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LATVIJAS BRĪVO

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
30. aprīlī Meža dienu ietvarā 144 talcinieki
piedalījās koku stādīšanā aiz Rundāles pils dārza, kur
top meža parks.
Pasākumā piedalījās arī LMNA biedri: Aigars
Spalviņš (Austrumlatgales VM AO), Daira Āboliņa
(Sēlijas VM AO), Māra Bimšteina (Dienvidkurzemes
VM AO), Āris Smildziņš, A. Sīmansons (LMNA) un
daudzi citi.

Foto: Ā, Smildziņš

Meža diena Rundālē. Arodbiedrība kopā ar nozares
sabiedrību. Ko iestāda A.Sīmansons, to aplaista Ā. Smildziņš

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ

4.aprīlī, LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) izsludinātās „Rīcības dienas” ietvaros tikās ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem. Uz tikšanos bija aicināti
pārstāvji no TB/LNNK, „Vienotības”, ZZS, „Saskaņas”,
Reģionu partijas, „Latvijas attīstībai”. Uz tikšanos bija
ieradušies: (no labās) Baiba Broka, Armands Krauze, Juris Pūce, Kārlis Šadurskis, Mārtiņš Šics .

K.Šadurskis: “ ... Eiropas Savienībai (ES) ir
nepieciešams lemt par lielāka kopbudžeta pārdali, lai
nodrošinātu pilnvērtīgu Eiropas sociālā modeļa funkcionēšanu, stratēģijas „Eiropa 2020” saistības nabadzības apkarošanā un ES spētu risināt daudzus citus sociāli nozīmīgus jautājumus.
Ja šobrīd katra dalībvalsts kopējā ES budžetā iemaksā 1% no iekšzemes kopprodukta, tad, lai risinātu sāpīgos dalībvalstu sociālos jautājumus, ir nopietni jādomā par lielāka kopbudžeta veidošanu. Viens no risinājumiem ir lemt par dalībvalstu iemaksu pacelšanu tuvinot 2% no IKP. Šāds lēmums prasītu uz pusi lielākas
iemaksas no Latvijas budžeta nekā šobrīd, taču tas

dotu iespējas saņemt atpakaļ daudzkārt lielāku finansējumu. Ar lielāka ES budžeta līdzekļiem paveras iespējas risināt tos jautājumus, par kuriem plaši runā
arodbiedrības, nodrošināt garantētu iztikas minimumu,
risināt pensiju, veselības aprūpes un citus sociālos jautājumus ES līmenī. Visai droši var apgalvot, ka lielāka
kopbudžeta pārdale Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni
celtu ar garantētu ES pensiju, iztikas minimumu, veselības aprūpi un būtu pietiekami efektīvs līdzeklis sociālās nevienlīdzības mazināšanai. Pie šāda modeļa ieguvējas būtu visa ES. ...”.
3.aprīlī notika kārtējā LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde (piedalījās arī LMNA eksperts
Ā.Smildziņš). Komisija sprieda par:
1. „VDI un LBAS Vienošanās par sadarbību” (turpmāk – Vienošanās), noslēgtas 26.04.2012.,
izpildes gaitu.
Ar ziņojumiem uzstājās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris
KRĪGERS un Valsts darba inspekcijas direktors (VDI)
Renārs LŪSIS.
Sadarbība notiek. Pēc pagājušā gada novembrī notikušās traģēdijas lielveikalā „Maxima” darba
aizsardzības stāvokļa uzlabošanas nolūkā notikušas
lietišķas konsultācijas starp lielveikala vadību un VDI
amatpersonām, pārrunas ar tirdzniecības nozares
arodbiedrības vadību. Viedokli par šo sadarbību izteica Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētāja Maira MUCENIECE. Par Latvijas Celtnieku arodbiedrības (LCA) sadarbību ar VDI ziņoja
(LCA) pārstāvis Jānis GUŽĀNS. Tomēr VDI un Arodbiedrības Vienošanās ietvaros ne viss notiek tik raiti,
kā gribētu arodbiedrības.
Iespējams, ka meža nozaru uzņēmumos darba
aizsardzībā VDI nav konstatējusi būtiskus pārkāpumus, un tādēļ pēc uzņēmumu pārbaudēm nav bijis
nepieciešams informēt LMNA. VDI apņemšanās „2)
veicināt darba aizsardzības ievēlēšanu uzņēmumos” un ”4) veicot uzņēmumu apsekošanu, pieaicināt darbinieku galveno uzticības personu
(uzticības personu) vai arī arodkomitejas pārstāvi” izpilde no VDI puses skanēja nepārliecinoši???
Konkrēta informācija par šiem, darbiniekiem svarīgajiem jautājumiem, diemžēl nebija apkopota arī arodbiedrību pusei, un šo punktu izpilde vai neizpilde ir
zināma tikai pēdējo 2 gadu laikā VDI kontrolēto uzņēmumu arodorganizāciju vadītājiem, arodbiedrības
biedriem un darba aizsardzības uzticības personām.
2. VDI 2013.gada darbības pārskats un
aktivitātes 2014.gadā. Ziņoja VDI direktors
R.LŪSIS.
Nāves
nelaimes
gadījumu
darbā un nelaimes gadījumu darbā
(NG), kuru sekas cietušajam ir smagi
veselības traucējumi, skaita samazināšanas nolūkā izdarītas 6 tematiskās
pārbaudes, t.sk. kokapstrādes un
mežizstrādes
nozarēs,
iesniegti
priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem un veikti izglītošanas pasākumi un informēšana.

mazāks nekā Igaunijā!!! Bojā gājušo skaits gan
mums gan ir vidēji 2 reizēs lielāks nekā ES un Igaunijā. Vai šie rādītāji liecina, ka Latvijā ir daudz drošāka darba vide nekā citās ES valstīs. Ja oficiālie statistikas rādītāji ir „kļūdaini”, tad tas nozīmē, ka daudzi
nelaimes gadījumos darbā cietušie samierinās ar to,
ka viņi nesaņem viņiem pienākošās sociālās apdrošināšanas garantijas.

Kokapstrādē pagājušajā gadā notikuši

2 nāves gadījumi darbā, vairāk šādu nāves gadījumu ir bijis mazumtirdzniecībā – 5, augkopībā un lopkopībā - 4 un sauszemes transportā- 3.

Galvenie smago un nāves gadījumu cēloņi
2013.gadā bijuši:
■ nav ievēroti darba drošības noteikumi vai instrukcijas— 27,0% ;
■ nepietiekoša uzmanība - 17,4%;
■ neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība - 16,6%;
■ trūkst drošības aprīkojums, tas nedarbojas vai ir
nepietiekošs - 10,0%;
■ ceļu satiksmes noteikumu neievērošana - 9,3%;
■ trūkumi darba vadībā, nepietiekoša kontrole9,3%;
■ neapmierinoša darba vietas izveidošana - 5,8%;
■ nedroša cilvēka rīcība - 4,6% .
Sakarā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem apturētas 49 struktūrvienības un iekārtas; izsniegts 31 brīdinājums par apturēšanu.
VDI pārbaudījusi arī Kompetento institūciju un
kompetento speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāti
(kopā apsekots 91 uzņēmums). VDI mājas lapā
www.vdi.gov.lv regulāri tiek aktualizēta regulāri aktualizēta informācija par sodītajiem darba aizsardzības
pakalpojumu sniedzējiem.
2013.gadā veikti ļoti daudz un dažāda
rakstura izglītošanas un informēšanas pasākumi:
● sniegtas 6 877 konsultācijas darba aizsardzības jomā
● izdoti 4 „Darba Aizsardzības Ziņu” numuri;
● izveidota vienota e-pasta adrese info@vdi.gov.lv , uz kuru ikviens var nosūtīt savus jautājumus darba tiesības un darba aizsardzībā, lai saņemtu
konsultāciju vai skaidrojumu;
● www.vdi.gov.lv pie tēmas „Darba aizsardzība” izveidota sadaļa „Pārkāpumi”, ar informāciju par
tiem uzņēmumiem, kuriem par darba aizsardzības prasību pārkāpumiem piemērots administratīvais sods sākot no 715 Euro;
● izveidots oficiālais Darba inspekcijas Slideshare konts (26 prezentācijas);
● izveidots oficiālais iestādes Twitter konts
@darbainspekcija;
● Youtube kanālā ir ievietoti 7 jauni video materiāli.
● animācijas filmu demonstrēšana;
● filmu scenāriju konkurss;
● piedalīšanās un atbalstīšana euro ieviešanas
procesā;
2013.gadā darbā notikuši 1594 nelai●semināri;
● darba aizsardzības filmu pēcpusdienas;
mes gadījumi (NG), t.sk. 219 smagi un 28
● nacionālā konference „Esi radošs – esi vesels
nāves gadījumi.
un drošs”;
Vai tas ir daudz vai maz?! Kopējais NG
● VDI amatpersonas kā lektori piedalījušies
skaits uz 100 000 nodarbinātajiem ir 16 reizes ma- 225 dažādos semināros par darba tiesību un darba aizzāks nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), 7,8 reizes sardzības aktuāliem jautājumiem utt.

Kaut arī līdz šim brīdim Latvijā vēl nav izstrādāta un pieņemta valsts politika darba aizsardzībā 2014.gadam un tuvākajam laika periodam,
Valsts darba inspekcija ir iecerējusi savas aktualitātes šim gadam:
■ tematiskās pārbaudes t.sk. kokapstrādes nozarē;
■ sabiedrības izglītošana un informēšana darba
tiesību un darba aizsardzības jautājumos;
■ Eiropas sabiedrības informēšanas kampaņa
„Veselīgas darba vietas uzvar stresu” (kampaņa sākās
7.aprīlī), labās prakses balva ‘Zelta ķivere” u.c.
■ VDI darbības iekšējās sistēmas sakārtošana;
■ Darba inspekcijas cilvēkresursu attīstība un
kapacitātes celšana.
STARPTAUTISKĀ STRĀDNIEKU PIEMIŅAS DIENA
– 28.aprīlis –
STARPTAUTISKĀ DARBA AIZSARDZĪBAS DIENA
Kopš 1996.gada pasaulē arodbiedrības 28.aprīlī Starptautisko
piemiņas dienu darbā bojā gājušajiem savainotajiem strādniekiem – pēdējos gados Strādnieku Piemiņas diena. Savukārt Starptautiskā
Darba organizācija kopš
2003.gada 28.aprīli pasludinājusi par Starptautisko
Darba aizsardzības dienu. Šogad šīs dienas devīze:
„Darba
aizsardzība, strādājot
ar ķīmiskām vielām un maisījumiem darba vietās”.
Konferenci
Arodbiedrību
namā, uzsverot darba aizsardzības nozīmi
nodarbināto
darba dzīvē, veselības saglabāšanā,
kā arī nodarbināto iespējas panākt darba vides uzlabošanu darba vietās, atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

Foto no LBAS arhīva

28.04.2014. Mirklis līdz konferences atklāšanai.
No kreisās: R.Lūsis (VDI), Jolanta Geduša (Labklājības
ministrija), P.Krīgers un Sandra Zariņa (VDI)

Priekšsēdētāja uzrunai sekoja - Piemiņas brīdis cietušajiem nelaimes gadījumos un bojā gājušiem darbā.
Valsts darba inspekcijas (turpmāk –

VDI) direktors Renārs Lūsis raksturoja darba aizsardzības situāciju valstī, prognozes un izaicinājumus.
Piezīme: plašāku situācijas izklāstu skat. par
3.aprīļa LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdi.
Par darba aizsardzības likumdošanas aktualitātēm – par 10.12.2013. pieņemtajiem Grozījumiem Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr.950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites
kārtība”, Grozījumiem Ministru kabineta 9.12.2002. noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot
darba aprīkojumu un strādājot augstumā” u.c. normatīvajiem aktiem konferences dalībniekus informēja Jolanta Geduša (LM Darba departaments).
Konferences galvenās tēmas ietvaros ar ziņojumu par „Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem kā
nelaimes gadījumu cēlonis” uzstājās VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa, par „Ķīmiskie
riski . . .” – Darba vides un veselības institūta pētniece
Inese Mārtiņsone un par „Ķīmisko vielu un maisījumu
risku pārvaldība” AS Grindeks Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Ilze Kristone.
Ļoti svarīgu tēmu - „Sadarbība ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu, sniedzot pirmo palīdzību nelaimes gadījumos darbā” izklāstīja NMPD Rīgas
reģionālā centra vadītāja vietniece operatīvos jautājumos Sarmīte Villere. Tie bija jautājumi gan par notikušā paziņošanu NMPD, gan rīcību un arī kļūdām, sniedzot pirmo palīdzību traumētajai personai, cietušās
pārvietošanu līdz, kamēr notikuma vietā ierodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālisti.
Ar pārskatu „Darba aizsardzības aktuāli jautājumi Eiropas Savienībā un arodbiedrību loma” uzstājās
LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons. Eiropas Savienības (ES) darba aizsardzības stratēģija 2013-2020 joprojām nav pieņemta. Nav tās arī
Latvijai. Labklājības ministrijai kopā ar sociālajiem partneriem jāsāk strādāt šajā virzienā.
Februārī Eiropas Parlaments pieņēmis lēmumu
par Normatīvās atbilstības un izpildes programmu
(REFIT). Pret balsojušas: Zviedrija, Grieķija un Malta.
Eiropas Komisijas (EK) paziņojumā esot punkti, kas
mazina darbinieku sociālās tiesības, kuras garantē Eiropas līmeņa cilvēktiesību instrumenti. Programma paredzot „administratīvā sloga” atvieglošanu uzņēmumiem
un tiesību aktu īstenošanas veicināšanu, vienlaikus neņemot vērā nepieciešamību nodrošināt Eiropā darbinieku darba tiesību aizsardzību un darba drošības prasību
īstenošanu. Līdz 2015. gadam EK plānojot pārskatīt 30
ES Darba aizsardzības Direktīvas (drauds – samazinās
darbinieku tiesības un garantijas), apturētas arodbiedrību darba aizsardzības iniciatīvas – REACH regulas aktualizācija,.. .
Eiropā 2014.-2015.gados tiek organizēta darba
aizsardzības kampaņa „Veselīgas darba vietas uzvar
stresu”.
Eiropā vairāk
nekā puse no
visiem darba
kavējumiem
rodoties stresa un psihosociālo risku
rezultātā. Par
stresa ietekmi
uz darbinieku
veselību,
tā
novēršanu
Foto no LBAS arhīva
u.c. jautājuLai mazinātu stresu, vingro arī konferenmiem stresa ces dalībnieki— Ā.Smildziņš (LMNA) un citi...

sakarā kampaņas laikā tikšot sniegta informācija gan
darba devējiem, gan darbiniekiem. Daži stresu izraisoši
faktori: strādājošo loma darba vietā, kolektīvā; darba
saturs; darba slodze un temps; darba laika organizācija; attiecības ar citiem strādājošiem ...
SIA „GRIF” pārstāvji Aivars Graikstis un Daira Veiliņa konferences dalībniekus iepazīstināja ar jaunumiem individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) laukā.
Tika parādīti „GRIF” izdotie katalogi par darba cimdiem,
IAL elpošanas un dzirdes aizsardzībai, PROFIMODE –
darba apģērbu un IAL katalogs HoReCa un medicīnas
nozares profesionāļiem, un arī GRIF AVĪZE (šoreiz veltīta pārtikas rūpniecībai).
Konferences noslēgumā tika pieņemts Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības
2014.gada 28.aprīļa
Starptautiskās Darba aizsardzības dienas konferences
dalībnieku
AICINĀJUMS
Valsts institūcijām,
Darba devējiem, Nodarbinātajiem un Uzticības
personām par drošām un veselībai nekaitīgām
darba vietām (skat. Ielikumā).

2.maijā notika Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) gājiens no Ministru kabineta
un mītiņš Doma laukumā - lai kopīgi
iestātos par papildus valsts finansējumu efektīvām pārmaiņām, nodrošinot
izglītībā un zinātnē strādājošo cienīgu
darba samaksu.
Vairāk kā 7000 skolotāju no visas Latvijas pulcējās Doma laukumā.
Protestētājus uzrunāt bija ieradusies arī Ministru prezidente. Uzrunājot sanākušos protestētājus, Ministru prezidente Laimdota Straujuma norādīja, ka
labi saprot skolotāju prasības, jo pati augusi pedagogu
ģimenē. Viņa atzina, ka pedagogu atalgojumam jāsasniedz vismaz Igaunijas līmenis, bet vienlaikus norādīja, ka šobrīd situāciju nav iespējams mainīt.

Pēc konferences pāri palika vairāki LMNA sagatavotie , bet Neatbildētie/Neuzdotie jautājumi

Valsts Darba Inspekcijai
Ziņa: „VDI pagaidām nepārbaudīs strādājošo
darba apstākļu ekspluatācijā nenodotajās ēkās, kas atklājušās pēc Zolitūdes traģēdijas.” [TVNET 04.12.2013.]
JAUTĀJUMS ( LMNA): “Vai tas nozīmē, ka
VDI atsakās no
Darba aizsardzības likuma
26.pantā noteiktās Valsts uzraudzības un kontroles funkcijas darba aizsardzības jomā pildīšanas’?
Secinājums: Ja tas ir tā, tad iespējams, ka
negodprātīgam darba devējam izdevīgāk ir objektu vispār nenodot ekspluatācijā.
JAUTĀJUMS (LMNA): “Kādēļ netiek ievērots vienlīdzības princips attiecībā pret cietušajiem nelaimes gadījumos, 1) kuri ir notikuši cietušajam, atrodoties darba devēja valdījumā esošā
transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba
un, 2) kuri notikuši cietušajam pārvietojoties uz
darbu vai no darba ar sabiedriskā transporta līdzekļiem vai ejot kājām ?“
Pamatojums: LR SATVERSME, 91.pants. Visi
cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.
Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Foto: TVNET
Skolotāji no visas Latvijas Doma laukumā, Rīgā

Ministru prezidentes uzruna protesta dalībniekos izraisīja neapmierinātību: skaļi svilpjot, viņi solīja
streikot.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja I. Mikiško zteica cerību, ka pedagogi tiks uzklausīti un viņiem nākamgad vairs nebūs jārīko līdzīgas protesta akcijas.
Sanākušos protestētājus uzrunāja Izglītības un
zinātnes ministre Ina Druviete, solot mainīt finansēšanas modeli, lai pedagogu atalgojums pieaugtu. Viņa
atzina, ka esošā sistēma un atalgojums nav pietiekami.
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
organizēto pasākumu atbalstīja arī citas Latvijas Brīvo
Arodbiedrību Savienības dalīborganizācijas, tai skaitā
arī Meža Nozaru Arodu Biedrība.

2.maijā
mūsu kolēģe
AUSTRA
atzīmēja
Skaistu
dzīves jubileju

AUSTRA
STRUMPE—
ilggadēja
LMNA Revīzijas komisijas locekle,
pārliecināts
Arodbiedrības
cilvēks

