, un šie dati ir līdzīgi 2009. 
gada rādītājiem. 
  Pilns SKDS pētījums pieejams un izlasāms LBAS 
mājas lapā:  www.lbs.lv   
  

 05.decembrī, Rīgā, Augstskolā „Turība”, 
norisinājās Konkursa „PROFS 2013” fināls. Konkursu 
jau septīto gadu organizē Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība. Mērķis – veicināt jauniešu jeb topošo darba 

ņēmēju izpratni par darba tiesību un darba drošības 
jautājumiem, tā sagatavojot viņus darba dzīvei.  
 Šogad konkursā piedalījās 1290 skolēni no 35 

Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm. Finālā par 
erudītākās komandas titulu darba tiesību un darba 
drošības jomā cīnījās 5 komandas no visas Latvijas, 
kuras uzrādīja izcilu sniegumu konkursa reģionālajos 
pusfinālos. Zemgali konkursa “PROFS 2013” finālā 
pārstāvēja Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Vidzemi – 
Ogres Valsts  tehnikums, Kurzemi – Saldus 

Profesionālā vidusskola, Rīgu un Rīgas rajonu – Rīgas 
Celtniecības koledža, bet Latgali – Bebrenes 
Profesionālā vidusskola. 

  Skolēnu zināšanas un prasmes konkursa finālā 
vērtēja kompetenta žūrija – LBAS, Valsts darba 
inspekcijas un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes 

nozares uzņēmēju asociācijas speciālisti. Konkursa 
norisi vēroja  arī LMNA priekšsēdētāja vietniece 
Inguna Siņica—viņa arī kokrūpniecības nozares 
ekspertu padomes konsultante. 
 I. Siņica: “... Lai apliecinātu savas zināšanas 
un prasmi strādāt komandā, tā dalībniekiem bija jāpilda 
dažādi praktiski uzdevumi. Piemēram, lai atbildētu uz 

25 viktorīnas jautājumiem par darba tiesībām, darba 
drošību un sociālo dialogu, viņiem bija jāzina, kāds ir 
Latvijas Bankas šā brīža noteiktais eiro kurss, kā 

aprēķina dienas vidējo izpeļņu, kādos darbos nedrīkst 
nodarbināt pusaudžus vecumā līdz 18 gadiem, kā 
jārīkojas, glābjoties no uguns nelaimes svešā vietā 
u.tml. Tāpat jauniešiem bija jāprot aprēķināt darba algu 

un atvaļinājuma naudu, orientēties darba vides risku 
novērtējuma protokolā, kā arī atpazīt noteiktu profesiju 
pārstāvjiem piemērotākie individuālie darba 
aizsardzības līdzekļi. Bet komandu kapteiņiem bija 
jāpierāda sava erudīcija, veiklība un atjautība, 
piedaloties interaktīvās spēles SUPERSMARTS turnīrā. 

 Sīvā cīņā godpilno 1.vietu konkursa “PROFS 
2013” finālā izcīnīja Ogres tehnikuma komanda, 

kura konkursā startēja ar saukli „Darba aizsardzība 
un likums ir mūsu lielākais tikums!”, iegūstot 93,3 
punktus no 100 iespējamajiem.  

  Man bija liels prieks, ka starp fināla Ogres 
Valsts tehnikuma komandas 10 dalībniekiem bija divi 

mūsu nozares audzēkņi, - nākamie meža mašīnu 
operatori, arī viena  meitene- Madara Strauta...”.  

APSVEICAM Ogres Valsts Tehnikuma 

komandu! Vēlam veiksmi un panākumu arī 

turpmāk! 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: 

Inguna Siņica (vidū) ar topošajiem meža mašīnu ope-
ratoriem Madaru Strautu un  Jāni Tūli 

 “Domāju, ka daudz pelto arodbiedrī-

bu stiprināšana būtu labas  zāles pret dar-

ba devēju patvaļu”. 
 Roberts Zīle– Eiropas Parlamenta deputāts. 
“Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās”, 15.12.2013. 
“Latvijas Avīze” 

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka 2013.gadā 
pārcels divas darba dienas -pirmdienu, 
23.decembri, pārcels uz sestdienu, 14.decembri 
un pirmdienu, 30.decembri uz sestdienu, 

28.decembri,  tādējādi elastīgāk organizējot darba 
laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs. 
(UZMANĪBU! Darba diena 1 (vienu) stundu īsā-
ka— “LMNA Ziņas”) . 
 To paredz 2012.gada  25.aprīlī valdībā ap-
stiprinātais Ministru kabineta rīkojums „Par darba 
dienu pārcelšanu 2013.gadā”.    

 Rīkojums izdots saskaņā ar Darba likuma 

133.panta ceturto daļu. Tas paredz, ja darba nedē-
ļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku 
dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo dar-
ba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz 
sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša 

mēneša ietvaros.  
 Minētās izmaiņas attieksies uz tiem darbinie-
kiem, kuri strādā no valsts budžeta finansētajās ie-
stādēs un kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa 
no pirmdienas līdz piektdienai. Vienlaikus visas paš-
valdības, komersanti un organizācijas, nosakot dar-
ba un atpūtas laiku, ir aicinātas ievērot attiecīgās 

darba dienas pārcelšanu.    

 

JŪSU IEVĒRĪBAI ! 

NEBIJIS VIEDOKLIS: 


