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Sveicam Jāni Bārtulu un Jāni Vizuli un
visus, visus Jāņus –LMNA biedrus !!!
Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņu bērni ,
Kas atnāca līgodami.
LMNA Valde sveic visus Līgo
svētkos!

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
21.maijā notika Informatīvā diena arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un arodbiedrību aktīvistiem. Darba gaitā: - 1. Kokrūpniecības nozares attīstības perspektīvas un sadarbības iespējas ar LMNA
(ziņo: A. Plezers – asociācijas ‘’Latvijas koks’’ izpilddirektore un J. Mārciņš – Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors); - 2.
Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs (ziņo: N. Mickeviča – LBAS Eiropas Savienības
normatīvo aktu un politikas eksperte); - 3. Arodbiedrību aktivitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sīmansons).
A. Plezers: “... Meža nozare, pateicoties kvalitatīvai un pieejamai izejvielu bāzei (meža resursi), attīstījusies un kļuvusi par vienu
no nozīmīgākajām tautsaimniecības
nozarēm un ir vienīgā Latvijas tautsaimniecības nozare ar pozitīvu importa un eksporta bilanci. Ienākumi
no meža un ar to saistītajām nozarēm
veido nozīmīgu daļu no IKP, eksporta,
nodarbinātības.
Kokmateriāli Latvijā ir visplašāk
izmantotais meža produkts un ar tiem
ir saistītas lielākā daļa meža apsaimniekošanas darbī-
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bu. Meža produkcijas noiets tiek orientēts uz ārējiem
tirgiem. Tādēļ, būtiska loma ir notikumiem lielākajos
patērētājvalstu tirgos un konkurentvalstu ražotāju lēmumi.
Mežu nozarē Latvijā strādā vairāk nekā 2500
dažādu uzņēmumu, kas kopumā nodarbina aptuveni
60 000 strādājošo. Krīze un augstražīgas iekārtas kopējo strādājošo skaitu nozarē ir būtiski samazinājušas.
Kokapstrādes sektora izaugsmes pamatā ir eksporta iespēju paplašināšanās, balstoties gan uz inovatīviem risinājumiem un tehnoloģisko modernizāciju, gan
uz resursu efektīvu izmantošanu un izejmateriālu pilna
aprites cikla ievērošanu. Nozarē tiek veicināta mežrūpniecības tālākapstrādes un blakusproduktu ražošanas
jaudu attīstība, nozares vadība un loģistika tiek risināta
kompleksi.
Ir radīti apstākļi, lai palielinātu vietējo kokapstrādes ražotāju uzņēmumu iespējas piedalīties valsts
un pašvaldību iepirkumu konkursos un sekmīgāk iesaistīties iekšējā tirgū. Tam piemērs, ka Gaismas pils
apmēbelēšanā piedalās Latvijas nozares ražotāji...”.
J. Mārciņš: ’’... viens no tuvāko gadu lielākajiem izaicinājumiem
Latvijas tautsaimniecībā kopumā un
kokrūpniecības nozarē būs kvalificēta
darbaspēka pieejamība, kas kokrūpniecības nozarē ir aktuāla problēma
jau šobrīd. ES projekta ‘’Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesi-

onālās izglītības efektivitātes paaugstināšana’’ ietvarā
nozares asociācijas un LMNA sekmīgi sadarbojas Nozares ekspertu padomē (NEP). Uzsākta mūžizglītības
kompetenču moduļu izstrāde profesionālajā izglītībā,
noskaidrotas profesionālās izglītības vajadzības kokrūpniecības nozarē, analizēta Eiropas valstu pieredze profesionālās izglītības modularizācijā, uzsākta profesionālās izglītības satura pārstrukturizācija, profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrāde, utt.’’.
Jautājums:
LMNA ar asociāciju ‘’Latvijas
mēbeles’’ savā laikā bija noslēgta vienošanās. Patreiz
LDDK aktīvi aicina nozaru arodbiedrības un darba devējus slēgt ģenerālvienošanās, kurās visaktuālākie ir jautājumi par minimālās algas un iztikas minimuma attiecībām, algu, pensiju, sociālo pabalstu indeksāciju un
nodarbinātības kvalitāti, kas varētu būt kā papildinājums vai alternatīva uzņēmuma koplīgumiem, kas arī
radītu lielāku vienlīdzību darbiniekiem un darbotos kā
līdzeklis pret sociālo dempingu. Vai asociācijas redz
iespēju noslēgt ģenerālvienošanos ar LMNA?
Atbilde: Uzskatām, ka visus jautājumus varam
risināt sarunu ceļā, bez speciālas vienošanās.
Jautājums: Kad Jūs esat Jūsu asociāciju uzņēmumos, vai tiekaties arī ar tā uzņēmuma darbiniekiem,
lai iegūtu papildu informāciju.
Atbilde: Nē.
Jautājums: NTSP vienojās, ka Darba likuma 68.pants
par virsstundu samaksu nav jāgroza. Tai pašā laikā,
kad Darba likums nonāca Saeimā, pēkšņi LDDK pieprasa to mainīt.
Atbilde: Mēs uzskatām, ka tas nav korekti, ja
par to bija vienošanās NTSP.
N.Mickēviča: “... Arodbiedrību līderi diskutē par
arodbiedrību biedru loka paplašināšanu un Arodbiedrību nozīmi mūsdienu Latvijas darba tirgū. Attiecīgi rodas jautājumi saistībā ar Arodbiedrību lomu un darbinieku motivāciju iestāties arodbiedrībās.
Tostarp nozīmīgs ir jautājums par
Arodbiedrību sniegtajiem pakalpojumiem un to nozīmi darbinieku motivācijas iestāties arodbiedrībā veidošanā.
Atsevišķas Arodbiedrības rosina
diskusiju par to, vai esošie pakalpojumi ir pietiekami, lai nodrošinātu efektīvu biedru piesaisti un vai ir nepieciešams ieviest jaunus pakalpojumus.
Austrumeiropā sociālisma režīmā arodbiedrības
koncentrējās uz sociālajām funkcijām, kuras ne vienmēr bija saistītas ar darba vietu, darba tiesībām un
darba drošību, piemēram, ekskursiju organizēšana,
darbinieku atpūta, sports un rekreācija, dzīvokļu jautājumi. Ja arodbiedrības piedalījās darba algas noteikšanā, tad tas notika formāla padomdevēja lomā valsts
vadīta procesa ietvaros. Vēl viena būtiska iezīme
Austrumeiropas valstu arodbiedrībās ir finanšu ienākumi un stabilitāte, kuru būtiski ietekmē arodbiedrību
biedru naudas iekasēšanas sistēma.
Nozaru arodbiedrību ienākumi no biedru naudas
iekasēšanas pārsvarā paliek uzņēmuma līmenī: aptuveni 60-90% no biedru naudām paliek uzņēmuma arodbiedrībās, savukārt 10-30% tiek pārskaitīti nozaru
arodbiedrībām un tālāk nacionālajiem arodbiedrību
centriem. Šāda sistēma atšķiras no Rietumeiropas
arodbiedrību biedru iekasēšanas sistēmām, kur absolūti
lielāka daļa no biedru naudām tiek novirzīta nozaru
arodbiedrībām un tālāk daļa no tām tiek pārskaitīta
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nacionālajiem arodbiedrību centriem to darbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai.
Diemžēl biedru naudas apmēri nav pietiekami, lai
nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu nozaru un nacionālā līmeņa arodbiedrībās. Tas liedz nozaru un nacionālajām arodbiedrību konfederācijām pieņemt darbā
augsti kvalificētus ekspertus juridiskajos un ekonomiskajos
jautājumos,
kas
sniegtu
pakalpojumus
(padomus) arodbiedrību biedriem, kā arī nodrošinātu
profesionālo nacionālo centru dalību trīspusējā sadarbībā nacionālajā līmenī.
Rietumeiropā Arodbiedrības uzskata, ka galvenais pakalpojums un galvenais elements biedru piesaistīšanai un arodbiedrības darbības paplašināšanai ir darbinieku izpratnes par kolektīvisma nozīmi veidošana.
Arodbiedrības uzskata, ka galvenajam motivējošajam
faktoram ir jābūt biedru izpratnei un pārliecībai, ka
darbinieki var panākt darba apstākļu uzlabošanos tikai
ar kopīgiem spēkiem. Kolektīvisma gars un kolektīvas
saskaņotas darbības nodrošina to, darbinieku balss tiek
sadzirdēta un ņemta vērā. Līdz ar to ir svarīgi, lai biedri
apvienotos arodbiedrībās un nodrošinātu lielāku biedru
skaitu.
Viens no galvenajiem Arodbiedrību pakalpojumiem ir koplīgumu slēgšana. To aizsargā virkne Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju un rekomendāciju. Ņemot vērā, ka Rietumeiropā koplīguma darbības paplašināšanu apstiprina valsts iestāde, koplīgumu
paplašināšanai ir tiesību akta spēks. Turklāt, pirms darbības paplašināšanas paredzētās attiecīgās ministrijas
tiesības sniegt iebildumus, samazina darba devēju vēlmi neievērot koplīguma normas pēc darbības paplašināšanas.
Var secināt, ka Austrumeiropas arodbiedrību pieredze norāda uz to, ka Latvijas arodbiedrībām pakalpojumu klāsta definēšanā ir vērts pievērst uzmanību diviem svarīgiem priekšnoteikumiem: koplīgumu paplašināšanas mehānisma uzlabošanai, iesaistot valsts vai
trīspusējās sadarbības pusi nozares koplīguma darbības
paplašināšanā un biedru naudas iekasēšanas un administrēšanas sistēmas pārskatīšanai, novirzot lielāko
biedru naudas daļu nozaru arodbiedrībām pakalpojumu
sniegšanai un streiku fondu veidošanai...’’.
21.maijā notika LMNA Valdes sēde. Darba gaitā:
- 1. Par LMNA 7.kongresa izdevumu apstiprināšanu
(Ziņo: I. Siņica – LMNA priekšsēdētāja vietniece); - 2.
Par finansējumu Latvijas un starptautiskai FSC (Ziņo:
I. Siņica – LMNA priekšsēdētāja vietniece); - 3. Par
pilnvarojumu I. Siņicai (ziņo: A. Sīmansons – LMNA
priekšsēdētājs); - 4. Par iepriekšējās LMNA Valdes locekļu darba vērtējumu (Ziņo:- A. Sīmansons – LMNA
priekšsēdētājs). Valde visos jautājumos pieņēma attiecīgus lēmumus.

ARODBIEDRĪBAS SEMINĀRS
KONCERNĀ ‘’LATVIJAS FINIERIS”
Jevgeņijs

Ostrovskis—

Arodapvienības ‘’Koncerna Latvijas Finieris arodbiedrība’’ valdes loceklis – arodbiedrības priekšsēdētājs

Šā gada 5.–6. jūnijā, Abragciemā, notika koncerna ‘’Latvijas
Finieris’’ ikgadējais arodbiedrības
seminārs, kurā piedalījās 73 koncerna arodorganizāciju vadītāji, vietnieki un citi arodbiedrības aktīvisti.
„Latvijas Finiera” arodorganizācijas vadībā esmu tikai no š. g. 15. janvāra, tāpēc
bija mazliet neparasti teikt ievadvārdus un atklāt semi-

nāra darbu. Sākām mēs to ar jaunu tradīciju, suminot klīnikas. Tas ļaušot centralizēt un efektīvāk izmantot
tās dienas jubilārus – rūpnīcas ’’Lignums’’ ceha meista- materiālo bāzi un uzlabot iedzīvotāju medicīnisko aprūru Sergeju Ņekrasovu 50–tajā dzimšanas dienā un pi.
strādnieku Igoru Voronoviču vārda dienā.
Jaunais apsaimniekošanas un sadzīves dienesta
direktors Andris Mednis iepazīstināja ar dažādiem ārpusdarba pasākumiem „Latvijas Finierī”. Savu uzstāšanos viņš iesāka, akcentējot dienesta ciešo sadarbību ar
arodbiedrību. Tika apskatītas iespējas atpūsties Abragciemā, Zābakkalnā, Sarkaņkalnā. Kopīgais sporta un
atpūtas piedāvājums darbiniekiem patiešām ir plašs:
makšķerēšana, boulings, skriešana, velosports, orientēšanās, sēņošana, sporta spēles u.t.t.
Semināra noslēgumā pastāstīju, kā veicas ar
biedru naudas iemaksu, kā šo naudu tērējam
(pārskaitījumi LBAS, LMNA, pabalsti, atbalsts sportam
u. c.).
Priecē tas, ka pēdējo trīs gadu laikā biedru skaits
„Latvijas Finierī” pieaudzis no 86% līdz 88% (pret strāSeminārā kā pirmais uzstājās „Latvijas Finiera” dājošo skaitu). Darba devējs kopā ar arodbiedrību socivaldes loceklis Pauls Ābele, kurš iepazīstināja klāteso- ālajā sektorā (apdrošināšana, pensiju fonds, lojalitātes
šos ar paveikto 2013. gadā un pastāstīja par fonds, pasākumi u. c.) iemaksā vairāk nekā 1,3 miljo2014. gada plāniem, ieskicējot redzējumu pat līdz nus eiro gadā.
2020. gadam.
Semināra dalībnieki bija rosīgi un labprāt iesaistīVispusīgāk šo tematu atklāja „Latvijas Finiera” jās diskusijās, uzdeva daudz jautājumu.
padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Matvejs.
Arodbiedrības semināri ir nepieciešami – strukLielākais jaunums visiem bija saplākšņa rūpnīcas tūrvienību arodbiedrību līderiem un arodbiedrību aktīiegāde Somijā (Sastamalā). Šobrīd tiek plānots arī uz- vistiem, lai būtu informēti par notikumiem mūsu uzņēcelt jaunu rūpnīcu Kalvenē (Kurzemē), kā arī investēt mumā, lai varētu šo informāciju pasniegt tālāk saviem
pilna cikla saplākšņu ražošanā Kohilā (Igaunijā). Pavi- kolēģiem. Tas veicina sapratni starp darba devēju un
sam līdz 2020. gadam „Latvijas Finiera” attīstībā plā- arodbiedrību (darba ņēmēju).
nots investēt ap 200 miljoniem eiro.
Paldies sociālajam partnerim par atbalstu un
Patīkami bija dzirdēt, ka tiek pievērsta liela uz- aktīvu līdzdalību seminārā! Bet mums tā ir ikdiena –
manība darba ražīguma celšanai, kas ir pamats darba risināt visus jautājumus kopīgi.
algu paaugstināšanai darbiniekiem.
LMNA priekšsēdētājs Aivars Sīmansons klātesoLATVIJAS BRĪVO
šos informēja par LBAS un LMNA aktualitātēm. Par to,
ARODBIEDRĪBU
SAVIENĪBĀ
ka Saeima pieņēmusi jaunu Arodbiedrību likumu, kas
stāsies spēkā ar šā gada 1.novembri, ar no tā izrietošām sekām. Ka būs jāpārstrādā LMNA Statūti un tā pat
27.-28.maijā notika LBAS izbraukuma Valdes
būs jāpārreģistrējas arodorganizācijām. Kā norisinās sēde Daugavpils novada Višķu pagasta atpūtas bāzē
darbs Saeimā pie grozījumiem Darba likumā par ‘’Virogna’’. Valde izskatīja sekojošus jautājumus:
68.pantu un 110.pantu. Ka arodbiedrības iestājas pret
-kā nozaru arodbiedrības ievēro un pilda LBAS
nodokļu paaugstināšanu u.c.
Statūtus un sagatavot nepieciešamo informāciju LBAS
Interesantu pilotprojektu prezentēja Iekārtu rūp- ārkārtas Padomes sēdei;
nīcas direktors Māris Būmanis. Viņš pastāstīja par pa-Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības vēlmi
matlīdzekļu uzturēšanas sistēmas izveidi vispirms Lik- iestāties LBAS;
merē (Lietuvā), pēc tam citos „Latvijas Finiera” uzņē-par nepieciešamību LBAS izstrādāt Nolikumu kā
mumos. Projekta mērķis – samazināt iekārtu dīkstāvi var kļūt par LBAS asociēto biedru;
līdz minimumam.
-par nepieciešamību uzdot LBAS vadībai sākt
Dienas otrā daļa pagāja darba aizsardzības zīmē. konsultācijas ar Liepājas Domi un speciālistiem par LieVispirms personāla attīstības dienesta direktore Anda pājas Mācību centra ēku un zemes pārdošanu;
Būmane analizēja arodbiedrības lomu darba aizsardzī-par nepieciešamību rosināt skaitliski nelielajām
bā. Jau „Latvijas Finiera” koplīgumā atzīmēts, ka arod- LBAS dalīborganizācijām meklēt veidus kopējai darbībiedrības darba aizsardzības uzticības personas tiek bai, ieskaitot kopēju projektu realizāciju, kopēju darbiiesaistītas darba vietu riska faktoru noteikšanā, uzklau- nieku (grāmatvežu, juristu, dažādu ekspertu) algošanu.
sa darbinieku sūdzības un priekšlikumus, piedalās apTurpinājumā LBAS Valdes locekļi tikās ar Daugavgaitās kopā ar darba aizsardzības speciālistiem.
pils pašvaldības priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi un izpilVecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš ddirektoru Andreju Kursīti.
Veidmanis apskatīja dažādus praktiskus darba aizsarSarunas gaitā tika skartas vairāku reģionā strādzības jautājumus konkrētās darba vietās.
dājošo nozaru un darba tirgus problēmas, kā arī apPirmās dienas noslēgumā tradicionāli tika apbal- spriesta turpmākā Daugavpils pašvaldības un arodbiedvota labākā arodorganizācija koncernā. Šogad tā bija rību sadarbība. Daugavpils pašvaldībā ir 190 darbinieki
rūpnīcas ‘’Lignums’’ arodbiedrības grupa, vadītāja San- un 60 no tiem ir arodbiedrības biedri – arī izpilddirekdra Veitmane.
tors ir arodbiedrības biedrs. Bet kopumā pašvaldības
Otrās dienas darbu iesāka Latvijas Sarkanā Krus- iestādēs strādā ap 7000 darbinieku.
ta pārstāve D. Pētersone, kura pastāstīja par veselīPašvaldības priekšsēdētājs atzina, ka Trīspusējā
bas aprūpi un gaidāmajām izmaiņām Rīgā – par plānu sadarbības padome Daugavpilī vairs nedarbojas, bet ne
dibināt Rīgas veselības centru, apvienojot vairākas – arodbiedrību iniciatīvas trūkuma dēļ, bet drīzāk darba
Bolderājas, Iļģuciema, Torņakalna, Ziepniekkalna poli- devēju neieinteresētības rezultātā. Pašlaik ir izveidoju-

sies situācija, ka dome strādā atsevišķi ar arodbiedrībām un atsevišķi ar darba devējiem. Taču trīspusējais
sadarbības līgums de iure joprojām ir spēkā, tas tikai
jāpiepilda de facto.
J. Lāčplēsis īpaši atzīmēja, ka Daugavpils pusē
arodbiedrības ir ļoti aktīvas un atbalsta LBAS dalīborganizācijas, bet neatzīst kabatas arodbiedrības, kuras tikai
traucē darbu.

Semināra apskatu veidoja —Ā. Smildziņš

27.maijā Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) notika semināru cikla par šo tēmu noslēguma seminārs,
kurā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku – uzņēmumu
darba aizsardzības speciālisti, t.sk. A.Trofimovičs,
A.Pasčenko no koncerna “Ļatvijas Finieris”, uzticības
personas, Valsts darba inspekcijas, arodbiedrību pārstāvji, t.sk. Ā.Smildziņš ( LMNA).
Profesionālās pilnveides semināra „Izmeklējam
gandrīz notikušus nelaimes gadījumus - kā to darīt? „ ievadā Darba drošības un vides veselības institūta
direktors Ivars VANADZIŅŠ raksturoja jau notikušo reģionālo semināru norisi un informatīvās aktivitātes šajā gadā – informatīvā
kampaņa
–STRĀDĀ
VESELS;
specifisko nozaru/tēmu semināri –
skolotājiem; ārstiem, seminārs
par darba aizsardzības ekonomisko pusi; plakāti; reģionālie semināri, atbalsts darba aizsardzības
filmu
uzņemšanai/latviskošanai;
video sižeti.
Semināra mērķis: - atgādināt par
nelaimes gadījumiem un situāciju
Latvijā un Eiropas Savienībā; - atgādināt par „Gandrīz
Notikušajiem Nelaimes Gadījumiem” (turpmāk GNNG) kā „notikušo” nelaimes gadījumu vēstnešiem; pārrunāt iespējas šos GNNG pamanīt un ieviest kārtību
to reģistrācijā un izmeklēšanā; u.c. jautājumi.
Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 20122013”, kuru veicis RSU Darba drošības un vides veselības institūts, rāda, ka 49% aptaujāto uzņēmumu pēdējā gada laikā nav veikuši darba vides risku novērtēšanu! Tikai katrs ceturtais nodarbinātais iesaistīts savas darba vietas
vides risku novērtēšanā.
24,1% nodarbināto atzīst, ka darba devējs ar nodarbināto pārstāvjiem apspriedies par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem. 37% darba devēju uzskatot,
ka viņu uzņēmumā neviens nav pakļauts kaitīgajiem
darba vides riska faktoriem. Drosmīgi uzskati!?
Nelaimes gadījumu darbā , t.sk. smago nelaimes
gadījumu skaits 2013.gadā ir palicis 2012.gada līmenī.
Pozitīvs fakts - nāves gadījumu – nelaimes gadījumu
darbā skaita samazināšanās no 35 notikušajiem 2012.
gadā uz 29 pagājušajā gadā (-18,9%). BET . . . aina
ir daudz bēdīgāka, kad šiem skaitļiem pievienojam uzņēmumos notikušos letālos nelaimes gadījumus, kas
nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību
(netiek atzīti par nelaimes gadījumiem darbā). Tātad,
2012.gadā: 35+ 34=69 un 2013. gadā : 29+54=83!!!
no darba NAV pārnākuši mājās (par 20% vairāk nodarbināto nekā iepriekšējā gadā). Sīkāka informācija par šiem 54 nāves gadījumiem netiek publiskota, ir tikai norāde, ka 37 gadījumi (32%) no tiem
ir bijuši dabīgās nāves gadījumi (atnāca uz darbu,
un . . . nomira). Sievietes darbā, kā parasti, ir bijušas

uzmanīgākas un nelaimes gadījumos cietušas 2 reizes
retāk nekā vīrieši.
Kopējā reģistrēto nelaimes gadījumu un
letālo nelaimes gadījumu proporcija Eiropas Savienības
(ES) valstīs ievērojami atšķiras un Latvijai tā ir grandioza - Latvijā vidēji katrs 36. nelaimes gadījums darbā
beidzas ar cietušā nāvi, vidēji ES no 600 nelaimes gadījumiem viens ir letāls.
I.Vanadziņš jautā un atbild:
Kāpēc jāizmeklē Nelaimes gadījumi?
VIENMĒR IR CĒLONIS
«kāpēc»?
bas (likteņa) elementu notikušajā – parasti tomēr var
atrast NG cēloni, tātad – to novērst!
Uzdevums ir pamanīt iespējami daudz GNNG un
RĪKOTIES!!!
Praksē ir ļoti dažādi risinājumi par to, kā veicināt
GNNG pamanīšanu un kā rīkoties.
Par tēmu “Nelaimes gadījumu darbā statistika 2013.gadā un 2014.gada aktualitātes” ziņoja
Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra ZARIŅA. (Šī tēma daļēji jau tika
aplūkota LBAS organizētajā konferencē 28. aprīlī).
SIA „LEXEL Fabrika” (Rīga, elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana) Darba drošības, veselības un vides speciāliste Gunita GREILIHA
stāstīja par pieredzi gandrīz notikušo nelaimes gadījumu reģistrācijā. Kāpēc reģistrēt un izmeklēt? – Lai uzlabotu: - apmācības; - procedūras; - individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu; - iekārtu drošību; - produktu
dizainu; - darba vidi. Darbinieku „apgaismošana” darba
aizsardzības jautājumos sākas ar „Mācāmies no sāpēm”
piramīdu, kuras pamatu veido riskantas situācijas
(potenciāli bīstamas situācijas/vietas); nākošās pakāpes ir: incidenti (gandrīz notikuši NG, kad nav cietušo; bīstamas situācijas, par kurām ziņo, ierakstot veidlapā); Pirmās palīdzības incidenti (aptieciņas) – mazās traumas, kas tiek reģistrētas veidlapā pirmās palīdzības aptieciņās, izlietojot pārsienamos materiālu;
pirmās palīdzības NG – trauma ir gūta, bet pēc Pirmās palīdzības saņemšanas darbinieks turpina darbu;
Viegli NG – iestājusies darbnespēja, konstatēti viegli
miesas bojājumi; Smagi NG – iestājusies darbnespēja,
konstatēti smagi miesas bojājumi vai arodslimība; piramīdas smaile - Nāve – letāls NG darbā.
SIA Fazer Latvija (Ogre, 260 darbinieki, produkcija – maize, saldumi...) darba aizsardzības vecākā
speciāliste Dace JAKIMOVA iepazīstināja ar pieredzi
gandrīz notikušu nelaimes gadījumu reģistrācijā. Sociālā atbildība ir šā uzņēmuma pamats. Darbinieki ikdienā
ir iesaistīti darba aizsardzības jautājumu risināšanā,
„vārīgo vietu” atklāšanā, novēršanā.
Zināšanai: Valsts darba inspekcijas mājas lapā
www.vdi.gov.lv ir lasāma un izmantojama darbā informācija par ar Eiropas sociāla fonda (ESF) atbalstu organizēto informatīvo kampaņu „STRĀDĀ VESELS” .
Turpat blakus – Nelaimes gadījumu Izmaksu
kalkulators.
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Kurš daudz domā, neder
par partijas biedru: ar savu domāšanu
viņš viegli pārkāpj partijas robežas.
Fridrihs Nīče

