
 
 

 
    

 17.aprīlī notika kārtējā Informatīvā diena 
LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un aktī-
vistiem. Darba gaitā: 1. Svarīgākie darba vides riska 
faktori un to novērtējums kokapstrādes un mežizstrā-
des nozarēs (lektors: Ivars Vanadziņš – Darba drošī-
bas un vides veselības institūta direktors) un 2. Arod-

biedrību un LMNA aktualitātes (ziņo: A. Smildziņš, I. 

Siņica un A. Sīmansons).   

1. Ņemot vērā, ka 28.aprīlis ir Starptautiskā darbā 
bojā gājušo un savainoto strādnieku piemiņas 

diena – Informatīvās sanāksmes mērķis šoreiz bija: 
 ■ Atgādināt par svarīgākajām problēmām un riskiem 
kokapstrādes un mežistrādes nozarēs;  
■ Informēt par atsevišķiem riska faktoru mērījumu lī-

meņiem un novērotajām problēmām;  
■ Minēt atsevišķus piemērus problēmām un Labās prak-
ses risinājumiem.  
 Klātesošos par minētajām problēmām informēja 
Dr. Ivars VANADZIŅŠ - Rīgas Stradiņa universitātes 

Darba drošī-
bas un vides 
veselības in-
s t i t ū t a 
(DDVVI) di-

rektors: 
‘’... Meža no-
zarēs nodar-
binātie darba 
procesā  ir 
pakļauti da-

žādiem dar-

ba vides ris-
ka fakto-
riem. Svarī-

gākie no tiem ir Fizikālie (troksnis, vibrācija, mikrokli-
mats, apgaismojums); Ķīmiskie riska faktori (putekļi, 
šķīdinātāji, līmes u.c.); Fiziskie riska faktori 
(smagumu pārvietošana, piespiedu darba pozas, vien-

veidīgas kustības u.c.); Nelaimes gadījumu risks 
(dažādas iekārtas, aprīkojums, remontdarbi; uzkrišana, 
pakrišana, caurkrišana): Psihoemocionālie riska fak-
tori (monotons darbs, ātrs temps, nakts darbs, nepie-
tiekama atpūta ...); Bioloģiskie riska faktori (ērces 
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un to pārnestās slimības; insekti, mikroorganismi, dzīv-
nieki, bioloģiski aktīvās vielas u.c.) Troksnis -  dau-
dziem tā ir pirmā asociācija ar kokapstrādi, jo praktiski 

tas ir visos darbos. Trokšņa avoti – iekārtas, konveijeri, 
piedziņas u.c.; ventilācijas sistēmas; transporta līdzekļi.   

Fona troksnis, piemēram, kokapstrādes cehā ir 
ap 86 dB(A); pie 4-pusīgās garenfrēzmašīnas „Waco”- 
107,4 dB(A); traktora kabīnē – 68-82 dB; harvestera 
kabīnē 62,1-72 dB (ārpus kabīnes 91 dB), darba ar mo-
torzāģi – 94-105 dB u.t.t. Trokšņa līmenis ļoti atkarīgs 
no aprīkojuma tehniskā stāvokļa.     

 Galvenie vibrācijas avoti ir lielo iekārtu 

(konveijeri, platformas u.c.) darbība; mehanizētie rokas 
instrumentu izmantošana; automašīnu u.c. smagās 
tehnikas vadīšana. Vispārējā vibrācija ir bieži 

„komplektā” ar „plaukstas-rokas” vibrāciju. Vibrācijas 
līmeņi var būt diezgan augsti (pat jaunai un  labai teh-
nikai). To iespaido aprīkojuma tehniskais stāvoklis, 
braukšanas paradumi, virsmas (ceļu) segums, materiāli 
u.c. Visa ķermeņa vibrācija ir darbā ar autoiekrāvēju, ar 
traktoru, darba ar forvārderu u.c. meža mašīnām, zā-
ģēšana, šķirošanas līniju operatoru darbs u.tml. Piemēri 

„plaukstas-rokas” vibrāciju iedarbei – darbs ar rokas 
slīpmašīnu, ar pneimatisko āmuru, darba ar garenzāģi, 
ar motorzāģi, darbs ar ēvelmašīnu u.tml. 

 Kokapstrādē  koksnes putekļi ir dažādi, un jo tie 
ir cietāki, jo bīstamāki. Ķīmiskās vielas/produkti – orga-
niskie šķīdinātāji, lakas, krāsas, piesūcinātājvielas, ap-
dares vielas, saistvielas, impregnēšanas šķīdumi u.c. 

var būt cēloņi nopietniem veselības traucējumiem. To 
nepieļaušanā Ventilācijai, pareizai ventilācijai, ķīmisko 
vielu/produktu pareizai uzglabāšanai un lietošanai u.c. 
pasākumiem ir svarīga nozīme. Arī mežistrādē notiek 
saskare ar koksnes putekļiem, degvielu un tās sadegša-
nas produktiem, smērvielām. 

Nepietiekams apgaismojums var būt cēlonis ne-

laimes gadījumiem, izsaukt nodarbināto redzes paslikti-
nāšanos, iespaidot produkcijas kvalitāti.  

Daudzviet ražošanas telpās ir nepiemērota gai-

sa temperatūra, caurvēji, mežizstrādes darbos nodarbi-
nātie ir pilnībā pakļauti āra apstākļiem. Kopējā problē-

ma ir nepiemērots apģērbs šiem apstākļiem. Nepietie-
kami tiek novērtēta apģērba ietekme uz darba spējām 
un darba kavējumiem. 

Lai gan nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas 
gadījumu cēloņi vairāk vai mazāk ir zināmi gan darba 
devējiem, gan nodarbinātajiem, par maz tiek darīts, lai 
izvairītos no tiem. Ir jāvairo nodarbināto zināšanas par 

darba vides riskiem, to ietekmes mazināšanu,  t.sk. 
ģērbšanās, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas 
pielāgošanu darba apstākļiem un raksturam.  

Obligātās veselības pārbaudes – tām patiesi jā-

būt obligātām! Veselības traucējumi, t.sk. arodsaslim-
šanas gadījumi savlaicīgi jādiagnosticē...”. 

I.Vanadziņš savā prezentācijā bija iekļāvis ve-

selu rindu pamācošu fotoattēlu, kuros redzamas nepa-
reizi iekārtotas darba vietas, t.sk lakošanas procesā,  
materiālu krautuves, apgaismojuma ķermeņu izvieto-
jums, pieejamība, nepareizi ģērbšanās un apavu 
(individuālo aizsardzības līdzekļu) lietošanas 
(nelietošanas) paradumi u.tml. 

Aprīlī-maijā DDVVI organizē profesionālās piln-

veides seminārus (arī Latvijas reģionos) „Izmeklējam 
gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to da-
rīt? „  

2.  A. Sīmansons: “Lai gan sabiedriskajos mēdijos 
izskanējis, ka Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti 

grozījumi Darba likumā, faktiski vēl ir pāragri runāt tieši 

kādi tie būs. Pat reiz notiek ministriju, arodbiedrību un 
citu ieinteresēto institūciju iesniegto priekšlikumu apko-
pošana. Daudzie iesniegtie priekšlikumi vēl ir pārrunā-
jami saskaņošanas sanāksmē...”. 
   Ā.Smildziņš:  “Arodbiedrībām ir doma veidot 
uzticības personu darba aizsardzībā asociāciju 
(apvienību, brālību, biedrību...?) - lai kopīgiem spē-

kiem: - pārstāvētu, aizstāvētu nodarbināto intereses; - 
izzinātu un aizstāvētu uzticības personu darba aizsar-
dzībā (UP) intereses Komercsabiedrībās, valsts un paš-

valdību iestādēs; - veidot efektīvu UP mācību un piere-
dzes apgūšanas sistēmu valstī; - popularizēt uzticības 
personu paveikto, lai panāktu plašāku UP ievēlēšanu”.  

  24.aprīlī, Arodbiedrību namā, notika Brīvo 
Arodbiedrību Savienības organizēta diskusija ‘’Nodokļu 

politika un progresivitāte’’. Diskusijas gaitā Brīvo 
arodbiedrības savienības dalīborganizāciju pārstāvji uz-
klausīja dažādos (brīžam pretrunīgos) viedokļus, ko 

pauda: A. Ašeradens (Saeimas deputāts un Labklājī-
bas ministrijas parlamentārais sekretārs), A. Dobelis 
(biedrības ‘’Progresīvie’’ priekšsēdētājs), P. Strautiņš 
(DNB bankas ekonomikas eksperts), A. Jaunsleinis 

(LPS priekšsēdis), P. Leiškalns (LDDK Sociālo lietu un 
sociālās drošības eksperts).  
 Galvenās atziņas, kas izskanēja no diskusijas 
dalībniekiem: 
   E. Baldzēns (LBAS priekšsēdētāja vietnieks): 
“... Latvijā jāievieš progresīvais iedzīvotāju nodoklis, 
kas ļaus straujāk mazināt sociālo nevienlīdzību.  ES ir 

tikai trīs valstis, kurās tāds nav ieviests...”. 
  A. Ašeradens: “ ...ir apzinātas riska grupas un 
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valdība domā kā mazināt nabadzību, sociālo atstumtību 
un nevienlīdzību Latvijā. Nosakot progresīvu nodokli, 
tas jāskata mājsaimniecību kontekstā...”. 

  A. Dobelis: “... progresīvais nodoklis veicinās 
labklājības līmeņa paaugstināšanu. Progresīvā nodokļu 

sistēma nedrīkst paaugstināt nodokļu slogu, nedrīkst šo 
sistēmu sarežģīt un nodokļu samazināšanai jānotiek ilg-
termiņā...”. 
  P. Strautiņš: “... stingri jāvirzās uz progresivi-
tātes pusi gan ar bāzes paplašināšanu, gan ar minimu-
mu celšanu. Stingrāk jāstrādā pie nodokļu iekasēšanas 
un jāmazina ēnu ekonomika...”. 

  A. Jaunsleinis: “... mazumtirdzniecība rāda, 
ka legālie ienākumi ir 200 lati, bet katru mēnesi iepēr-
kas par 300 latiem? ... Nepārtraukti pieaug skaidras 
naudas iemaksa bankomātos. Neticu, ka kāds cilvēks 

izņem naudu no viena bankomāta un iemaksā citā. Šā-
das iemaksas vajadzētu aplikt ar 10% nodokli. Lai gan 
valsts paredz saņemt daļu naudas atpakaļ (par bēr-

niem, izdevumiem veselības aprūpei, izglītībai, par pen-
siju 3 līmeni, utt.), diemžēl, ja saņem minimālo algu -  
nav no kā atmaksāt. To saņem lielāko algu saņēmē-
ji...”.  
   P. Leiškalns : “... kāpēc cilvēks saņem zemu 
algu? Vai zema alga ir zema alga? Kas ir progresivi-
tāte? Cik valsts  un sociālā budžetā iemaksā cilvēks no 

minimālās algas un cik, ja alga ir 1000 lati?...”.              
    25.aprīlī, Arodbiedrību namā, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība rīkoja Vispasaules darba aizsar-

dzības dienai veltīto Noslēguma konferenci (bez šai 
dienai pieņemtās melodijas „Kas tie tādi, kas dziedā-
ja...” atskaņošanas).  

 Konferences ievadā arodbiedrību pārstāvji ap-
meklēja akciju sabiedrību „Aldaris” (1865.g.), iepazinās 
ar uzņēmumu un tā  darba aizsardzības sistēmas darbī-
bu  Uzņēmuma strādā 270 darbinieki, t.sk.34% sievie-
tes. 63% darbinieku darba stāžs uzņēmumā ir līdz 9 
gadiem. Uzņēmumā darbojas darba aizsardzības komi-
teja, kuras sastāvā ir struktūrvienību vadītāji, uzticības 

personas un arodbiedrības pārstāvji. Darba aizsardzības 
normatīvo aktu prasību izpilde ir labi organizēta. Ir no-
vērtēti darba vides riski un tiek veikti pasākumi to no-

vēršanā vai mazināšanā. Darba aizsardzības speciāliste 
Jeļena Mihailova gada laikā, rīkojot darbinieku aptau-
jas, pieaicinot viņus darba vides apsekošanā,  ir spējusi 
iesaistīt darbiniekus darba aizsardzības jautājumu risi-

nāšanā. Radās iespaids, ka šajā uzņēmumā, kura vadī-
ba izprot darba drošības, darba apstākļu lomu,  darba 
ražība  un produkcijas kvalitāte iet roku rokā.  
 Konferences otrajā daļā, kuru Bruņinieku ielā 
atklāja LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers  bija iekļauti pie-
ci referāti. Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors 

R.Lūsis ziņoja 
par darba aiz-
sardzības stā-

vokli valstī, 
un . . . tūlīt at-
stāja zāli.  
 Darba 

drošības un vi-
des veselības in-
stitūta direktors, 
Dr.med. 
I.Vanadziņš in-
formēja par pētī-
juma  „Darba 

apstākļi un ris-
ki Latvijā 2012

-2013” pirmajiem rezultātiem: INFORMĒTĪBA un 
ARODSLIMĪBU PROFILAKSE .  
 Šā paša institūta speciāliste-arodslimību ārste 

J.Restes tēma bija – „Arodslimības Latvijā – ten-
dences, profilakse, nākotne”.   

 Par Reģionālo konferenču atziņām, darba aiz-
sardzības uzticības personu darbību un LBAS konsultan-
tu pieredzi darba aizsardzības jautājumos uzstājās 
LBAS darba aizsardzības konsultants M.Pužuls.  
  Ziņojumā Arodbiedrību skatījumu uz darba 
aizsardzību valstī un Eiropā  LBAS darba aizsardzī-
bas eksperts Z.Antapsons atzīmēja, ka, lai reāli novēr-

tētu situāciju ar nelaimes gadījumiem valstī, vajag ob-
jektīvu statistiku, un reāli tas būtu ap 30 000 nelaimes 
gadījumu (tikai 1 510 reģistrēti VDI)! Pragmatiski – 
Ja nav akta – nelaimes gadījumā cietušais nesa-

ņems atlīdzību no valsts – slimības pabalstu, atlīdzī-
bu par darbspēju zaudējumu, rehabilitācijas līdzekļus . . 
. Valdība stāsta, ka ekonomiskā situācija uzlabojas, bet 

attieksme pret darba aizsardzības sistēmu daudzos uz-
ņēmumos ir palikusi tāda pat kā krīzes gados. . . LBAS 
veiktā aptauja rāda, ka 60% nodarbināto nav iesaistīti 
darba vides risku novērtēšanā, 50% nav informēti par 
riska faktoriem darba vietās. Bojā gājušo skaits ne-
laimes gadījumos darbā Latvijā ir dramatisks – 34 
nodarbinātie (uz 100 000 strādājošiem  2 reizes vai-

rāk nekā vidēji ES) . Kas tālāk? Šogad noslēgsies Eiro-
pas Darba aizsardzības kampaņa „Novērsīsim darba 
vides riskus kopā!”. Arī Latvijas darba aizsardzības 

jomas attīstības plāns ir 2013.gada beigām.  
  2014.-2015.g.g. noritēs kampaņa „Veselīgas 
darba vietas uzvar stresu!” . ES stratēģija par dro-

šiem un veselīgiem darba apstākļiem 2013.-2020.g.g. 
nav vēl pieņemta. LM jāsāk strādāt (kopā ar sociāla-
jiem, partneriem) pie nākotnes stratēģijas – 2014... ? . 
 Noslēguma diskusijā LMNA pārstāvis 

Ā.Smildziņš atzīmēja Valsts premjerministra, Labklājī-

bas ministres neklātbūtni tik 

„mazsvarīgu” jautājumu kā, piemē-

ram, darba aizsardzība, apspriešanā. 

Viņš atzīmēja arī, ka, piemēram, 

Austrijas Valsts darba inspekcija, at-

šķirībā no Latvijas VDI,  savā darbī-

bas pārskatā uzrāda sestdienās, 

svētdienās, nakts maiņās veiktās 

pārbaudes, pārbauda darbu mājās un  uzskaita arī tur 

notikušos nelaimes gadījumus darbā. Ā.Smildziņš : 

“... iesaku VDI, risinot, nepieciešamības gadījumos,  

problēmu par kontaktēšanās iespējām ar citvalstu dar-

ba devēju(-iem) Latvijā, sakārtot arī jautājumu par VDI 

amatpersonu iespējām pārbaudīt  normatīvo aktu prasī-

bu ievērošanu mežizstrādes darbu procesā...”. 

 2. un 7.maijā LBAS nozaru arodbiedrības ti-

kās, lai apspriestu NTSP atgrieztos piedāvātos grozīju-

mus Darba likumā un vienotos par arodbiedrībām pie-

ņemamiem grozījumiem DL 68; 101; 110 un citos liku-

ma pantos. 

 25.aprīlī notika Nacionālās trīspušu sadarbības 
padomes (NTSP) sēde. Jautājumā par minimālo algu, 
sociālie partneri vienojās, ka tā no 2014.gada1.janvāra 
būs 225, - lati. Attiecībā uz neapliekamo minimumu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

25.aprīļa Konferencē. No labās: R.Lūsis, 
J. Reste, P. Krīgers, Z. Antapsons. 

NACIONĀLĀ TRĪSPUŠU SADARBĪBAS  

PADOMĒ 



pat reiz Finanšu ministrijas piedāvājums ir – diferencēts 
neapliekamais minimums, kas nozīmētu, ka tas tiks sa-
glabāts esošo 45 latu līmeni lielāko algu saņēmējiem, 

bet iedzīvotājiem ar mazākajām algām tas nākamgad 
varētu tikt palielināts līdz 84 latiem. Savukārt atvieglo-

jums par apgādībā esošām personām no pašreizējiem 
70 latiem (no 1.jūlija būs 80 lati) mēnesī tiktu palieli-
nāts līdz 98 latiem. 
  Savukārt jautājumā par grozījumiem Darba li-
kumā (DL), NTSP sēdē sociālie partneri nevienojās par 
68; 101 un 110 DL pantiem un tos noraidīja kā nesaga-
tavotus. NTSP sēdē puses vienojās, ka piedāvātie grozī-

jumi atkārtoti jāskata Darba lietu trīspusējā apakšpado-
mē.  

 26. aprīlī LMNA Republikāniskās komitejas dar-

binieki Ā. Smildziņš, I. Siņica un A. Sīmansons pie-

dalījās a/s ‘’Latvijas Finieris’’ organizētajās Meža dienās 

Gaujas Nacionālajā parkā Krimuldas pagasta 

‘’Zābakos’’. Tika iestādīti trīs simti ozolu dižstādi.  

“Nākotnē šī ozolu birzs dabiski iekļausies atpūtas zonā 

un papildinās vienu no Gaujas Nacionālā parka dabas 

takām” sacīja “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdē-

tājs Juris Biķis. Ozoliņus stādīja un dabas skaistumu 

baudīja arī Valsts prezidents Andris Bērziņš.  

 Pavisam Latvijā šajā pavasarī gan stādot , 

gan izkopjot tās mežaudzes , kas iesējušās, tiks 

atjaunoti 35 000 ha meža. 

 

ZVIEDRIJA   
 ■ Saskaņā ar Meža nozarēs noslēgto jauno ģe-

nerālvienošanos nozares uzņēmumu, t.sk. Billerud/
Korsnäs Frēvē darbinieki saņems 6,8% algas pielikumu 
3 gadu laikā.  
Emēlija Nīdēna, 26 gadi, iekrāvēja vadītāja, strādā 2 
maiņās un nopelna apaļas 25 000 SEK mēnesī un ir ap-

mierināta.  
 „Man šķiet, ka tā ir laba un reāla algas paaugstuināša-
na”, saka Čells Matsons, 62 gadi, strādā par žāvētāju 
(no www.skogs- och trafacket.se ) . 

■ Laršs-Inge un citi no VOLVO-BUSSAR (Volvo-

Autobusi)  atlaistie darbinieki saņēma papildus pabalstu 

10 000 SEK (~700 LVL) katrs.  
Eva zaudēja darbu, kad ERICSSON  slēdza fab-

riku Jevlē, tur atlaistie darbinieki saņēma papildus 
300  000 SEK (~21 000 LVL) katrs. Neliela starpība!           
 ■ Policijas izmeklēšana pret krievu auto darbi-

nieku arodbiedrību. Krievu auto darbinieku arodbiedrība 
riskē būt apzīmēta kā „ārzemju aģents” tādēļ, ka to at-
balsta arodorganizācijas ārpus Krievijas. – Viņi ir pret 

mums.  
“Viņi baidās no mūsu stiprajām un kritiski no-

skaņotajām arodbiedrību apvienībām”, saka Natalja 
Nikulova no arodbiedrību savienībaS MPRA. Arodbied-
rības lozungs: „Neraudiet! Organizējieties!”.  

Agrāk MPRA ir uzvarējusi strīdos pret Ford, GM 

un kādu (apakš)piegādātāju Wolkswagen. Tagad tas at-

tiecas atkal uz Ford. (no www.dagensarbete.se).  

 

AUSTRIJA 

 ■ Austrijas darba inspekcija 2012.gadā pār-

baudījusi arī darbu mājās; preventīvo dienestu un dar-

ba aizsardzības uzticības personu darbu (3325 pārbau-

des), darbu sestdienās un svētdienās (499 pārbaudes) 

un arī nakts darbu (1118  pārbaudes) (no arbeitsin-

spektion.gv.at 

 

 

Š.g.13. maijā mūsu kolēģis   

AIGARS SPAL VIŅŠ  

Atzīmēja apaļu dzīves Jubileju!  

 Sveicam! Sveicam!! Sveicam!!!  

 
Austrumlat-

gales  
Virsmežniecī-

bas 

 Arodorgani-
zācijas  
Galvenā  
uzticības  
persona 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto: Ā.Smildziņš 

 Kopīgs darbs ar Valsts prezidentu. No kreisās: LMNA 
priekšsēdētājs A. Sīmansons, prezidents A. Bērziņš, 
priekšsēdētāja vietniece I. Siņica un simboliskais Finierklu-
cis stāda ozoliņu nākotnei. 

MEŽA NOZARĒ 

ĪSZIŅAS NO CITĀM VALSTĪM ... 

(Ā. SMILDZIŅA lasījums ) 

 KOKI UN MEŽI IR LIELĀKĀ DĀVANA, 

AR KO DABA APVELTĪJUSI CILVĒKU, TĀPĒC 

CIENIET UN SAUDZĒJIET TOS.  

Plīnijs Vecākais 

http://www.dagensarbete.se

