
 

 

  17.septembrī Rēzeknes novada Verema pagas-
ta ‘’Lejasančupānos’’ SIA ‘’Verems’’ notika LMNA orga-
nizēts mācību seminārs Eiropas sociālā fonda projekta 

‘’Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana’’ ietvaros par tēmu: 
‘’Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība 
– nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī’’.  
 Seminārā piedalījās LMNA arodorganizāciju vadī-
tāji, vietnieki un arodbiedrības aktīvisti. 
  Seminārā tika apskatīti sekojoši jautājumi: 

-sociālais dialogs Eiropas Savienībā; 
-sociālais dialogs nacionālā līmenī; 
-sociālais dialogs un vienošanās nozaru un reģionu/
pašvaldību līmenī; 

-sociālais dialogs uzņēmuma līmenī. 

 Semināra dalībnieki iepazinās ar saplākšņa ražo-
šanu SIA ‘’Verems’’.  

   LMNA Valde izsaka pateicību SIA 

‘’Verems’’ arodorganizācijas vadītājai Dz. Stivkai 
un J. Ostrovskim - arodapvienības ‘’Koncerna 
‘’Latvijas Finieris’’ arodbiedrība’’ priekšsēdētājam 
par semināra organizēšanu.  

   22.septembrī, Arodbiedrību namā, Bruņinieku 
ielā, notika Latvijas Mežu sertifikācijas padomes 
(LMSP) Padomes priekšsēdētāja M. Liopa un viņa viet-

nieka E. Zakovica pārrunas ar LMNA priekšsēdētāju A. 
Sīmansonu un LMSP locekli Ā. Smildziņu par aktu-

ā l ā m 
m e ž u 

sertifikā-
c i j a s 

jautāju-
m i e m , 
L M S P 
uzdevu-
m i e m 

nacionā-
lā biroja 
s t a t usa 
i e g ū ša -
nai, val-
des lo-

cekļa vēlēšanām un par LMSP kopsapulci 16.oktobrī.  
 

M EŽA NOZARĒ 
  

 22. septembrī Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, Latvijas 
Kokrūpniecības federācijas telpās, Kokrūpniecības 

(mežsaimniecība, kokapstrāde) nozaru ekspertu pado-

mes sanāksme. 
  LMNA pārstāvēja: Ā. Smildziņš, I. Siņica, J. 
Ostrovskis un A. Sīmansons. 
 Darba kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi: 
- Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā; - 
“Izglītība Latvijā 2013./2014. gadā”; – Centrālās Sta-
tistikas pārvaldes analītiskā publikācija;- Uzņemšanas 

rezultātu analīze valsts un ESF finansētās profesionālās 
izglītības programmās 2014. g. septembrī, uzņemšanas 
plāni 2015. gadā; - Par paveikto un plānoto IZM pado-
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Foto: I.Siņica 

Pārrunas par FSC aktualitātēm. No labās: E,Zakovics, 

A.Sīmansons un M. Liopa 



tībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizā-
cijā un resursu efektīvā izmantošanā;  
- Par Latvijas Nacionālā kultūras centra priekšlikumiem 

Kokrūpniecības nozares profesiju kartes papildināšanai;  

- Par uzņēmumu iesaistes veicināšanu darba vidē bal-
stītu mācību un prakšu nodrošināšanā;  
- Informācija par modulāro izglītības programmu un 
eksāmenu satura izvērtēšanai piesaistītajiem eksper-

tiem.  
   L B A S 
n a c i o n ā l ā 

koordinatore 
Ruta Por-
niece infor-
mēja par 
Profesionālās 
i z g l ī t ī b a s 

likuma grozī-
jumiem, par 
konventiem 
un tā funkci-
jām, par NEP 
funkciju ie-
strādāšanu 

profesionālās 
izglītības likumā, par darba vidē balstītām mācībām un 
par profesionālās izglītības reformu. Sanāksme koncep-
tuāli atbalstīja nozaru ekspertu padomju funkciju iestrā-
dāšanu Profesionālās izglītības likumā. Vairāk diskusijas 
bija par profesionālo iestāžu konventiem. NEP rosināja 

paplašināt tā sastāvu - iekļaujot tajos arī pašu skolu 

audzēkņus. 
   Tika runāts par statistikas datiem par izglītību 
Latvijā pagājušajā mācību gadā, par uzņemšanas plā-
niem un to izpildi šajā mācību gadā. Diemžēl, kā teica 
LDDK konsultants Artūrs Bukonts, nākas atzīt, ka 
kokapstrādes nozarē atsevišķās skolās profesionālo 

kvalifikāciju programmās nav uzņemts neviens audzēk-
nis. Jautājums - vai darba devējiem šobrīd nav nepie-
ciešami darbinieki nozares specialitātēs?; vai skolām 
trūkst informācijas par pieprasījumu darba tirgū?; vai 
arī jaunieši nav pietiekami informēti par ieguvumiem 
apgūstot kokrūpniecības nozares specialitātes? 
   Latvijas Nacionālā kultūras centrs (LNKC) Vizu-

ālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča nāca klajā 
ar priekšlikumu papildināt Kokrūpniecības nozares pro-
fesiju karti ar tai saistošajām kvalifikācijām, ko NEP 
atbalstīja. 
   Jautājumā par uzņēmumu iesaistes veicināšanu 
darba vidē balstītu mācību un prakšu nodrošināšanā 
domas dalījās un jautājums palika atklāts, jo vēl jopro-

jām ir daudz neskaidrību gan par jauniešu darba attiecī-
bām prakses laikā, gan par finansējumu. 
   Sanāksme  apstiprināja nozares ekspertus, kuri 
piedalīsies modulārās profesionālās izglītības program-
mas vērtēšanā un kvalifikācijas eksāmenu satura un 
alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu vērtē-

šanā, no Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības puses 

un Latvijas Darba devēju konfederācijas puses. Šie eks-
perti strādās līdz 2015. gada 31. maijam. 
 

ATJAUNO INTERESI PAR MEŽA VĒSTURI 
    25.septembrī Ogrē, Kursu bāzē, bija pulcējušies 
17 nozares uzņēmumu, organizāciju pārstāvji un privāt-
personas - J.Buškevics, D.Dubrovskis, J. Emsiņš, 
A.Krēsliņš, A.Krūmiņš, U.Krūmiņš, R. Kumerovs, 
V.Kupcis, J.Ķeviņš, J.Ķirsis, V.Lazdāns, J.Matīss, 
J.Vanags, E.Zakovics, A.Ziemelis, A.Zviedre un 
Ā.Smildziņš, tā atsaucoties  Iniciatīvas grupas 

(Z.Saliņš, J.Ķirsis, J.Vanags, V.Kupcis un 
A.Krūmiņš) š.g. 11.septembra  „Aicinājums līdzdalī-
bai biedrības MEŽA VĒSTURES FONDS izveidē”. 
 PULCĒŠANĀS  mērķis -dibināt fonda biedrību. 

  Ieros-
mei dibināt 
b i e d r ī b u 
savu atbal-
stu  izteicis 
J . B i ķ i s, 
Kokrūpnie-
cības fede-
r ā c i j a s 
priekšsēdē-
t ā j s 
I.Kovisārs, 
uzņēmē j i , 
zinātnes un 
sabiedriskie 
darbinieki, 
meža noza-
ru veterāni. 
  J a u 

2008.gadā Lauksaimniecības universitātes Meža fakul-
tātes profesors Z.Saliņš norādīja, ka meža nozarei, kas 
ir viena no nozīmīgākajām Latvijas tautsaimniecībā, 
sava, uz zinātniskiem pamatiem balstīta muzeja nav. 
Līdz šim meža vēsture ir aizejoša entuziasma rokās.  
 Pirmais Latvijas Meža muzejs tika atklāts 
1931.gadā, 1935.gadā to pārvietoja uz Zooloģiskā dār-
za teritoriju, bet, kur eksponāti palikuši kara gados,-  
nav zināms.  
 Meža vēstures mantojumu ir saglabājuši vairāki 
mežkopji – savas nozares entuziasti.  Tā, piemēram, 
G.Strumers uzsāka veidot meža muzeju Valdemārpilī, 
vēlāk tā izveidi pārņēma J.Metuzāls un tagad par mu-
zeju rūpējas M.Metuzāle. Ir arī vēl citi līdzīgi muzeji – 
Boju pilī Aizputē, Ķirbižos Vitrupē, Slates pagasta 
„Liepās” u.c. Laiks iet, uzturēt muzejus kļūst aizvien 
grūtāk, vēstures liecību un muzeju vērtību saglabāšana 
kļūst aizvien problemātiskāka.  
 Sapulcē vienprātīgi tika pieņemts lēmums par 
biedrības „Meža vēstures fonds” dibināšanu (turpmāk 
– Biedrība).  
 Biedrības mērķi ir:  
♠ Latvijas meža nozares vēsturisku un izglītojošu 
liecību apzināšana, materiālu vākšana, izpēte, 
krājumu veidošana, uzskaite, restaurācija un sa-
glabāšana;        
 ♠ izveidot mūsdienīgu meža muzeju ar mo-
dernām un atraktīvām ekspozīcijām, kuras parā-
dītu meža nozares vēsturisko attīstību un progre-
su gan tehnoloģijās, gan urbanizācijas seku mazi-
nāšanā;   
 ♠ izveidot modernas meža nozares vēstures 
izglītošanas programmas plašai sabiedrības audi-
torijai un padziļinātas meža nozares jauno speci-
ālistu apmācībai.  
 Sapulcē apstiprināja Biedrības statūtus un ievēlē-
ja Biedrības valdi (priekšsēdētājs – J.Ķirsis, locekļi – 
V.Kupcis un A. Krūmiņš), padomi, revidentu.  
 Biedrības juridiskā adrese: Brīvības iela 125, 
Ogre.  
  Pārrunās par iestāšanās un biedru naudas apmē-
ru uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, fiziskām 
personām bija vairāki priekšlikumi, ieteikumi. Noformu-
lēt tās galīgo apmēru juridiskām, fiziskām personām un 
organizācijām tika uzdots padomei.  
  Cienījamie arodorganizāciju vadītāji, 
aktīvisti, arodbiedrības biedri, darbinieki, ielūko-
jaties savos plauktos, skapjos, bēniņos, saimnie-
cības ēkās. Var būt, ka atrodat pašu vai jūsu tuvi-
nieku atstātas/saglabātas ar meža nozari saistī-
tas lietas – fotogrāfijas, žurnālus, grāmatas, per-

 

 

 

 

 

 

Foto: A.Krūmiņš 

Meža vēstures fonda dibināšanas sanāksme . 
No kreisās Ā.Smildziņš, A.Ziemelis, R. Ku-
merovs, J.Emsiņš, Otrajā rindā J.Ķeviņš, 
V.Lazdāns un J. Vanags 

Nozares NEP sēde. I. Siņica (pirmā no la-
bās),Ruta Porniece, Artūrs Bukonts, Juris 
Rūsa un Jānis Gercāns  



sonīgus dokumentus, relikvijas,  instrumentus, 
darba rīkus, varbūt arī mehānismus u.tml.   
 Pēc Biedrības reģistrācijas un Meža vēstures fon-
da darbības uzsākšanas mēs darīsim jums zināmu, kā 
jūs ar savā rīcībā esošajiem meža vēstures materiāliem 
varētu dot ieguldījumu nozares muzeja izveidošanā. 
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777. OKTOBRIS – VISPASAULES DIENA  
CIENĪGAM DARBAM. 

 

 KAS IR CIENĪGS DARBS?  
 

 “Cienīgs darbs” ir Starptautiskās Darba organi-
zācijas (SDO) ieviests jēdziens, ar kuru apzīmē iespēju 
strādāt produktīvu darbu, kurš nodrošina godīgu atalgo-
jumu, darba vietas drošību un ģimenes sociālo aizsar-

dzību, labākas iespējas personīgajai izaugsmei un soci-
ālai integrācijai, brīvību paust savas intereses, apvieno-
ties un piedalīties lēmumu, kuri skar dzīves apstākļu un 
vienādu iespēju nodrošināšanu, kā arī vienlīdzīgu at-
tieksmi pret vīriešiem un sievietēm.  
 Vienkārši— cienīgs darbs ir darbs, kas dod 

iespēju nopelnīt pietiekami sev un savai ģimenei, 

lai izvairītos no nabadzības, ne tikai īslaicīgi, bet 
pastāvīgi.  
 SDO ir noteikusi cienīga darba koncepcijas īste-
nošanu dalībvalstīs pirmajā no Tūkstošgades attīstības 
mērķiem (Millenium Development Goals), kas paredz 
samazināt nabadzību, kā arī publicējusi Cienīga Darba 

programmu (Decent Work Agenda). SDO ir izvirzījusi 
par mērķi līdz 2015. gadam samazināt uz pusi to cilvē-
ku skaitu, kas iztiek ar mazāk nekā 1 ASV dolāru dienā. 
Cienīga darba veicināšanā ir iesaistījusies arī Eiropas 
Savienība.  

 Ilustrācija CIENĪGAM DARBAM  

un tā APMAKSAI 

divās Eiropas valstīs ... 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas 
(ITUC)  

PAZIŅOJUMS 
2014.gada 6.oktobrī  

    Pasaule atrodas uz nestabila ceļa. Liela daļa darbinie-
ku jūtas nedroši savās darba vietās, pieaug nelīdztiesība. 
Puse no darbinieku ģimenēm ir piedzīvojušas bezdarbu vai 
samazinātu darba stundu skaitu pēdējo divu gadu laikā, 1,2 
miljardi cilvēku joprojām dzīvo lielā nabadzībā. 
   Daudzās valstīs arodbiedrību tiesības un koplīgumu 
pārrunas ir apdraudētas. Darba devēji pat mēģina ierobežot 
darbinieku tiesības uz streiku, negribot atzīt un aicinot pār-
skatīt Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pamattiesību 
normas, kas darbojas jau desmitiem gadu. 
   Diemžēl pārāk daudz valdību šodien nespēj aizsargāt 
darbiniekus, nespēj veidot ilgtspējīgu nākotni nākošajām pa-
audzēm. Katastrofas, ko izraisa klimata pārmaiņas, jau ir 
izpostījušas daudzu cilvēku dzīves, tomēr politikas veidotāji 
nevar saņemties drosmi, lai noslēgtu globālo klimata vienoša-
nos. Uz mirušas planētas nebūs darba vietu, bet, ja valdības 
rīkosies, lai samazinātu oglekļa piesārņojumu un sagatavos 
iedzīvotājus klimata pārmaiņām, tiks radītas daudz jaunas 
darba vietas. 
    Dominējošais globālais ekonomiskais modelis sagrauj 
darba vietas un planētu. Tas mazina demokrātiju un taisnīgu-
mu. Pasaules arodbiedrības ir vislielākais spēks cīņai par tais-
nīgumu un ilgtspējīgu nākotni. 7.oktobrī Vispasaules cienīga 
darba dienā arodbiedrības visā pasaulē rīkos demonstrācijas, 
darba vietu pasākumus, sabiedriskas aktivitātes un daudz cita 
veida pasākumus, lai atbalstītu tiesības uz cienīgu darbu. 
    Kopīgi mobilizējoties mēs varam palielināt darbinieku 
spēku, uzstādīt prasības politiķiem un darba devējiem, pie-
prasīt no viņiem atskaiti par paveikto, lai pārveidotu esošo 
kļūdaino ekonomisko sistēmu tādā, kas veicina izaugsmi un 
labklājību uz mūsu planētas 

ZVIEDRIJĀ 

Saskaņā ar nozares darba devēju u n arod-

biedrību ģenerālvienošanos 2013.gadā mē-

neša vidējā darba alga* noteikta 

Mežsaimniecībā 

(strādniekiem) 

23 900 SEK  
(~2 624,64 eiro) 

Kokapstrādē 

(strādniekiem): 

24 200 SEK  
(~2 657,59 eiro) 

Kokzāģēšanas rūpniecībā  

(strādniekiem)-  

24 500 SEK  
(~2 690,53 eiro)  

Celulozes un papīra rūp-

niecībā: 

 25 500 SEK  
(~2 800,35 eiro 

Tehniskajiem speciālistiem, darbu vadītājiem ar ģene-

rālvienošanos noteikta vidējā darba alga:  

Mežrūpniecībā, celulozes 

un papīra ražošanā 

35 800 SEK  
(~3 931,47 eiro) 

Kokapstrādē: 31 800 SEK  
(~3 492,21 eiro) 

Mežrūpniecībā, kokzāģē-

tavās   

33 300 SEK  
(~3 656,93 eiro) 

*Pārrēķins no SEK uz eiro izdarīts pēc “Dienas Biz-

ness” 03.10.2014.publicētā valūtas kursa. 

LATVIJĀ 

Strādājošo mēneša vidējā darba samak-

sa 2013.gadā pa darbības veidiem/pa 

mēnešiem (eiro)*: 

Mežsaimniecība un mežiz-

strāde:      

Pavisam – 782,92 

eiro/t.sk.privātajā 

sektorā – 639,17     

Koksnes, koka izstrādājumu 

ražošana 

617,00     

Mēbeļu ražošana 514,42     

Papīra un papīra izstrādāju-

mu ražošana:    

692.83     

Poligrāfija un ierakstu pro-

ducēšana 

736,83     

Būvniecība:  674,75     

Veselības aizsardzība 723,83     

Finanšu pakalpojumu darbī-

bas, izņemot apdrošināšanu 

un pensiju uzkrāšanu 

1 625,33   

*)Mēneša vidējā darba samaksa pārrēķināta no 

Latvijas CSP datu (DS04.) gada mēnešu samaksu 

summas. 



 Pēc Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI)  

rīcībā esošās informācijas 2013.gadā Latvijā nelaimes 

gadījumos darbā kopā cietuši 1 595 (salīdzinot ar 

2012.gadu +3,2%) nodarbinātie, 29 (-17,1%) no tiem 

gājuši bojā un 219 guvuši smagas traumas.  Katrs 

septītais nelaimes gadījums ir bijis smags vai nā-

ves gadījums!!! Pēdējos 10 gados reģistrēti 15 290 

nelaimes gadījumi darbā, 2342 no tiem bijuši smagi, 

bet 424 nodarbinātie gājuši bojā ! 

 Kopējais ar darba vides riska faktoru iedarbī-
bu nesaistīto nāves nelaimes gadījumu skaits 
2013.gadā bijis – 54, t.sk. 37 dabīgās nāves gadījumi 
(t.sk.33 jeb 89,2% no tiem bojā gājušajiem bijuši vīrie-
ši!). Tā tad, nodarbinātais atnāca uz darbu un . . . 
nomira. VDI pārskatā šie gadījumi netiek analizēti.
 Nereti VDI konstatē, ka nodarbinātajiem nav 

veikta  obligātā veselības pārbaude, kuras laikā bū-
tu iespējams konstatēt, vai nodarbinātais var strādāt 
konkrēto darbu.  
       No 1595 NG cietušajiem Ievadinstruktāža nav 
veikta 100 (6,2%), t.sk. no 219 smagi cietušajiem     - 
27 (12,3%) no 29 bojā gājušajiem -   13 (44,8%); 
  No 1595 NG cietušajiem Instruktāža darba vie-
tā  nav veikta 25 (1,6%), t.sk. no 198 smagi cietuša-
jiem, kuriem tā bija jāveic, nav veikta 11 (5,0%)            
no 19 bojā gājušajiem, kuriem tā bija jāveic, nav veikta    
5 (34,5%). 
 Cietušo sadalījums pēc darba stāža amatā, kuru 
izpildot noticis NG: līdz  1 gadam: visi NG  –  36,0%:  
smagi – 41,6%; nāves gad. – 41,4%; līdz 3 gadiem:    
visi NG- 65,6%; smagi– 69,9%; nāves gad.– 79,3%.       
    Piezīme (Ā.S): Iespējams, daļa nelaimes gadīju-
mu ar nodarbinātajiem, kuriem bijis salīdzinoši mazs 
darba stāžs  amatā, ir notikuši nepietiekamas viņu pro-

fesionālās sagatavotības dēļ. VDI pārskatā gan par to 
nekādas norādes nav. Kādas ir Jūsu domas? 

 No visiem NG cietušajiem 553 (34,7%) bijušas 
sievietes, starp smagi cietušajiem bijis 47 (21,5%) sie-
viešu un bojā gājušajiem 3 (10,3%). Ar nodarbināta-
jiem vecumā līdz 18 gadiem notikuši 4 nelaimes 
gadījumi.  
  Piezīme (Ā.S): Atšķirība starp to, kādi cēloņi 
noteikti NG, kurus  izmeklēja darba devējs un kurus NG 
izmeklēja VDI amatpersona ir milzīga. Vai tas ir NG iz-
meklēšanas kvalitātes jautājums vai darba devēja apzi-
nāta rīcība? Bet, varbūt darba aizsardzības uzticības 
personas, piedaloties NG izmeklēšanā, ir pārāk piekāpī-
gas darba devēja puses secinājumiem par NG cēloņiem?  
 Traumēšanas faktori. 2013.gadā ir notikuši 32 
nelaimes gadīju-
mi  darbos, kuros 
notikusi saskar-
sme ar atklātu 
uguni, karstu vai 
degošu priekšme-
tu, NG skaits, salī-
d z i n o t  a r 
2012.gadu, pieau-
dzis par 45,5%. 
 Sadursme 
vai sitiens ar kus-
t ī b ā  e s o š u  
p r i e k š m e t u 
(lidojoša; krītoša; 
ripojoša priekšmeta 
iedarbība, ieskaitot 
transporta līdzek-
ļus), bijusi 342 
gadījumos, jeb par 
9,3% vairāk nekā 
2012.gadā. 
 Saskarsme 
ar asu, smailu, 
raupju, nelīdzenu 
materiālo aģentu 
(naži, asmeņi, nag-
las, asi instrumenti 
utt.) – 214 gadīju-
mi, jeb par 18,2% 
vairāk nekā 2012.gadā.      
 2013.gadā Darba devēja zaudējumi, kas saistīti 
ar nelaimes gadījumu vidēji bijuši:  Pēc darba nespējas 
lapām (A) izmaksātā nauda  166,0 eiro/1NG; 
 Zaudējumi, kas radušies sabojāto ražošanas lī-
dzekļu dēļ 50,0 eiro/1NG; 

Visbiežāk ievainotas ķermeņa 

daļas 

 skaits % 

Rokas pirksts (pirksti)  273 17,1 

Galva 160 10,0

Plauksta 130 8,2% 

  Kāja, iesk. celi 113 7,1% 

 Roka, iesk. elkoni 111 7,0% 

Pēda 107 6,7% 

Krūškurvis, ribas (arī 56 3,5% 

Apakšējās ekstremitā- 53 3,3% 

Acis 44 2,8% 

Potīte 101 6,3% 

Mugura  44 2,8% 

Sejas daļa 41 2,6% 

Galvenie nelaimes gadījumu cēloņi    

  “ Pa-

rastie” 

Smagie 

NG   

Nāves 

gad.  

Neapmierinoši apstākļi 

darba vietā     

 74 
4,9%        

39  
13,0%        

4  
8,3% 

Nedroša cilvēka rīcība     1101 
72,7%      

139 
46,5%       

10 
20,8% 

Darba organizācija un 

ar to    saistītie trūku-

mi 

  193 
12,7%  

75 
25,1%  

23 
47,9%   

Neapmierinoša darbi-

nieku   instruēšana un 

apmācība    

29 
30,5%    

36 
48,0%  

14 
60,1% 

D āvā gaismu, tad tumsa izklīdīs 
pati no sevis. 

Roterdamas Erasms 

Nelaimes gadījumi darbā 
Meža nozaru uzņēmumos 2013.gadā  

Pavisam   Tajā skaitā 

Nozare   
Smagi Letāli  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Mežsaimnie-

cība un mež-

izstrāde 

25 22 6 7 4 0 

Koksnes, 

koka un kor-

ķa izstrādāju-

mu ražošana, 

izņemot mē-

beles; salmu 

un pīto izstrā-

dājumu ražo-

šana 

145 155 22 20 2 2 

Poligrāfija 2 5 0 0 0 0 

Mēbeļu ražo-

šana 

19 32 1 2 0 0 

Kopā 191 214 29 29 6 2 

NO UN PAR VALSTS DARBA INSPEKCIJAS 
DARBĪBAS PĀRSKATU 2013. G .  

  Pārskatu turpina lasīt un analizēt  
eksperts Ā. Smildziņš 


