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Sirsnīgi sveicieni
un laba vēlējumi
MEŽA DARBINIEKU
DIENĀ !!!
LMNA Valde
Septembris,2014.g.

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
17.jūnijā Arodbiedrību namā LMNA priekšsēdētājs A.Sīmansons un LMNA pārstāvis Latvijas Mežu sertifikācijas padomē (LMSP) Ā.Smildziņš tikās ar
FSC Eiropas Reģionālā biroja direktoru Fēliksu Romero Kanjizāresu (Felix Romero Caṅizares). Tikšanās ,
pēc viesa lūguma, notika jau otro reizi.

Foto: Ā. Smildziņš

No labās: F.R.Kanjizāres, LMSP Valdes loceklis I. Krūze, A. Sīmansons un Ā. Smildziņš ...

Pārrunās tika apspriesta LMSP Sociālās sekcijas loma Padomes darbībā, t.sk. Vides un Ekonomiskās
sekciju
pārstāvju
viedokļu
saskaņošanā
(konsolidēšana), Padomes stratēģiskie uzdevumi tuvākajā laikā u.c. jautājumi.
18.- 20.jūlijā Rēzeknes novada Verēmu pagastā AS “Latvijas Finieris” sporta bāzē ‘’Sarkaņkalns’’
notika Latvijas kokapstrādes uzņēmumu 39.sporta
svētki, kuros piedalījās arī LMNA priekšsēdētājs
A.Sīmansons ( šoreiz bez komandas).

Foto:
Sporta svētku atklāšana. Priekšplānā no kreisās: A.
Plezers ( Asociācijas “Latvijas Koks” izpilddirektors), A. Sīmansons ( LMNA) , A. Einauss (a sociācijas “Latvijas Mēbeles”
prezidents ) , J. ČAKSTIŅŠ ... Latvijas Bērza bluķis

LATVIJAS BRĪVO
ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ

27.augustā notika LBAS Valdes sēde. Valdes
sēdes darba kārtībā: - 1. Par LBAS prasībām politiskām
partijām un to apvienībām (ziņo – P. Krīgers, LBAS
priekšsēdētājs); -2. Par šī brīža situāciju tautsaimniecībā (ziņo – P. Krīgers); - 3. Par LDDK priekšlikumiem
grozījumiem Darba likumā uz 3.lasījumu Saeimā (ziņo E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks un K. Rācenājs - LBAS jurists); 4. Par ‘’Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācijas’’ (LAAF) lūguma vēstuli (ziņo V.
Goļakovs, LAAF priekšsēdētājs).
Par LBAS prasībām politiskām partijām un to
apvienībām
Ņemot vērā, ka tuvojas 12. Saeimas vēlēšanas,
LBAS Valde nolēma izteikt savas prasības.

1.

LBAS Valde pieprasa:
1) par valsts attīstības svarīgākajām prioritātēm noteikt nodarbinātības veicināšanu, izglītotus un
veselus valsts iedzīvotājus, sociālo un iekšējo drošību,
būtiski palielinot strādājošo reālos ienākumus;
2) par noteicošo faktoru uzņēmumu reputācijas
noteikšanā izvirzīt korporatīvo sociālo atbildību, kas nodrošina darba devēja un darbinieku savstarpējo cieņu
un respektēšanu, spēju sarunāties, veidot sociālo dialogu, izstrādāt un noslēgt darba koplīgumus un nozaru
ģenerālvienošanās gan valsts pārvaldē, gan arī privātajā sektorā; darba koplīgumos darbinieku drošības, labklājības un izglītības līmeņa paaugstināšanai atvēlētos
līdzekļus neaplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli;
3) nepasliktināt darba tiesību normas darbiniekiem, veidot valsts politiku, kas nodrošina darbinieku
pārstāvību sociāli ekonomisko un darba tiesību ievērošanā, darba drošības garantēšanā, neliekot nekādus
šķēršļus arodbiedrību veidošanai un darbinieku pilnvaroto pārstāvju (uzticības personu) izvirzīšanai, darba
koplīgumu un nozaru ģenerālvienošanos noslēgšanai;
4) veidojot tautsaimniecības attīstības politiku,
uzsvaru likt uz labvēlības statusu jaunu darbavietu radīšanai. Nodrošināt darbinieku darba samaksas konkurētspēju vismaz Baltijas darba tirgū;
5) saglabāt kravas tranzīta pārvadājumus caur
Latvijas ostām un dzelzceļu, kā vienu no būtiskiem
priekšnosacījumiem darba vietu nodrošināšanai;
6) samazināt nodokļus darbaspēkam, ieviešot
iedzīvotāju ienākumu nodokļa samērīgu progresivitāti
un paaugstinot minimālo algu līdz vismaz 50 % no
tautsaimniecībā nodarbināto vidējās algas, bet par katru apgādājamo – 50 % apmērā no šīs summas; neapliekamā minimuma paaugstināšanu uzskatīt kā galveno
līdzekli ēnu ekonomikas un aplokšņu algu īpatsvara samazināšanā. Noteikt neapliekamo minimumu strādājošajiem pensionāriem;
7) neieviest jaunus nodokļus un nodevas, kā arī
neveikt izmaiņas esošajos bez dialoga ar sociālajiem
partneriem un to atbalsta. Katras izmaiņas drīkst notikt
tikai saistībā ar iedzīvotāju maksātspējas palielināšanos, ar valsts un pašvaldību iespējām kompensēt cilvēkiem radušos zaudējumus;
8) izstrādāt laikam atbilstošu iztikas minimuma
noteikšanas metodiku;
9) īpašu vērību veltīt medicīnisko pakalpojumu
pieejamībai un veselības aizsardzībai, nodrošinot nozarei iespējami drīz (bet ne vēlāk kā 2020. gadā) ne mazāk kā 5 % no IKP. Piešķirto papildfinansējumu galve-

nokārt novirzīt pacientu līdzmaksājumu un rindu samazināšanai, kā arī darba samaksas paaugstināšanai veselības aprūpes nozarē;
10) sakārtot izdienas pensiju piešķiršanas kārtību;
11) paplašināt Valsts darba inspekcijas lomu
darba strīdu, kas saistīti ar darba samaksas piedziņu,
risināšanā, sekmējot iesniegumu efektīvāku pārbaudi
un ātrāku lēmumu pieņemšanu.
12) palielināt budžeta finansējumu augstākajai,
vidējai un profesionālajai izglītībai un zinātnei;
13) kultūras nozari un tautas mākslu vērtēt kā
līdzvērtīgu izglītībai, nepazaudēt valsts kultūras pamatvērtības, nodrošinot gan organizatorisko un finansiālo
atbalstu atbilstošajām institūcijām, gan arī kultūras fenomeniem, piemēram, Dziesmu un deju svētkiem.
LBAS Valdes lēmums “Par šī brīža situāciju tautsaimniecībā”.
Valde un LBAS dalīborganizācijas pauž savu satraukumu par pašreizējo notikumu attīstību Latvijas tautsaimniecībā.
LBAS saprot, ka katri ierobežojumi, aizliegumi eksportēt vai importēt kādus produktus vai preces ar laiku
postoši atsaucas arī uz darba tirgu un nodarbinātību.
Latvija vēl nav atguvusies no pēdējās tautsaimniecības un finanšu krīzes. Vairāki simti tūkstoši darba spējīgu cilvēku ir izbraukuši no valsts darbavietu meklējumos, bet, neskatoties uz to, Latvijā bez darba palikušo
cilvēku skaits ir liels.
Tirdzniecības ierobežojumu noteikšana var novest
pie tā, ka daļa darba devēju centīsies samazināt strādājošo skaitu, tādējādi optimizējot savus izdevumus.
Tas var notikt ne tikai tirdzniecībā un pārtikas ražošanā, bet arī tajās nozarēs, kas sniedz dažādus pakalpojumus, pirmkārt, transportā, ostās, loģistikas centros.
Šādu pesimistisku, bet reālu prognožu turpinājums var
būt, ka jaunie bezdarbnieki atkal pametīs valsti, pieaugs „ēnu” ekonomikas īpatsvars, samazināsies nodokļu kopapjoms valsts kasē.

2.

LBAS Valde aicina:
1) Valdību - sniegt LBAS un nozaru arodbiedrībām skaidrojumu par pašreizējo situāciju, tās ietekmi
uz nodarbinātību un sociālo drošību, kā arī par valdības
piedāvātajiem risinājumiem;
2) Darba devējus - ļaunprātīgi neizmantot situāciju un nesamazināt darbinieku skaitu, bet gan kopā
ar arodbiedrībām censties savos uzņēmumos rast darbiniekiem labvēlīgākos nodarbinātības un darba samaksas risinājumus nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;
3) Darbiniekus - veidot arodbiedrības un dialogā ar darba devēju, izstrādājot un slēdzot darba
koplīgumus, rast abām pusēm pieņemamus risinājumus.
Par LDDK priekšlikumiem grozījumiem Darba
likumā uz trešo lasījumu.
LBAS Valde nolēma:
1) Neatbalstīt LDDK iesniegtos grozījumus
“Darba likumā” trešajam lasījumam;
2) Uzdot LBAS vadībai sagatavot vēstuli un nosūtīt LDDK par sociālo partneru noslēgtās Vienošanās
neievērošanu;
3) Uzdot LBAS vadībai un LBAS juristiem sagatavot ierosinājumus grozījumiem Darba likumā
3.lasījumā un iesniegt vēstuli Saeimas Sociālo un darba
lietu komisijas priekšsēdētājai A. Barčai.
Par LAAF lūgumu. LBAS Valde nolēma V. Goļakova lūgumu finansiāli atbalstīt,

3.

4.

lai Aviācijas arodbiedrību federācija varētu iesniegt
Eiropas Cilvēktiesību tiesā prasību par arodbiedrību
tiesību neievērošanu.

Par likumprojektu
‘’Valsts dienesta likums’’
25.jūnijā notika LBAS dalīborganizāciju juristu
sanāksme.
LBAS nozaru juristi apsprieda, kas un kādi no
dalīborganizāciju iebildumiem arī turpmāk tiek uzturēti
spēkā.
Sanāksmes
dalībnieki
vienojās,
ka
likumprojekts
viennozīmīgi
pasliktina
darbinieku
stāvokli, un ir jāturpina cīņa par vairāku nosacījumu
uzlabošanu.
LBAS konceptuāli neatbalsta publisko tiesību
piemērošanu
darbinieku
nodarbināšanai
valsts
dienestā. Kā liecina pētījums „Civil Services in the EU
of
27”,
uz
kuru
atsaucas
Valsts
kanceleja
likumprojekta anotācijā, vairākums ES valstu valsts
dienestā saglabā divas nodarbināto kategorijas –
valsts ierēdņus, kuriem tiek piemērotas publiskās
tiesības, un darbiniekus, kuriem tiek piemērotas
privātās tiesības. Pētījums neliecina, ka publisko
tiesību piemērošana visiem nodarbinātajiem valsts
dienestā nodrošinās efektīvāku un kvalitatīvāku valsts
pārvaldi, kā arī valsts pārvaldē nodarbināto tiesību
aizsardzību. LBAS uzskata, ka, neskatoties uz to, ka
publisko tiesību piemērošana visiem nodarbinātajiem ir
apstiprināta ar Ministru kabineta 2013.gada 6.februāra
rīkojumu Nr.48 „Par Valsts pārvaldes cilvēkresursu
attīstības
koncepciju”,
trūkst
pamatojošas
informācijas, kas apliecinātu nepieciešamību, lietderību
tam, lai izbeigtu darba attiecības ar 18545
darbiniekiem un nodibinātu ar viņiem publiskās
attiecības. Tāpat LBAS norāda, ka, ņemot vērā
pārmaiņu būtiskumu un apjomu, ir nepieciešams
ekonomisko un sociālo seku izvērtējums jaunu darba
tiesisko
nosacījumu
darbiniekiem
piemērošanā,
piemēram, nosakot aizliegumu būt valsts dienesta
attiecībās pensijas vecuma personām, blakus darba
ierobežojumu,
priekšrocības
saglabāt
amatu
darbiniekam, kuram papildus nav cita pastāvīga
ienākuma avota.
LBAS uzsver, ka no piedāvātās redakcijas nav
saprotams, vai likumprojekts attiecas uz visām valsts
institūcijām, kas noteiktas “Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma” 2.pantā. Tāpat nav saprotams vai likums
attiecas, piemēram, uz pedagogiem, amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, karavīriem.
SDO konvencijas Nr.151 7.pants aicina veicināt
pārrunas par darba attiecību nosacījumiem starp
publiskajā sektorā nodarbinātajiem un darba devējiem,
lai darba ņēmējiem valsts pārvaldē sniegtu iespēju
piedalīties šo nosacījumu noteikšanā. Konvencijas
5.pants paredz valsts pārvaldes darba ņēmēju
organizāciju neatkarību no publiskām institūcijām pret
šo institūciju jebkādu iejaukšanos to dibināšanā,
darbībā vai pārvaldē.
Satversmes
108.pantā
ir
noteikts,
ka
“strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī
tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību
brīvību.” Līdz ar to “Satversmes 108.pants neparedz,
ka būtu pamats noteikt īpašus ierobežojumus valsts
pārvaldē nodarbinātajiem.” Tādēļ LBAS prasīja likumu
papildināt, nosakot, ka dienesta tiesiskajās attiecībās
piemērojami arī darba tiesiskās attiecības regulējošie

normatīvie akti, kas nosaka darbinieku pārstāvību,
darba koplīgumu slēgšanu (Darba likums, Arodbiedrību
likums). Ar gandarījumu jāatzīst, ka šī prasība ir
ņemta vērā.
LBAS prasa izvērtēt, vai nepieciešams likumā
iekļaut nosacījumu, kas liedz uz darbinieka amatu
pretendēt personai, kas ir sasniegusi pensijas vecumu.
Tāpat LBAS uzskata, ka nav lietderīgi radīt jaunu
vakanču datu bāzi, tāpēc aicina nodrošināt iespēju
visas vakances vienkopus izvietot jau esošajā
Nodarbinātības valsts aģentūras datu bāzē.
Vēl LBAS un tās dalīborganizācijas aicina
precizēt un diskutēt par iestādes vadītāja iespējamo
amatā atrašanās termiņu, pārbaudes laika garumu,
kritērijus atbrīvošanai un atstādināšanai no darba,
uzdevuma vai rīkojuma apstrīdēšanas iespējas un
termiņus, par dienesta attiecību izbeigšanu pārejošas
darbnespējas laikā u.c.
4.jūlijā Valsts kancelejā notika jau otrā
starpinstitūciju
saskaņošanas
sanāksme
par
likumprojektu „Valsts dienesta likums”, pret kuru LBAS
ir virkne pamatotu iepriekšminēto iebildumu.

KĀRTĒJAS SAEIMAS VĒLĒŠANAS IR KLĀT!
Arodbiedrības diskutē ar 12.Saeimas
deputātu kandidātiem.

8.septembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienībā notika diskusija „Vai dzīvosim labāk?” ar
12. Saeimas deputātu kandidātiem.
Diskusijā piedalījās piecu vadošo politisko
partiju pārstāvji( skat. Foto ) : ZZS - U. Augulis,
“Vienotība” - A. Ašeradens, VL-TB/
LNNK - I. Parādnieks, “Saskaņa” - I.
Zariņš, “No sirds Latvijai” - G. Kūtris,
S. Šimfa, T. Laizāns.
Galvenie diskusijas virzieni :
1.Kā palielināsiet Valsts budžeta
ieņēmumu daļu, lai nodrošinātu
priekšvēlēšanu programmā solītā izpildi
un valsts izaugsmi?
2.Kā nodrošināsiet iedzīvotāju
labklājības pieaugumu, izmantojot
nodokļu politikas instrumentus?
3.Kāda būs pozīcija darbinieku
tiesību nodrošināšanā, piemēram,
Darba likuma normu uzlabošanā?
Politisko partiju pārstāvju
atbildes tika dokumentētas, un,
vadoties pēc tām, LBAS aicinās balsot
par vai pret attiecīgo politisko partiju.
Noklausoties visu klātesošo 12.
Saeimas deputātu kandidātu atbildes uz
minētajiem diskusijas jautājumiem,
skaidrs bija viens, ka ja viņus ievēlēs,
t a d , nā ko š a j ā p e r i o d ā L a t vi j a s
iedzīvotāji sasniegs ES vidējo dzīves
līmeni vai pat augstāku dzīves līmeni.
Attiecībā uz grozījumiem Darba
likumā visas partijas, izņemot nacionālo
apvienību, teicās nepieļaut izdarīt
izmaiņas likuma 68.pantā par
vi r s s t u nd ā m un 1 1 0 . p a nt ā p a r
arodbiedrību tiesībām aizstāvēt savus
biedrus.

sevišķām izmaiņām Statūtos. Atskaites periodā arod-

ARODBIEDRĪBU CILVĒKI
12. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS

KANDIDĒ biedrība darbojusies stabili, ir ģenerālvienošanās ar

4.oktobrī Latvijas Republikas pilsoņiem, protams, arī mums arodbiedrības biedriem būs jāizvēlas
tos simts deputātus, kuriem būs pārstāvēt valsts iedzīvotāju intereses šeit Latvijā un Eiropā un pasaulē.
Saeimas vēlēšanām reģistrēti 13 partiju, politisko spēku apvienību saraksti. Pavisam sarakstos ir 1 156
kandidāti (33% sievietes un 67% vīrieši). Vidējais kandidātu vecums 45 gadi, vecākais – 80 gadi, jaunākais
– 21 gads., 82 % kandidātu ir augstākā izglītība. Kandidātu sarakstos arodbiedrības ir pārstāvētas gauži vāji, un to pārstāvji izkliedējušie dažādos sarakstos.
Lūk, Arodbiedrību 12.Saeimas deputātu kandidāti dažādos sarakstos:
- Agris SŪNA—Latvijas Apvienotās Policistu
Arodbiedrība, prezidents,
“Suverenitāte” - saraksts Nr.2 - Vidzemē,
Nr.2 (kandidāta kārtas numurs vēlēšanu biļetenā) ;
- Aleksandrs POIKA—Latvijas Apvienotā Policistu Arodbiedrība, jurists,
“Suverenitāte” - saraksts Nr.2-Vidzemē,
Nr.4.;
-Jevgenija STALIDZĀNE - Arodbiedrība
„Enerģija”, prezidente,
“Vienoti Latvijai” - saraksts Nr.6 - Rīgā,
Nr.6;
– Inguss KUDIŅŠ—Latvijas Policistu Arodbiedrība,
“Jaunā Konservatīvā partija”- saraksts Nr.9 Rīgā, Nr.8 .;
– Irēna OPŠTEINE—Liepājas Arodbiedrību centra valdes locekle, LBAS Padomes locekle, LIZDA valdes locekle,
“Zaļo un Zemnieku Savienība” (ZZS) -saraksts
Nr.12 - Kurzemē, Nr.8 ;
Piezīme: ZZS sarakstā ir arī Andris SILIŅŠ
(Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs) .
– Andrejs JIRGENSONS—Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrība, priekšsēdētājs,
“No sirds Latvijai” - saraksts Nr.13 ,- Rīgā,
Nr.23.;
- Dace KAMINSKA— Rīgas rajona pašvaldību
arodbiedrības valdes priekšsēdētāja,
“No sirds Latvijai” - saraksts Nr.13, Zemgalē, Nr.12.;
Veiksmi Arodbiedrībām, visiem darba ņēmējiem draudzīgāko, strādājošo vajadzības saprotošāko deputātu ievēlēšanā, neaizmirstot viņu
līdzšinējo veikumu.

STARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ
Zviedrijas arodbiedrības
kongress

„PAPPERS”

darba devējiem, Pēdējos gados gan ekonomiskās krīzes, gan tehnisku uzlabojumu ražošanā dēļ strādājošo
skaits, un attiecīgi arī arodbiedrības biedru skaits ir
sarucis par apmēram 3% gadā. Par iespējamām pārmaiņām „Pappers” vadībā jau kādu laiku iepriekš ziņoja
„Dagens Arbete” (metālistu, meža nozaru un papīrrūpniecības arodbiedrību kopīgs mēnešraksts).
Kongresā tika ievēlēta jauna arodbiedrības vadība – priekšsēdētājs Matts Jutterstrēms (iepriekš –
darba koplīgumu speciālists, 53 g.vecs) un divi viņa
vietnieki—MikaelsLilja(1.vietnieks)
un Henrijs Heinio (2.vietnieks) .

Foto no “Dagens Arbete”

Arodbiedrības “Pappers” jaunā vadība. No kreisās : Mikaels Lilja, Matts Jutterstrēms, un Henrijs
Heinio ...

VALSTS DARBA INSPEKCIJA 2013.
Pārskatu turpina lasīt un komentēt Ā.Smildziņš
Pārskatā, norādot Valsts darba inspekcijas juridisko
statusu, ir atsauce uz 1939.gada likumu „Par Valsts darba inspekciju”, 1993., 2002. un 2008.gada 19.jūnijā pieņemto
Valsts darba inspekcijas likumu. Diemžēl pārskatā nav atsauces uz būtiski svarīgiem LR saistošiem starptautiskiem dokumentiem (SDO konvencijas, kuras ratificējusi LR, EK Direktīvas), pēc kuriem savā darbībā ir jāvadās Valsts darba inspekc i j a i ( t u r p m ā k — V D I ) .
1.2.Sadaļā aprakstīta VDI Kompetences joma, funkcijas un uzdevumi. „Darba inspekcija pilda šādus uzdevumus” kā pirmais nosaukts: „uzrauga un kontrolē darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu” un kā prioritāte darbībai 2013.gadā noteikta” nereģistrētās (lasi – nelikumīgās) nodarbinātības
samazināšanas politikas īstenošana”. Nelikumīgās nodarbinātības samazināšanā VDI amatpersonas iesaistījušās ļoti
nopietni – veikušas gandrīz 4000 apsekojumus (87% no
plānotā), katrā piektajā apsekotajā uzņēmumā konstatējušas „nereģistrētos” nodarbinātos un par to piemērojušas
naudas sodus par 538 833 LVL (739 749 eiro), vidēji ap
1000 eiro vienā uzņēmumā. Labā ziņa ir tā, ka pārējos 80%
(3149) šā uzdevuma ietvaros apsekotajos uzņēmumos nelikumīgi nodarbinātie netika konstatēti.
Aizraujoties ar šīs prioritātes jeb politiskā uzdevuma
izpildi VDI ir pietrūcis jaudas vairāk parādīt, kā tad ir veicies
ar citu ļoti svarīgu Darba likuma normu ievērošanu. Piemēram, tematiskajās pārbaudēs, apsekojot kokapstrādes un
mežizstrādes, būvniecības u.c. nozaru uzņēmumus, acīmredzot , netiek parādīts (vai varbūt netiek pārbaudīts?), kā tiek
ievērotas Darba likuma (DL) normas par darba un atpūtas laiku, t.sk. virsstundu, naktsdarbu, ikgadējiem apmaksātiem atvaļinājumiem, t.sk. par papildatvaļinājumiem, darba koplīgumiem, u.c.
Piezīme (Ā.S): Diemžēl par to, kā VDI amatpersonas, apsekojot uzņēmumus veicinājušas darba aizsardzības
uzticības personu (daUP) ievēlēšanu, apmācību un pieaicinājušas daUP darba vietu apsekošanā, VDI pārskatā nav ne vārda.
Piezīme (Ā.S.): Informācija par nelaimes gadījumiem ir ļoti slepena, tajā pat notikuma vietas ģeogrāfiskās
norādes ir neoficiālas (piem., kaut kur Kurzemē, kaut kas,
kaut kad ...). Preventīvā nozīme šāda rakstura publikācijām ir
ļoti apšaubāma.

notika 5-6.septembrī, Sundsvallē. Piedalījās
200 delegāti no 58 arodbiedrības nodaļām, kurās apvienoti celulozes un papīra ražošanā uzņēmumos strādājoši 16 000 arodbiedrības biedri.
Ar ziņojumu par četros gados paveikto uzstāP.S. Par nelaimes gadījumiem darbā un arodjās „Pappers” priekšsēdētājs Jāns-Henriks Sandbergs.
saslimstību nākošajā “LMNA Ziņas” numurā.
Tika izskatīti no nodaļām kongresa sagatavošanas komisijai iesūtītie 39 priekšlikumi, tai skaitā par at-

