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 11.jūnijā notika Brīvo arodbiedrību savienības 
Valdes ārkārtas sēde, kurā nolēma 19.jūnijā pie Minis-
tru kabineta rīkot mītiņu  – sapulci, lai valdībai atgādi-

nātu Arodbiedrību  prasības: PAR cienīgiem darba un 
dzīves apstākļiem Latvijā, - PRET sociālo nevienlīdzību. 
Atgādināt politiķiem par viņu solījumiem! 
 Arodbiedrības PIEPRASA: 

TAISNĪGU UN SAMĒRĪGU NODOKĻU POLITIKU! 
ATBALSTU JAUNĀM DARBAVIETĀM! 

SOCIĀLO TAISNĪGUMU! 
NODARBINĀTĪBAS GARANTIJAS JAUNIEŠIEM! 

CIEŅU KOPLĪGUMIEM UN SOCIĀLAJAM DIALOGAM! 
DROŠAS DARBA TIESĪBAS! 

    Laikā, kad valdība Latviju eksponē kā Eiropas 
veiksmes stāstu, mēs esam gandrīz pati nabadzīgākā 

valsts ES. Latviju drīzāk raksturo lielais bezdarbs, it 
īpaši jauniešu vidū, kā arī vairāki simti tūkstošu no 
valsts aizbraukušo ekonomisko bēgļu. Tādēļ LBAS at-
balsta Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Eiro-
pas Sociālo paktu un tajā akcentēto sociālo dimensiju, 
kas nozīmē: labākus dzīves un darba apstākļus, sociālo 

un tiesisko aizsardzību, labus sabiedriskos pakalpoju-
mus un sociālo dialogu.          
  19.jūnijā LBAS Valde un nozaru arodbiedrības 
tikās ar Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģe-
nerālsekretāres vietnieku Patriku Išertu.  

Patriks Išerts: “... Arodbiedrī-
bas prasa radikālas izmaiņas 
Eiropas politikās, kas pamatotas 
uz atveseļošanas un investīciju 
plānu, mērķētu uz darbavietu 

radīšanu un cīņu pret bezdarbu. 

Bargās taupības politikām ir 
konkrētas alternatīvas. Šajā, so-
ciālo jautājumu steidzamas risi-
nāšanas laikā, Eiropas Padomei 
27. un 28.jūnijā ir jāapspriež šie 

izaicinājumi un jāatrod alternatīvi risinājumi...”. 

    P.Išerts uzsvēra, ka patlaban vairāk nekā 5,7 
miljoni jaunu cilvēku – katrs ceturtais! – Eiropas Savie-
nībā ir bez darba. Šī situācija ir nepieļaujama, un tā ir 
jārisina. Eiropas nākotne nevar balstīties uz bezdarbu 
un nabadzību. Mums vajag Eiropas Atveseļošanas prog-
rammu, kurai jābūt fokusētai uz cienīgu darbu kā politi-
kas prioritāti, un jaunatnes nodarbinātību, kam jāpalīdz 

noturēt jauniešus savās mājās. Tas nozīmē – dot cerību 
miljoniem cilvēku visā Eiropā, ka viņu nākotne būs la-
bāka. Vēl ir gads līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un 
šajā laikā ir jāvairo pilsoņu uzticība Eiropai, parādot ES 
kā „sociālu Eiropu”. ES līderu tukšā retorika par izieša-
nu no krīzes nepārliecina pilsoņus. Ekonomisko lēmumu 
kodolā ir jābūt Sociālai Eiropai. 

    19.jūnijā notika LBAS un dalīborganizāciju or-
ganizēts mītiņš „Par sociālo taisnīgumu – pret na-
badzību” pie Ministru kabineta. Mītiņa laikā tika uzsāk-
tajā vēstuļu akcija „Rokas nost no Darba likuma!’’ 
   Mītiņā uzstājās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers, 
ETUC ģenerālsekretāres vietnieks P. Išerts, LBAS 
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priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, Industriālo 
nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja R. Pfeifere, Veselī-
bas un sociālās aprūpes arodbiedrības priekšsēdētājs V. 

Keris, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja I. Mikiško, Liepājas metalurgu arodbied-

rības priekšsēdētājs J. Grava, arodbiedrības „Enerģija” 
priekšsēdētāja J. Stalidzāne, LBAS Jauniešu padomes 
pārstāvis M. Dunskis, Pensionāru federācijas priekšsē-
dētājs A. Siliņš, Valmieras Stikla šķiedras arodbiedrības 
priekšsēdētāja M. Virza. 
 

  LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers: „... Šodienas 
mītiņš pierāda, ka arodbiedrības spēj mobilizēties, ja 
prasības ir nopietnas un apdraudējums ir acīmredzams. 
Jāsaka, ka pozitīvs impulss bija ETUC vadības vizīte 
šeit, - ne tikai valdībai, bet arī Latvijas arodbiedrībām. 
Būtiski, ka ETUC ar savu vizīti atbalsta mūsu prasības 
valdībai, savukārt mēs ar savu klātbūtni bijām nopietns 

atbalsts ETUC prasībām Eiropadomei...”.  
    ETUC pārstāvis P. Išerts uzstājoties mītiņā uz-
svēra nepieciešamību pēc sociālās dimensijas un Eiro-

pas politiku maiņas: "... Politiķi saka - esiet pacietīgi, 
taču tas nav risinājums, un to norāda arodbiedrības vi-
sā Eiropā. Pašreizējās politikas nestrādā,  to pierāda 
milzīgais bezdarbs, īpaši jauniešu vidū..." . 

    LIA priekšsēdētāja R. Pfeifere uzsvēra, ka val-
dība netur solījumus: "...Joprojām cilvēki aizbrauc no 
Latvijas, izmisuma dzīti. Pie mums netiek atbalstīta 
jaunu darbavietu rašanās, nodokļu politika pret cilvē-
kiem ir netaisnīga..." . 
    LIZDA priekšsēdētāja I. Mikiško: "... Valdība 

vairo bailes. Ir sajūta, ka mēs dzīvojam visu laiku dzel-
tenā luksofora režīmā - gaidiet, gaidiet... Kāpēc mēs 
savus jauniešus skolojam Eiropas tirgum? Kad mēs dzī-

vosim, nevis tikai eksistēsim?...". 
    LVSADA priekšsēdētājs V. Keris pauda viedokli, 
ka patlaban desmit reizes vairāk cilvēku nevar aiziet pie 
ārsta, vai nopirkt zāles: "... Mēs gribam atpakaļ gan pa-

cientus, gan ārstus. Valdība melo, ka mūsu veselības 
aprūpes finansējums tuvojas ES līmenim. Tieši otrādi - 
nekad vēl mūsu valstī veselības aprūpes finansējums 
nav bijis tik mazs...". 
   Mītiņa laikā tika savākti vairāk nekā 1500 pa-
rakstu, bet ņemot vērā, ka visi neparakstījās parakstu 
vākšanas akcijā, pieļaujams, ka dalībnieku akcijā bija 

vēl vairāk. 

   Mītiņa laikā Eiropas arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) ģenerālsekretāres vietnieks P. Išerts tikās ar 
premjerministru V. Dombrovski, kurš atzina, ka atbal-

sta Eiropas Sociālo paktu, kā arī pozitīvu sociālā dialoga 
norisi.  
   LMNA vadība izsaka pateicību visiem nozares 
cilvēkiem, kas piedalījās 19.jūnija mītiņā!  
    12. – 14.jūlijā atpūtas bāzē ‘’Mežrozes’’, Lie-
pas pagastā, Priekuļu novadā notika kārtējās LBAS or-
ganizētās sporta spēles. Šogad piedalījās 12 nozaru 
arodbiedrību komandas, kas sacentās deviņos sporta 
veidos: volejbolā, zolītē, šautriņu mešanā, basketbola 

sodu metienos, futbola soda sitienos, florbola sitienos, 
frīsbijā, stafetē un kapteiņu sacensībās.  

 LMNA komandas veidošana tika uzticēta LMNA 
Valdes loceklim Uldim  Rozem, kurš ar lielu atbildības 

sajūtu to paveica, komandu veidojot uz a/s ‘’Liepājas 
papīrs’’ arodor-
ganizācijas bā-
zes. LMNA ko-
manda kopvēr-
tējumā ieguva 
6.vietu, bet 

florbolā un zolī-
tē izcīnīja trešās 
vietas. 

 Komandu kap-
teiņu sacensī-
bās U. Roze  
izcīnīja pirmo 

vietu.  
 L M N A 

Valde izsaka pateicību Uldim Rozem un visiem ko-
mandas dalībniekiem par ieguldījumu pasākumā! 
     20.augustā LBAS dalīborganizāciju va-
dītāju tikšanās laikā, arodbiedrību pārstāvji atzina, ka 

beidzot valsts budžeta veidošanas procesā valdība ir 
ņēmusi vērā jau gadiem ilgās arodbiedrību prasības so-
ciālās nevienlīdzības mazināšanai, taču valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme tomēr 
ir sadalīta netaisnīgi. 
  Dalīborganizāciju pārstāvji norādīja, ka pirms 
krīzes VSAOI likme tika paaugstināta tikai darba ņēmē-

jiem, taču tagad tiek samazināta arī darba devēju pus-
ei. Rezultātā samazināsies darba ņēmēju iemaksas so-
ciālās apdrošināšanas fondā, kas nozīmē arī mazāku 
pensiju nākotnē. Arodbiedrību pārstāvji uzsvēra, ka val-
dības darbība un lēmumi nav veicinājuši ražošanas at-
tīstību, un sliktākā situācijā ir nostādīti darbinieki. Soci-
ālās apdrošināšanas iemaksu likmes samazināšana ir 

notikusi vienlaicīgi ar iemaksu „griestu” ieplānošanu ļoti 
lielu algu saņēmējiem, kā arī ar būtisku ieskaitījuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LMNA komandas 2013 dalībnieki . Pirmais no labās: ko-
mandas kapteinis Uldis Roze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pēteris Krīgers apbalvo Uldi Rozi - 
LMNA komandas 2013 kapteini  

LMNA pārstāvji (no labās): I. Siņica, Dz.Stivka, 
A. Sīmansons, A. Laševics ... 



palielināšanu 2.pensiju līmenī, un šobrīd neviens nav 
sniedzis skaidrojumu, kā šīs izmaiņas ietekmēs sociālo 
budžetu un vai būs iespējas īstenot visu to, kas likumos 

noteikts. Tas, ka kārtējo reizi no šāda soļa iegūst ban-
kas, ir skaidrs, bet, ko iegūst labticīgie nodokļu maksā-

tāji, to valdība noklusē. Tāpēc šāds solis izskatās īster-
miņa, ar vēlēšanām saistīta aktivitāte, kam maz sakara 
ar sociālo problēmu risināšanu pēc būtības. 
   3.septembrī LBAS dalīborganizāciju pārstāvji 
kārtējo reizi diskutēja par topošo Arodbiedrību likumu, 
kurš atrodas Saeimā un deputāti uzsākuši pie tā strā-
dāt. REZULTĀTI ??? !!! 

    Valsts Darba inspekcija (Inspekcija) ir labklājības mi-
nistra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.  

„Inspekcijas  galvenā funkcija ir nodrošināt efektīvu 
valsts politikas īstenošanu, uzraudzību un kontroli dar-
ba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jo-
mā”  (skat.: www.osha.lv Statistika,  Inspekcija 
2012.gada darbības pārskats).  
 Inspekcijas prioritārie darbības virzieni 
2012.gadā bijuši: ■ nereģistrētās (turpmāk - nelikumī-

gās) nodarbinātības samazināšanas politikas īstenoša-
na (Ā.S.-tas nozīmē - valsts politiskais pasūtījums); ■ 
letālo un smago nelaimes gadījumu darbā skaita sama-

zināšana (Ā.S.-tikai kā otrā prioritāte!!!).  

   Nelikumīgās nodarbinātības apkarošanā In-
spekcija, kā redzams, ir iesaistījusi lielus spēkus. Pār-
baudīti 3034 uzņēmumi, no kuriem 867 (33,8%) 
konstatēti 3002 nelikumīgi nodarbinātie. Nelikumī-
gās nodarbinātības atklāšanā nozīmīgs esot arī pieau-
gošais sabiedrības atbalsts. 2012.gadā Inspekcija pa 

uzticības tālruni 67312176 un elektroniski 
(nelegals@vdi.gov.lv) saņēmusi 550 ziņojumus par ie-
spējamiem nelikumīgās nodarbinātības gadījumiem.  
 Konstatējot nodarbināšanu bez rakstveidā no-
slēgta darba līguma Inspekcijas amatpersonas 
2012.gadā piemērojušas naudas sodus par LVL 1 

091 201 (75,3% no Inspekcijas piemēroto naudas so-

du summas 2012.gadā).  2012.gadā Inspekcijas pie-
mēroto naudas sodu kopīgā summa bijusi LVL 
1 449 397, šajā pašā laikā  piešķirtā valsts budžeta fi-
nansējums bijis LVL 1 639 530. (Ā.S.- “ Pieņemot, ka 
Inspekcijas piemērotās soda naudas summas ir ieskaitī-
tas valsts kasē, valsts ir saņēmusi atpakaļ 88,40% no 
Inspekcijai darbības nodrošināšanai paredzētā finansē-

juma, jeb valsts ir iztērējusi tikai LVL 1 293 gadā uz 
katru vidējo Inspekcijā nodarbināto !!! “). 
 Inspekcijas darbības otrās prioritātes ietvaros 
kokapstrādē, un mēbeļu ražošanā   tāpat kā ie-
priekšējos gados veikta tematiskā pārbaude.   

    Mežizstrādē šāda pārbaude izdarīta pirmo rei-

zi. Esot veikti 225 uzņēmumu apsekojumi, to rezultā-
tā darba devējiem izsniegti 179 rīkojumi 1004 konsta-
tēto pārkāpumu novēršanai, piemēroti 48 administratī-
vie sodi, kā arī apturētas 3 iekārtas, bet par 24 iekār-
tām izsniegti brīdinājumi par darbības apturēšanu.    
 Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmu-
mos pārbaudes izdarītas 203 uzņēmumos. 

   Salīdzinot pēdējo 5 tematisko pārbaužu rezultā-
tus redzams, ka trīskāršojies apturēto iekārtu vai brīdi-
nājumu par iekārtu apturēšanu skaits un tas liecina, ka 
darba devēju attieksme pret drošu darba aprīkojumu 
nav uzlabojusies. 

 Meža nozaru uzņēmumos visbiežāk pārkāpumi 
konstatēti: ■   darba vides iekšējās uzraudzībā - 
28,9%,  ■ darba aprīkojuma lietošanā un strādājot 

augstumā – 10,3%,  ■   apmācībā darba aizsardzības 
jautājumos – 9,4%,  ■   darba aizsardzības prasību 

ievērošanā darba vietās – 8,7% ,   ■  obligātās veselī-
bas pārbaudes veikšanā – 7,7%, utt.  
        2012.gadā Inspekcija kontrolējusi arī 
kompetento institūciju/speciālistu sniegto pakal-
pojumu kvalitāti, uzlikusi arī 4 administratīvos sodus. 
Tie piemēroti par nepilnīgi izvērtētiem darba vides ris-
kiem būvobjektā, visu darba  vietā pastāvošo riska fak-

toru neidentificēšanu, kā arī risku nenovērtēšanu.  
Kompetentās institūcijas bieži darbu izdarot formāli, sa-
gatavojot  dokumentus ar vispārīgiem ieteikumiem.   
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās 
sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ievie-
šana”, kurš iesākts 2009.gada 4.novembrī, mērķis ir 

bijis ieviest 16 Inspekcijas e-pakalpojumus. 2012.gadā 
darbs pie tiem turpinājies un tie izvietoti testa vidē. 
Piemēram: ■  Iesniegums Valsts darba inspekcijai un 
atbildes saņemšana; ■  Valsts darba inspekcijas amat-
personas lēmuma apstrīdēšana; ■  Paziņojums par noti-
kušo nelaimes gadījumu darbā; ■  Ziņojums par arod-
slimības gadījumu;■ Darba devēja paziņojums Valsts 

darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem; 
u.tml..  
 Uzņēmumu apsekošana. Inspekcijas amat-

personu mērķis, apsekojot uzņēmumu, ir apzināt faktis-
ko situāciju uzņēmumā darba tiesisko attiecību un dar-
ba aizsardzības jomā, novērtēt tās atbilstību spēkā eso-

šo normatīvo aktu prasībām un panākt, lai darba devēji 
noformētu darba tiesiskās attiecības atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām . . ., kā arī, lai uzņēmumos tiktu iz-
veidota nodarbināto veselībai  droša un nekaitīga darba 
vide. Apsekojumu skaits pēdējo piecu gadu laikā sa-
mazinājies par 26,5% (2008.- 13 238, bet 2012.- 9 
848), 2012.gadā apsekoti 7 489 uzņēmumi jeb par 

28,5% mazāk nekā 2008.gadā.    
 Vidēji vienā apsekojumā 2008.gadā konstatēti 2  
pārkāpumi, bet 2012.gadā – tikai 1,5  pārkāpumi.  

 Ā.S.-jautājums: “Vai patiesi Latvijā tik ļoti ir 
uzlabojies darba aizsardzības stāvoklis jeb pārkāpumi 
netiek identificēti”.        
   Inspekcijas amatpersonas  praksē pārliecināju-

šās, ka pašlaik administratīvā soda piemērošana lielā-
koties ir efektīvāks (efektīvākais)  darba vides  un tie-
sisko attiecību sakārtošanas līdzeklis uzņēmumos. Tā-
pat uzņēmumos , kuros izsniegti brīdinājumi par 
struktūrvienības/iekārtas apturēšanu, situācija nereti 
tiekot uzlabota  burtiski 24 stundu laikā.  

 Ā.S.– piezīme: “Vai bija vajadzīgi 20 gadi, lai 
nonāktu pie šādām atziņām?” 
 Jau trīs gadus pēc kārtas neesot mainījušies 

normatīvie akti darba aizsardzības jomā, kuru prasības 
tiekot pārkāptas visbiežāk (darba vides iekšējās uzrau-
dzības; apmācības darba aizsardzības jautājumos un 
obligātās veselības pārbaudes (OVP) noteikumi).  

 Ā.S.-piezīme:” Inspekcija nesaka – vai tas ir la-
bi vai slikti. Darba devēji kā vienu no OVP neveikšanas 
iemesliem minot finanšu  trūkumu, taču nav  zināms 
vai Inspekcija par to patiesumu ir pārliecinājusies vai 
nē.”  
 Inspekcija izskatījusi 4628 fizisko un juridisko 
personu iesniegumus, 4355 (94,1%) no tiem bijuši 

darba tiesību jomā, no kuriem 56,8% par darba sa-
maksu; 20% par darba līgumiem, t.sk. nelikumīgu no-

Par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS 2012.gada 
DARBĪBAS PĀRSKATU 

Ā. Smildziņa lasījums un komentāri 



darbināšanu; 11,2% par atbrīvošanu no darba; 4,7% 
par darba un atpūtas laiku u.t.t. 2012.gadā Inspekcija 
saņēmusi 608 apstrīdēšanas iesniegumus, kas ir par 

21,4% vairāk nekā 2011.gadā. No Inspekcijas direk-
tora izskatītajiem 563 iesniegumiem 67,7% pilnībā at-

stāti spēkā, bet 9,2% pilnībā atcelti. 437 iesniegumos 
apstrīdēts lēmums par soda uzlikšanu, 70,5% no tiem 
atstāti spēkā, apstrīdēti 23 akti par nelaimes gadījumu 
darbā, 11 no tiem atstāti spēkā. 2012.gadā dažādās 
tiesās un tiesu instancēs pieņemti 110 nolēmumi, no 
kuriem 83% bijuši Inspekcijai labvēlīgi   
 2012.gadā Inspekcijas amatpersonas pa bez-

maksas konsultatīvo tālruni sniegušas atbildes uz 
40 424 jautājumiem un Inspekcijas birojos  apmeklē-
tāju pieņemšanas laikā sniegtas atbildes uz 14 255 
jautājumiem, jeb vidēji 424 jautājumi vienam ie-

rēdnim gadā ! Atskaites periodā organizēti 16 seminā-
ri, kuros piedalījušās 536 personas.   
 Viens no Inspekcijas uzdevumiem ir veicināt so-

ciālo dialogu un veikt pasākumus,  lai sekmētu dom-
starpību novēršanu starp darba devēju un nodarbināta-
jiem. 2012.gadā organizēti 19 sociālie dialogi, 6 no 
tiem kā trešā puse piedalījušies  konkrētā uzņēmuma 
arodbiedrības pārstāvji. Dialoga rezultātā pieņemtie lē-
mumi tiekot pildīti 17 gadījumos, 2 gadījumos – tie pil-
dīti daļēji. Izvērtējot notikušo sociālo dialogu norises , 

varot secināt, ka salīdzinoši vieglāk debatēt  un rast vi-
sām pusēm pieņemamu risinājumu ir gadījumos, kad 
uzņēmumā ir stabila arodbiedrība, pārdomāti izstrādāts 

koplīgums un savlaicīga informācijas pieejamība visām 
pusēm.”  
 2012.gada 1.augustā Latvijas sabiedrisko pa-

kalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība 
LAKRS iesniegusi Inspekcijai pieteikumu par streika 
rīkošanu (Ā.S.:-vienīgais 2012.gadā) uzņēmumā SIA 
„Nordic Metalplast” . Streikā, kura iemesls bijis pa-
stāvīgi un ilgstoši aizkavēta darba algas izmaksa,  no 8. 
līdz 30.augustam piedalījušies 40 darbinieki. Beigās – 
mierizlīgums. 

 Inspekcijas personāls. 2012.gadā Inspekci-
jā bijušas vidēji 156 amata vietas, faktiskai vidējais 
nodarbināto skaits – 148 (101 - 68,7% sievietes), 

no tiem 129 ierēdņi (97 inspektori) un 19 darbinieki. 
Inspekcijas personāla mainības koeficients bijis 39%!!!
 Ā.S.: secinājumi: 1) darba drošība un veselī-
bas aizsardzība nav Inspekcijas darbības prioritāte; 2) 

Inspekcija pamazām no inspekcijas pārtop par konsul-
tēšanas un informēšanas institūciju; 3) Inspekcija ne-
sadarbojas ar darbinieku pārstāvjiem (uzticības perso-
nām, arodbiedrību) uzņēmuma līmenī – pārskatā darbi-
nieku pārstāvji pat netiek pieminēti; 4) Augstā perso-

nāla mainība ievērojami vājina Inspekcijas darbspējas.  
        

   Arodorganizāciju vadītāji! Vai Valsts 

darba inspekcijas amatpersonas apsekojot uzņē-

mumu ir kontaktējušies ar Jums vai darba aizsar-
dzības uzticības personu? 
       

 No šā gada septembra LBAS Mācību centrs 

organizē 40 stundu programmas teorētiskās daļas 
tālmācības darba aizsardzības maksas kursus 
darbinieku uzticības personām, darba aizsardzī-
bas atbildīgajām personām un arodorganizāciju 
priekšsēdētājiem. Tāpat šī programma ir piemērota 

darba devēju atbildīgajām personām par darba aizsar-

dzību, struktūrvienību vadītājiem, studentiem u.c. inte-
resentiem. 
   Lai iesaistītos darba aizsardzības tālmācības 
kursos, interesentam jābūt datoram, interneta pie-
slēgumam un e-pasta adresei.  

   Darbinieku ievēlēto darba aizsardzības uzticības 
personu apmācības nepieciešamību nosaka Latvijas Re-

publikas „Darba aizsardzības likuma” 14.pants un Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība 
darba aizsardzības jautājumos". Sociālā dialoga nodro-
šinājumam uzņēmumā darba aizsardzības jomā izšķiro-
ša nozīme ir arodaktīva zināšanām darba aizsardzības 
jautājumos, ko var iegūt licencētos apmācības kursos.   

 Sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 749 
„Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” ar 
š.g. jūliju ir noteiktas izmaiņas darba aizsardzības pa-
matlīmeņa kursu apmācības programmā un stundu 
skaitā.  

    Tālmācība ir pašmācības process, kas orientēts 
uz cilvēkiem, kuriem iesaistīšanās pilnā apmācības pro-

cesā (klātiene) kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējama. 
Iesaistoties tālmācības procesā, izglītojamais izvēlas 
savām interesēm atbilstošu: mācību uzsākšanas laiku, 
tempu kādā mācīties. 
  Turklāt jāpiebilst, ka tālmācības mācību gads 
nesākas 1.septembrī. Tālmācība ir process, kurā 
mācības var uzsākt jebkura laikā. 

  
 Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs, 
     Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās ... 
       ( O. Rikmanis) 
 

    

   ARTURS DUDARS 
 1940. gada 3.janvāris—2013.gada 27.augusts 
 
  Uz mūžu no mums šķīries  
     Meža nozaru arodu biedrības biedrs,  
     Ilggadējs LMNA Revīzijas komisijas loceklis 

 
                                                                 LMNA Padome, Valde, Revīzijas komisija 

 Pieteikšanās kārtība ir aprakstīta LBAS 
mājaslapā – www.lbas.lv, sadaļā „Darbības vir-
zieni” > „Darba drošība” > „Mācību kursi”: 
http://www.lbas.lv/directions/work_safety/

education 

DARBA AIZSARDZĪBA -  TĀLMĀCĪBĀ 


