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Gadadienā !!!

Un dziļi vārds kāds dvēselē auklējas
Kā dainu dziedājums jaukās atskaņās.
Sirds klusa kā birze tiek skaidra kā strauts –
Visu to, visu to par Latviju sauc.
(J. Akuraters)

LMNA Valde

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
15.oktobrī Aizkrauklē notika LMNA organizēts
mācību seminārs ’’Arodbiedrību līdzdalība uzņēmumu darbības nodrošināšanā’’. Seminārā, kas tika
organizēts Eiropas sociālā fonda projekta ‘’Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes
stiprināšana’’ ietvaros, piedalījās LMNA arodorganizāciju vadītāji, vietnieki un arodbiedrības aktīvisti.
No prezentācijas “ Arodbiedrību līdzdalība
uzņēmumu darbībā ES valstīs”:

Eiropā pieņemtie noteikumi regulē darba ņēmēju līdzdalību, nodrošina, ka nodarbinātības jomā tiek ievērotas viņu
sociālās tiesības. Visās ES dalībvalstīs ir izveidots tiesību kopums darba ņēmēju līdzdalības nodrošināšanai.
No uzņēmumu vadības viedokļa minētās tiesības ļauj
panākt vienošanos ar darba ņēmēju pārstāvjiem un arodbiedrībām par to, ka pārmaiņām uzņēmumā jānotiek sociāli pieņemamā veidā, kā arī ļauj darbiniekiem izprast uzņēmuma lēmumus — tāda ir to ekonomiskā funkcija.
Eiropas uzņēmumu padome ir kļuvusi par labas uzņēmumu vadības elementu.
Standarti, kurus uzņēmumi ievēro, veidojot sociālo
dialogu, kura pamatā ir darbinieku informēšana un uzklausīša-

na, attiecas arī uz Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekiem.
Pieredze Eiropā liecina, ka darba ņēmēji vēlas veltīt
savas zināšanas, lai sekmētu ne tikai ikdienā notiekošo ražošanas procesu, bet arī pārmaiņu procesus, un piedāvāt konstruktīvus risinājumus, ja viņus savlaicīgi informē un viņi var piedalīties visaptverošā dialogā par uzņēmuma lēmumiem, lai vienotos par paredzētajiem pasākumiem, kā arī papildu pasākumiem sociālās aizsardzības jomā.
Labas uzņēmumu vadības elements ir arī dažāda veida finansiālā līdzdalība. Tās galvenais mērķis ir palielināt darbinieku motivāciju un veicināt viņu identificēšanos ar uzņēmumu, kurā viņi strādā. Kooperatīvās sabiedrības, kas pieder
darba ņēmējiem, ir vispiemērotākais uzņēmumu vadības modelis, jo darba ņēmēji kā līdzīpašnieki paši var rūpēties par
darba vietu saglabāšanu tajā reģionā, kur viņi dzīvo. Darba
ņēmējiem piešķirtās tiesības uz informēšanu un uzklausīšanu
vēl vairāk palielina minētā uzņēmējdarbības veida efektivitāti.
Eiropā ļoti bieži vērojams, ka valstīs, kur darba ņēmējiem ir liela ietekme, ir arī augsts ekonomiskās konkurētspējas
līmenis. Sabiedrībā valda liela vienprātība par to, ka darba
ņēmēju līdzdalībai ir īpaša nozīme, jo tā veicina saskaņu sabiedrībā un nodrošina augstu ražīguma līmeni, pateicoties uz
partnerību balstītām darba attiecībām. Pētījumi liecina, ka
Darba ņēmēju līdzdalība — kopā ar citiem būtiskiem faktoriem
— palīdz uzņēmumiem ātri un pēc iespējas netraucēti īstenot
pieņemtos lēmumus, lai nepārtraukti un elastīgi piemērotos
tirgus prasībām. ...
Arodbiedrību iesaistīšana uzņēmumu darbības nodrošināšanā sekmētos, ja darba devēji komunikācijai ar darbinie-

kiem (arodbiedrībām) ievērotu sekojošo (šeit ir tikai daļa no
uzstādījumu saraksta):
 darītu zināmu visiem darbiniekiem, ka viņu darbs tiek
novērtēts;
 pētītu darbinieku attieksmi pret darba apstākļiem;









nodrošinātu veselīgu un drošu darba vidi;
pētītu samaksas apjomus un papildus bonusu sistēmas, lai
uzturētu savas organizācijas piedāvājumu tirgus līmenī,
vai virs tā; ... ...
veidotu uzticēšanos starp vadību un arodbiedrību; ... ...
respektētu darbinieku tiesības organizēties; ... ...
sadarbotos ar arodbiedrībām visos jautājumos, kur saskan
intereses, piem., mācības, kvalifikācijas celšana, produktivitāte; ... ...
izveidotu darbinieku un vadības pārstāvju komitejas, lai
diskutētu par īstermiņa un ilgtermiņa organizācijas mērķiem; ...
piekristu tikai tādiem formulējumiem, ko ratificēs lēmumu
pieņēmēji abās pusēs.

LMNA Valde izsaka pateicību Pārslai Kursītei un
Ilmāram Gūtmanim par semināra organizēšanu.
LATVIJAS BRĪVO
ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
21.oktobrī, Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, notika LBAS organizēta diskusija
„Problēmas un risinājumi darba vidē balstītu mācību īstenošanā”.

Šobrīd izglītotāji un sociālie partneri darba vidē
balstītu mācību ieviešanu ir izvirzījuši kā vienu no prioritāriem izglītības un nodarbinātības politikas jautājumiem. Darba vidē balstītas mācības paredz izglītības un
darba vides tuvināšanu, lai sagatavotu nākotnes darbaspēku ar darba tirgus prasībām atbilstošām zināšanām,
prasmēm un kompetencēm tautsaimniecībai būtiskās
nozarēs, nodrošinot darba ņēmēju stabilitāti darba tirgū.
Sākot ar 2013./2014. mācību gadu Latvijā sešās profesionālās izglītības iestādēs ir uzsākta darba
vidē balstītu mācību īstenošana. Šajā laikā ir apzinātas
vairākas problēmas, kuras nepieciešams risināt, vienojoties visām iesaistītajām pusēm.
Diskusijas ievadā LBAS priekšsēdētāja vietniece
Līvija Marcinkēviča un LBAS nacionālā koordinatore
un eksperte izglītības jautājumos Ruta Porniece iepazīstināja ar esošo situāciju un arodbiedrību viedokli par
nākotnes izaicinājumiem, iespējamajām problēmām un
to risinājumiem.
Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) ir
pieņēmusi rezolūciju par darba vidē balstītu (DVB) mācību kvalitātes uzlabošanu. Tajā teikts, - izmantot DVB
mācību praktikanta definīciju, kuru izstrādājis CEDEFOP: “Sistemātiska, ilgtermiņa apmācība, kas tiek īste-

nota darbavietā un skolā. Praktikants ar darba devēju ir
saistīts ar līgumu un tas saņem atlīdzību (algu vai pabalstu). Darba devējs uzņemas atbildību apmācīt praktikantu konkrētā profesijā”.
Savu viedokli par darba vidē balstītu mācību
ieviešanu izteica gan Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) Izglītības departamenta eksperte profesionālajā
izglītībā Ilze Buligina, gan Labklājības ministrijas pārstāvis Ignats Gundars.
Diskusijā ar savu pieredzi skolas sadarbībā ar
uzņēmumu „Valmiera Glass” (Valmieras Stikla šķiedras
rūpnīca) iepazīstināja Valmieras Profesionālās vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš un izglītības metodiķis Vasilijs Kasjaņenko.
Viens no pirmajiem poligrāfijas nozarē idejai
par darba vidē balstītu mācību īstenošanu atsaucās uzņēmums „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, tādēļ diskusijas
dalībniekus ar savu pieredzi iepazīstināja uzņēmuma
Personāla daļas vadītāja Aija Āne un uzņēmuma ražošanas meistars un darbaudzinātājs Paulis Zabarovskis.
Savukārt PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT)
Poligrāfijas nodaļas audzēknis Kristiāns Barkovskis
darba vidē balstītas mācības vērtēja no audzēkņa viedokļa, akcentējot stipendijas kā būtiska motivācijas veicinātāja nozīmi.
Savu viedokli izteica: Ilze Brante - PIKC
„Ogres tehnikums” direktore, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas pārstāvis un Jevgeņijs Ostrovskis - Koncerna "Latvijas Finieris" arodbiedrības
priekšsēdētājs.
LBAS viedoklis DVB mācību īstenošanā ir: tiesiskā regulējuma izstrāde un jēdziena skaidrojuma nepieciešamība.
Vienotā darba vidē balstītu (DVB) mācību organizēšanas un īstenošanas kārtībā būtiski ir:
1.Līgumiskās attiecības starp prakses vietu un profesionālo izglītības iestādi par mācību organizēšanu dažādās mācību vietās – atbildības sadalījums, mācību procesa plānošana, kvalitātes nodrošināšana un kontrole
2.Valstī vienota minimālā likme un kārtība samaksas
veikšanai DVB mācību audzēkņiem (stipendija, atlīdzība) – izglītojamā motivēšanai.
DVB mācību audzēkņiem jānodrošina:
1.Prakses vadītājs vai darbaudzinātājs uzņēmumā
2.Medicīnas grāmatiņas izmaksas, t.sk., arodārsta apmeklējums
3.Izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
visām kvalifikācijām
4.Darba apģērbs, minimālie individuālie darba aizsardzības līdzekļi
5.Civiltiesiskā apdrošināšana
6.Transporta izmaksas uz prakses /darba vietu
7.Dzīves vietas izmaksas.
29.oktobrī notika LBAS Valdes sēde. Darba
kārtībā: - 1. Par grozījumu ‘’Darba likumā’’ pieņemšanu
Saeimā (ziņo – E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks; K. Rācenājs – LBAS jurists); - 2. Par labākās
arodorganizācijas un aktīvā arodbiedrību jaunieša nomināciju apstiprināšanu (ziņo- S. Birkenfelde – LBAS
sabiedrisko attiecību speciāliste); - 3.Vienošanās par
sadarbību atjaunošana ar sociāldemokrātisko partiju
‘’Saskaņa’’ (ziņo: - P. Krīgers, LBAS priekšsēdētājs).
23.oktobrī Saeima atbalstīja Darba likuma grozījumu redakciju, kāda jau bija atbalstīta Sociālo un
darba lietu komisijā. Tas nozīmē, ka deputāti kopumā
tomēr neatbalstīja darba devēju un atsevišķu deputātu
priekšlikumus par Darba likuma normu pasliktināšanu
68. un 110.pantā. Pateicoties LBAS un nozaru arodbied-

1.

rībām aktivitātēm izdevās nosargāt patreizējās Darba
likuma 68. un 110.pantos noteiktās normas. Tas gan
nenozīmē, ka LDDK šos jautājumus nevarētu tuvākā
laikā atkal aktualizēt.
11 Saeimas deputāti balsoja par 68.panta pasliktināšanu darbiniekiem, 12 deputāti balsoja par to,
lai 110.pantā tiktu mazinātas arodbiedrību iespējas aizstāvēt savus biedrus.
Pirms jautājums tika izskatīts Saeimas sēdē,
notika tikšanās gan ar deputātu frakcijām, gan ar atsevišķiem deputātiem.
LBAS vadība un LMNA Valde izsaka pateicību visiem darbiniekiem un arodbiedrību biedriem, kas
piedalījās LBAS vēstuļu akcijā "Rokas nost no Darba
likuma!", kā arī citās aktivitātēs un palīdzēja aizstāvēt
darbiniekiem tik svarīgo pozīciju.
LBAS Valde apstiprināja dalīborganizāciju izvirzītos kandidātus balvai „Labākā arodorganizācija
2014”. Dalīborganizācijas apbalvošanai izvirzījušas 18
arodorganizācijas un 4 aktīvākos jauniešus.
Apbalvošana paredzēta 14.novembrī.
Vienošanās par sadarbības atjaunošanu ar sociāldemokrātisko partiju ‘’Saskaņa’’. Vispirms arodbiedrībām ir jānoskaidro vai tiešām tur ir cilvēki, kas
pārstāv sociāldemokrātiskās idejas. Nezin kādēļ ļoti
daudzi no šīs sociāldemokrātiskās partijas nebalsoja par
arodbiedrībām interesējošiem Darba likuma grozījumiem.
Valde uzdeva LBAS vadībai izstrādāt Vienošanās
projektu ar sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa”
par turpmāko sadarbību.

2.
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EŽA NOZARĒ

KULDĪGAS
TEHNOLOĢIJAS UN
TŪRISMA TEHNIKUMĀ
Inguna Siņica— Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes
konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

3. oktobrī Kokrūpniecības (mežsaimniecība,
kokapstrāde) NEP sekretariāta konsultanti Inguna Siņica un Artūrs Bukonts, pēc Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikuma direktores Daces Cines uzaicinājuma, apmeklēja skolu, lai pārrunātu tehnikuma līdzšinējo
darbību un tuvākās nākotnes plāniem. Šogad tehnikums svin jau 25.jubileju un šo gadu laikā skola lēni,
bet mērķtiecīgi attīstījusi un papildinājusi studiju programmu klāstu, kas savukārt vairojusi audzēkņu skaitu.
Ieguldītais darbs novērtēts un skola ieguvusi Izglītības
un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kas nu ļauj nosaukumā nest tehnikuma vārdu. Kokapstrādes darbnīcas šobrīd atrodas
diezgan šaurās telpās - nelielā divstāvu piebūvē, kur
grūti iedomāties vienlaicīgi darbojamies 25 audzēkņu
grupu. Šajās darbnīcās jau no 2004. gada uzstādīta
CNC apstrādes iekārta, kura iegādāta par Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļiem, un Kuldīgas skola ir vienīgā Latvijā, kas var lepoties ar šādu aprīkojumu. Vienlaicīgi
skolas datorklase ir sasaistīta ar CNC iekārtu, ļaujot
audzēkņiem ar kameru palīdzību attālināti vērot, kas
notiek “lācītim vēderā”. Skola pati par saviem līdzekļiem iegādājusies otru, mazāku CNC apstrādes darbagaldu. Padomā esot vēl vairākas modernas tehnoloģijas, ko būtu nepieciešams ieviest skolas darbnīcās, taču

pašreizējās telpās tas fiziski nav iespējams darba drošības dēļ - tās gluži vienkārši ir par mazu. Ieguldītā darba
rezultātā skola var lepoties, ka mēbeļu galdnieku programma jauniešu vidū ir pieprasīta. Paralēli mēbeļu galdnieka diplomam sekmīgie skolas absolventi iegūst arī
CNC operatora sertifikātu, kas paver labi apmaksāta
darba iespējas kokapstrādes nozarē.
Pie sasniegtā skola apstāties negrasās. Sadarbībā ar Cēsu profesionālo vidusskolu un Rīgas Amatniecības vidusskolu top jauna izglītības programma, kurā
būs iespējams apgūt materiāldizaina specialitāti. Tāds ir
nozares pieprasījums. Uzņēmumiem nepieciešami
3.līmeņa speciālisti, kas mēbeļu ražošanas uzņēmumos
spētu komunicēt ar klientu, pieņemot pasūtījumus, un
piedāvāt mūsdienīgus materiālus.
Šīs programmas ieviešana pavērtu iespējas to
apgūt ne tikai puišiem, bet arī meitenēm, jo šobrīd kokapstrādes uzņēmumos apmēram 30% no darbiniekiem
ir sievietes, taču
atbilstoša izglītība ir tikai retajai. Kaut vai tikai
gadu ilga apmācība ļautu daudzām no viņām
ieņemt labākus
amatus
nekā
pašlaik.
T ā p a t
skola aktīvi ir
iesaistījusies
darba vidē balstītu apmācību realizēšanā. Uzņēmēju
atsaucība ir liela. Tikai šobrīd būtu jāpārdomā par finansiālās puses sakārtošanu. Par finansējumu stipendiju
veidā studentiem un piemaksu veidā uzņēmuma meistariem, kas iesaistījušies jauno speciālistu apmācībā.
NACIONĀLĀS TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS PADOMES SĒDE
17.oktobrī notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde. NTSP darba kārtībā bija
iekļauta vidēja termiņa un 2015.gada valsts budžeta
apspriešana, kā arī ministriju iesniegtās Jaunās politikas
iniciatīvas 2015., 2016. un 2017.gadam.
LBAS atgādināja, ka Latvijā ir liels ēnu ekonomikas īpatsvars, tāpēc daudziem oficiālā darba samaksa
ir kritiski zema. LBAS prasībās politiskajām partijām
pirms Saeimas vēlēšanām norādīja, ka ir jānodrošina
darbinieku darba samaksas konkurētspēja vismaz Baltijas darba tirgū. Diemžēl, šobrīd Latvijas darbinieki ir
daudz sliktākā situācijā nekā Igaunijā un Lietuvā, jo pie
vienādas darba samaksas „pirms nodokļiem” (bruto)
Latvijas darbinieki saņem mazāku algu „uz rokas” (neto).
Igaunijā darbinieks maksā 2,8% bezdarba apdrošināšanai, un daļa darbinieku vēl maksā 2%
2.pensiju līmenī.
Lietuvā VSAOI likme darbiniekam ir 3% un iespēja 2.pensiju līmenī maksāt 1%.
Taču Latvijā darbinieka VSAOI likme ir 10,5%.
Latvijas darbiniekiem darba samaksu „uz rokas” samazina arī neapliekamais minimums (NA). Pie 320 eiro
bruto darba samaksas Latvijā NA ir 75 eiro, Lietuvā 165 un Igaunijā - 144 eiro. Arī iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (IIN) abās pārējās Baltijas valstīs ir zemāks:
Lietuvā tas ir 21% (ietverot 6% veselībai), arī Igaunijā
- 21%, kamēr Latvijā IIN ir 24%.

VESELĪGAS DARBA VIETAS UZVEIC STRESU
24.oktobrī viesnīcā “Astor” notika Valsts darba
inspekcijas organizētās kampaņas “VESELĪGAS DARBA
VIETAS UZVAR STRESU” noslēguma konference, kurā piedalījās uzņēmumu, arodbiedrību darba aizsardzības
speciālisti ( arī Ā.Smildziņš), uzņēmumu personāla
daļu darbinieki (arī A.Būmane no AS „Latvijas Finieris”), Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas
pārstāvji.

Foto no

No labās: Mārtiņš PUŽULS (LBAS), Laila ĀBOLA
(Cēsu Alus AO priekšsēdētāja), Jānis GUŽĀNS (LCA),
Āris SMILDZIŅŠ (LMNA) un Ziedonis ANTAPSONS
(LBAS)

2013.gadā Latvijā pirmreizēji apstiprināti
1089 arodslimnieki, t.sk. 698 (64,00%) sievietes.
Salīdzinot ar 2012.gadu, arodslimnieku skaits palielinājies par 27 procentiem. Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita sadalījums pēc profesiju grupām atbilstoši profesiju klasifikatoram: ● iekārtu un
mašīnu operatori 29,20%; ● kvalificēti strādnieki un
amatnieki – 19,30%; ● speciālisti, vecākie speciālisti –
16,50%; ● vienkāršas profesijas – 14,80%; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 14,10%, utt.
Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita
sadalījums pēc ekonomiskās darbības veidiem atbilstoši
NACE klasifikatoram:  Apstrādes rūpniecība –
26,00%;  Transports un Uzglabāšana – 20,20%; 
Veselība un Sociālā aprūpe – 14,60%; Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; Automobiļu un motociklu
remonts – 8,80%;  Izglītība - 5,20%;  Lauksaimniecība, Medniecība un Mežsaimniecība – 4,50%, utt.
VislieMeža nozaru uzņēmumos lākais pirmrei2012. un 2013.gadā pirmreizēji reģis- zēji apstiprināto arodslimnietrēti arodslimnieki:
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citas ārējās iedarbes sekas - 20,30%, elpošanas sistēmas slimības – 3,95% gadījumos. Nereti vienam arodslimniekam vienlaikus konstatē vairākas arodslimības,
tāpēc reģistrēto arodslimību gadījumu skaits ir daudz
lielāks nekā arodslimnieku skaits. 88,50% pirmreizēji
apstiprināto arodslimnieku turpina strādāt profesijā
(amatā) !
58,80% gadījumos, arodslimību profilaksei riska faktoru mērījumi nav bijuši veikti, 18,90%
gadījumos nav veiktas obligātās veselības pārbaudes.
Piezīmes (Ā.S.): 1) tiek pieļauts, ka 4/5 pirmrei-

Konferences dalībniekus uzrunāja Valsts darba inspekcijas direktors R.LŪSIS, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore L.MENĢELSONE un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs P. KRĪGERS.
Viedokļu aptauja Eiropā liecina, ka :
72% darbinieku uzskata, ka reorganizācija darbā
vai nedrošība par darbavietas saglabāšanu ir viens no visbiežākajiem ar darbu saistītā stresa cēloņiem;
66% stresu saista ar „nostrādātajām darba stundām
vai darba slodzi”;
59% stresu saista ar „apstākļiem, kuros jācieš nepieņemama uzvedība, piem., agresivitāte vai uzmācība”...
Par tēmu „Organizācijas klimats kā stresa avots un
drauds ilgtspējīgai attīstībai” uzstājās Organizāciju labklājības
institūta valdes locekle Ieva KUKULE. Par Labas prakses piemēriem stresa mazināšanā darbā savos uzņēmumos stāstīja
pārstāvji no “Grifs” AG, “Cemex”, “Aldaris”, “Sweedbank”, Lauku atbalsta dienesta, Ventspils naftas termināļa, Cēsu alus,
DPA un “Out Loud”. Stresa mazināšanas pasākumi un pieredze
uzņēmumos ir ļoti dažāda, bet tajos kā galvenais tiek uzsvērta
aktīva darbinieku iesaistīšana darba jautājumu risināšanā un
ārpusdarba aktivitātēs.
Kampaņas galveno balvu „Zelta ķivere” saņēma
Lauku atbalsta dienests un Datorprogrammu apgāds (DPA),
pārējie dalībnieki saņēma Atzinības rakstus.
zēji apstiprināto arodslimnieku turpina strādāt profesijā
(amatā), kur viņi ir guvuši savas veselības bojājumus. Vai šāda prakse atbilst valsts politikai darba aizsardzībā, pensionēšaNO UN PAR VALSTS DARBA INSPEKCIJAS
nās vecuma paaugstināšanā?
DARBĪBAS PĀRSKATU 2013. G .
2) Vai riska faktoru mērījumu darba vietās un obligāPārskatu turpina lasīt un analizēt
to veselības pārbaužu neveikšana nodarbinātajiem neliecina
eksperts Ā. Smildziņš
par darba devēju attieksmi pret nodarbināto veselību? Varbūt,
ka uzņēmumos, kuros tiek pieļauta attiecīgo normatīvo aktu
ignorēšana, nav ievēlētu un apmācītu nodarbināto pārstāvju –
Starptautiskā Darba organizācija (SDO) norāda, ka uzticības personu vai arī nodarbinātie nevērīgi izturas pret
pasaulē katru gadu vairāk nekā divi miljoni nodarbināto savu veselību?
mirst nelaimes gadījumos darbā vai no arodslimībām un to
skaitam ir tendence pieaugt, aptuveni 280 miljoni cieš nelaiJAUNA ZIŅA TOPOŠAJIEM PENSIOMĀRIEM
mes gadījumos bez letālām sekām un aptuveni 160 miljoni
saslimst ar arodslimībām. Eiropas Savienības valstīs ar darValsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir
bu saistītie veselības traucējumi rada ● zaudējumus 2,6-3,8%
noteikusi apdrošināšanas iemaksu algas inapmērā no iekšzemes kopprodukta; ● 600 miljonus zaudētu
deksu 2014.gadam
- 1,0766, kas no
darba dienu katru gadu, proti, vismaz 20 miljardu eiro zaudē2015.gada 1.janvāra tiks piemērots vecuma
jumu gadā. (M.Eglīte „Darba medicīna”, Rīgas Stradiņa unipensijas kapitāla aktualizācijai.
versitāte, 2012).

