
 

                                                                                   

 
   21.janvārī notika kārtējā Informatīvā diena 
LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un arod-
biedrību aktīvistiem. Darba gaitā: - 1. Izmaiņas Darba 
likuma (ziņo: K. Rācenājs – LBAS jurists); -2. Arodbied-
rību aktualitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, Ā. Sī-
mansons). 

 1.  LBAS jurists K. Rācenājs klātesošos iepazīsti-
nāja ar jaunajām izmaiņām Dar-
ba likumā, kuras stājās spēkā ar 
2015.gada 1.janvāri. Ar konkrē-
tajām izmaiņām Darba likumā 
iespējams iepazīties K. Rācenā-
ja prezentācijā, kura ir nosūtīta 
visām arodorganizācijām. Ja 
kāds nav saņēmis un interesē 
minētā prezentācija, tad lūgums 
rakstīt uz LMNA e-pastu. 
  

2.  Uzrunājot sanāksmes dalībniekus priekšsēdētājs 
A. Sīmansons uzsvēra:  

 - Saeimā atrodas Valsts dienesta 
likuma projekts, tādēļ  atkārtoti 
aicinām pārdomāt, kas likumpro-
jektā  no arodbiedrību viedokļa bū-
tu uzlabojams, un priekšlikumus 
iesniegt līdz 1.februārim  Republi-
kāniskajā komitejā. Lai uzzinātu 
Valsts Meža dienesta (VMD) darbi-
nieku viedokli par topošo likumu,  

to jau agrāk  nosūtījām visiem virsmežziņiem un arod-
organizāciju vadītājiem atsauksmei. Diemžēl, reālu vie-
dokli neizteica neviens, izņemot VMD Personāldaļas va-

dītāju I. Avotiņu, kura norādīja tikai uz redakcionālu 
kļūdu;  
  - jau vairākus mēnešus darbojas LMNA interneta Mā-
jaslapa. Lai tā kļūtu informatīvi bagātāka, no arodorga-
nizācijām un arodbiedrības biedriem gaidām priekšliku-
mus, ar ko  Mājaslapu papildināt ; 

 -  LBAS 1.pusgada plānā iekļautajās aktivitātēs  aicinā-
tas piedalīties arī nozaru arodbiedrības un arodorgani-
zācijas reģionos (plānu skat. “LMNA Ziņas” Nr.1, 2015); 
 - uzticības personām darba aizsardzībā atkal būs ie-
spējams bez maksas papildināt savas zināšanas darba 
aizsardzībā ar tālmācības metodi. Mācības organizē 
LBAS. Informācija nosūtīta visām arodorganizācijām. 
 - 7.aprīlī apritēs 25 gadi, kopš 1990.gadā tika nodibi-
nāta Latvijas Mežu nozares arodu biedrība. Tātad Jubi-
leja!  Lūdzam visus sniegt ierosinājumus, kā šo savas 
Arodbiedrības pastāvēšanas 25. gadadienu atzīmēt. 
Līdz Aprīlim laika nemaz nav pārāk daudz! 

   13.janvārī notika LBAS Tautsaimniecības pa-
domes sēde (piedalījās arī A.Sīmansons). Ņemot vērā, 
ka šogad LBAS vada Tautsaimniecības padomes sēdes 
Ekonomikas ministrijā, LBAS Tautsaimniecības padome 
apsprieda, kādus jautājumus arodbiedrības varētu pie-
dāvāt minētai padomei izskatīt 2015.gadā.  
  LBAS Tautsaimniecības padome nolēma ieteikt disku-
tēt par sekojošiem jautājumiem:  
  -par nodokļu atlaidēm koplīgumos ietvertajām sociāla-
jām garantijām; 
 - par neapliekamā minimuma paaugstināšanu un mini-
mālās algas paaugstināšanu; 
  - par obligātā iepirkuma komponentes (OIK) elektrībai 
samazināšanu un PVN samazināšanu pārtikai. 
   26. janvārī LBAS Tautsaimniecības padome 
izskatīja 2015.gada 22.janvārī saņemto Saeimas Bu-
džeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja 
Kārļa Šadurska vēstuli (Nr. 111. 9/2-8-12/15) ar aici-
nājumu sniegt atzinumu par likumprojektu „Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (Nr. 118/Lp12) 1. 
lasījumam. 
   LBAS Tautsaimniecības padome vienojās,  ka 
Mikrouzņēmuma nodokļa ( MUN) maksātājiem, tāpat kā 
citiem nodokļu maksātājiem, saviem darbiniekiem jāno-
drošina vismaz minimālās pensijas, bezdarba, slimības 
u.c. apdrošināšanas garantijas. MUN finanšu – ekono-
mikas krīzes laikā un arī šobrīd mazina ēnu ekonomiku 
un veicina uzņēmējdarbību, taču atsevišķos, jau esoša-
jos uzņēmumos tiek veidotas nodokļu optimizācijas 
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shēmas, izmantojot MUN maksātāja statusu. Tādēļ, lai 
nesamazinātu darbinieku sociālās garantijas, aicinām 
Valsts Ieņēmumu Dienestu pastiprināt kontroli 
uzņēmumiem/darba devējiem, kuru darbinieki 
„pārgājuši” MUN maksātāja statusā, bet praktiski sagla-
bājuši saikni ar savu iepriekšējo darba devēju.  
 Vienlaikus LBAS atbalsta uzņēmējdarbības uz-
sācējiem (mikrouzņēmumiem) draudzīgu nodokļu politi-
ku. 
 

LBAS vada Ekonomikas ministrijas  
Tautsaimniecības padomi  

   14.janvārī Ekonomikas ministrijā notika Taut-
saimniecības padomes vadības komitejas sēde, kurā 
tika diskutēts par Tautsaimniecības padomes uzdevu-
miem 2015.gadā. 
   Šogad, kā to nosaka rotācijas kārtība, Taut-
saimniecības padomes (TSP) vadību pārņem LBAS. 
LBAS šajā institūcijā pārstāv priekšsēdētāja vietnieks 
E.Baldzēns un arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētāja 
J.Stalidzāne. 
   Tautsaimniecības padomes vadības komitejas 
sēdē LBAS piedāvāja Padomes darbības virzienus, ko 
Padomes locekļi - ekonomikas ministre D. Reizniece-
Ozola, LDDK, LPS un EM pārstāvji - arī apstiprināja: 

  Turpināt virzīt TSP un TSP vadības komite-

jas 2014.gadā pieņemto LBAS un darba devēju 
iniciatīvu par nodokļu atlaidēm koplīgumā ie-
tvertajām darbinieku sociālajām garantijām. 
Noteikt to par EM jaunās politikas iniciatīvu,  
apspriežot 2016.gada budžeta projektu. 

  Turpināt IIN likmes samazinājumu, kā pa-

redzēts likumā, paaugstinot neapliekamo mini-
mumu un minimālo algu, īpaši, lai mazinātu no-
dokļu slogu zemo algu saņēmējiem. 

  TSP izskatīt iespējas samazināt OIK mak-

sājumus lielajiem uzņēmumiem. 

   Enerģētikas komisijai izstrādāt standartu 
sarakstu elektroenerģētikas objektu ekspluatā-
cijai, ko apstiprinātu Ministru Kabinets.   

  Izvērtēt datu atbilstību reālai situācijai par 
nodarbinātības līmeni pirms un pēc krīzes. 

  Par galvenajiem TSP uzdevumiem 2015.gadā 
sēdes dalībnieki vienojās atzīt: -uzlabot tautsaimniecī-
bas konkurētspēju, veicinot nodarbinātību un ekono-
misko aktivitāti, panākot TSP lomas nostiprināšanos 
valdības lēmumu pieņemšanā; - turpināt TSP komiteju 
darbu, iesaistoties dialogā ar sabiedrību par Latvijas un 
reģionu ekonomikas attīstību; - organizēt izbraukuma 
sēdes reģionos. 
   04.februārī Tautsaimniecības Padomes sēdē 
skatīja jautājumu par koplīgumu un nozaru ģenerālvie-
nošanās sociālajām garantijām darbiniekiem un par 
papildu nodokļa nepiemērošanu darba devēju izmaksām 
izglītībā, apmācībā, darbinieku transportēšanas un ēdi-
nāšanas darbavietā izdevumiem. 
 Par šī jautājuma pozitīvu virzību izteicās LBAS, 
LDDK, LTRK, LPS pārstāvji, savukārt FM to uztvēra kā  
valsts budžeta ieņēmumu iespējamo samazinājumu. 
 LBAS norādīja uz atbalsta un papildus motivē-
šanās nepieciešamību darba devējiem, kuri maksā visus 
nodokļus, kā arī ēnu ekonomikas mazināšanas un uzņē-
mumu godīgas konkurētspējas nepieciešamību. No 
LBAS viedokļa valsts ieņēmumi pieaugs, jo tiks ievēro-
jami paplašināts šo sociālo garantiju saņēmēju skaits, 
un izpaliks noteiktas nodokļu optimizācijas shēmas, ku-
ras jau šobrīd pastāv atsevišķos uzņēmumos, kā rezul-

tātā valsts tāpat šos papildu nodokļus nesaņem. Provi-
zorisks atbalsts LBAS iniciatīvai ir izskanējis arī no VID 
amatpersonām. 
 LBAS norādīja, ka sabiedriskās domas pētījumu 
centrs SKDS 2015.gada janvārī atzina, ka 71,8% ap-
taujāto iedzīvotāju uzskata, ka nodokļu sistēma Latvijā 
nav godīga, un tikai 20,1% ir pārliecināts, ka tā ir godī-
ga, bet 8,1% nav sava viedokļa. Būtiski ir arī tas, ka 
tikai 13% no Latvijas iedzīvotājiem piekrīt, ka valsts 
nodokļus izlieto pareizi, bet 74% - ka vairāk vai mazāk 
nepareizi. LBAS uzskata, ka šī situācija prasa risināju-
mu. 
 TSP sēdē tika skatīti arī šī LBAS priekšlikuma 
praktiskās ieviešanas mehānisma iespējamie varianti, 
un eksperti atzina, ka tas būtu iespējams, pielietojot 
jau esošos instrumentus. 
 TSP atbalstīja LBAS iniciatīvu un izlēma to virzīt 
Ministru prezidentei, sociālajiem un sadarbības partne-
riem izskatīšanai Reformu vadības grupas sēdē. Iespē-
jams, ka diskusija augstākā politiskā risinājuma pakāpē 
notiks jau tuvākajā NTSP sēdē. 
 

Smagi top “Valsts dienesta likums” 
    28.janvārī LBAS un dalīborganizāciju speciālisti 
tikās ar Valsts kancelejas direktores vietnieci valsts pār-
valdes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts 
pārvaldes attīstības departamenta vadītāju Evu Upīti, 
lai apspriestu topošo Valsts dienesta likumu. 
    E. Upīte informēja, ka jaunā regulējuma mēr-
ķis ir - vienotas nodarbinātības attiecības visiem valsts 
pārvaldē, kas izpaudīsies kā idejas – valsts pārvalde kā 
vienots darba devējs – ieviešana; būs iespēja risināt 
jautājumu par vienotu disciplināratbildību; un šis jaun-
ais regulējums būs nosacījums, lai ieviestu darboties 
spējīgu mobilitātes sistēmu valsts pārvaldē. Praktiski 
tas izpaudīsies kā dienesta attiecību (gan ierēdņi, gan 
darbinieki) nodibināšana, izbeigšana, strīdu risināšana 
administratīvā procesa ietvaros. Ar šo jauno regulējumu 
tiks panākta efektīva, profesionāla un stabila valsts pār-
valde, un lai cilvēki valsts pārvaldē justos labi.  
    E. Upīte apstiprināja, ka jaunais Valsts dienes-
ta likums attieksies uz tiešo valsts pārvaldi un pakļautī-
bas iestādēm, ar ko ir domātas ministrijas un ministriju 
padotības iestādes. Uz pašvaldībām šis likums neattiek-
sies – tas ir bijis politisks lēmums.  
   LBAS joprojām 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, ku-
riem tiek piemērotas privātās tiesības. Pētījums nelieci-
na, ka publisko tiesību piemērošana visiem nodarbinā-
tajiem valsts dienestā nodrošinās efektīvāku un kvalita-
tīvāku valsts pārvaldi, kā arī valsts pārvaldē nodarbinā-
to tiesību aizsardzību. LBAS uzskata, ka, neskatoties uz 
to, ka publisko tiesību piemērošana visiem nodarbināta-
jiem ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2013.gada 
6.februāra rīkojumu Nr.48 „Par Valsts pārvaldes cil-
vēkresursu attīstības koncepciju”, trūkst pamatojo-
šas informācijas, kas apliecinātu nepieciešamību, lietde-
rību tam, lai izbeigtu darba attiecības ar 18 545 darbi-
niekiem un nodibinātu ar viņiem publiskās attiecības.  
   Tikšanās laikā starp Valsts kancelejas pārstāvi 
un LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem 
risinājās spraiga diskusija, īpaši par arodbiedrības lomu 
un spēju aizsargāt darbiniekus. E. Upīte pauda viedok-



li, ka arodbiedrības iespējas aizsargāt darbiniekus pie-
augs, jo pāreja uz publiskajām – administratīvajām tie-
sībām cilvēkiem būs izdevīgāka: „Nevarēs atlaist vien-
kārši pēc „patīk – nepatīk” principa, bet tikai tad, ja būs 
juridisks pamats.”  
   Arodbiedrību pārstāvji uzsvēra nepieciešamību 
likumā ierakstīt normu, ka atbrīvot darbinieku – arod-
biedrības biedru var tikai pēc konsultēšanās ar arod-
biedrību. 
 LBAS gatavos priekšlikumus un iebildumus 
Saeimas komisijai par likumprojektu „Valsts dienesta 
likums”, aicinot vēl diskutēt: par nepieciešamību kon-
sultēties ar arodbiedrību, tās biedru atbrīvojot no dar-
ba; par profesionālo pilnveidi; par kritērijiem atbrīvoša-
nai no darba; par dienesta attiecību izbeigšanu pārejo-
šas darbnespējas laikā u.c. 
 

MŪS KLAUSĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ ... 
 22.janvārī notika Eiropas Ekonomikas un soci-

ālo lietu komitejas (EESK) plenārsēde, kad EESK locekļi 

tika iepazīstināti ar ES Padomes prezidentvalsts - Latvi-

jas darba programmu. Sanāksmē runu teica arī LBAS 

priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. [Runas teksts šeit 

publicēts saīsinātā variantā. Pilnu tekstu lasiet LBAS 

mājas lapā: www.lbas.lv ] . 

P. Krīgers: “... Jau nedaudz vai-
rāk nekā 12 gadus es Latvijā 
darbojos lielākā un vienīgā arod-
biedrību centra – Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības – priekš-
sēdētāja amatā. Pa šiem gadiem 
esmu piedzīvojis daudzus un da-
žādus, gan pozitīvus, gan arī ne-

gatīvus mirkļus. Bija Latvijas iestāšanās Eiropas Savie-
nībā, pietiekami ilgs darbs pie dokumentu salāgošanas, 
iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas. Šajos proce-
sos aktīvi iekļāvāmies arī mēs, cenšoties, cik nu toreiz 
pratām, sagatavot arodbiedrības biedrus daudzām iz-
maiņām un jaunumiem. Bija referendums, kurā par ie-
stāju Eiropas Savienībā nobalsoja pārliecinošs Latvijas 
pilsoņu vairākums... .  

... Pēc tam mēs piedzīvojām visas Eiropas brīvī-
bas, kas diemžēl ļoti negatīvi atsaucās uz Latvijas attīs-
tību: brīvas darbaspēka kustības rezultātā mēs zaudē-
jām apmēram trešo daļu no darbaspēka - pašus kvalifi-
cētākos, izglītotākos, arī jaunākos un aktīvākos darbi-
niekus, kas ļoti labi iekļāvās citu valstu darba tirgos, 
radot tur pievienoto vērtību, maksājot nodokļus, veido-
jot ģimenes un radot bērnus. Mēs piedzīvojām brīvu 
kapitāla kustību, kas diemžēl nepalielināja darbinieku 
ienākumus, toties pieļāva milzīgu sociālo noslāņošanos. 
Rezultātā mēs pamazām kļuvām par vienu no nabadzī-
gākajām ES valstīm ar vislielāko sociālo nevienlīdzību...  
 ... Tad nāca krīze, kas bija ļoti smags laiks vis-
iem Latvijas iedzīvotājiem, kad mums vajadzēja savilkt 
jostas. Un, kā jau tas pienākas, tad jostas visvairāk 
savilka tieši tie, kam algas bija mazākās, bet pienākumi 
un atbildība pret valsti un tās iedzīvotājiem vislielākā! 
Mēs piedzīvojām „bargo taupību”, kas skāra 99 % iedzī-
votāju. Mums nācās glābt Skandināvijas bankas un 

Zviedrijas pensiju fondus ...  
 ... Šogad ir sākusies Latvijas prezidentūra Eiro-
pas Padomē. Milzīgi atbildīgs un saviļņojošs process ne 
tikai valsts ierēdņiem, bet arī katrai nevalstiskajai orga-
nizācijai, sociālajiem partneriem, visiem iedzīvotājiem. 
Tas ir iespēju laiks, sevis parādīšanas un pierādīšanas 

iespēja, lai parādītu gan labvēļiem, gan arī nelabvēļiem, 
ka Latvija nav zaudējusi savu galveno spēku un resursu 
– valsts iedzīvotājus, augsti kvalificētu un prasmīgu 
darbaspēku, kas spējīgs konkurēt jebkuros apstākļos un 
teritorijās...  

... Kopš 1993.gada, kad Latvijā tika izstrādāta 
„Koncepcija par trīspusējās sadarbības veidošanas pa-
matprincipiem un nepieciešamību Latvijā”, uz kuras 
bāzes sāka veidoties trīspusējā sadarbība jeb sociālais 
dialogs, kas 1998.gadā noslēdzās ar Nacionālās trīspu-
sējās sadarbības padomes izveidošanu un trīs līdztiesī-
gu un līdzvērtīgu līdzpriekšsēdētāju apstiprināšanu 
NTSP vadībā. 2009.gadā kopā ar šeit esošajiem LDDK 
Prezidentu Vitāliju Gavrilovu, LBAS priekšsēdētāju Pēte-
ri Krīgeru par sociālā dialoga ietekmīgu personu Latvijā 
kļuva pašreizējais Eiropas Komisijas līdzpriekšsēdētājs 
Valdis Dombrovskis. Droši vien arī mēs ar Vitāliju Gavri-
lovu varam šodien lepoties, ka zināmā mērā esam 
augstas Eiropas amatpersonas darbaudzinātāji... 
 ... Bet būtiskākais, ko Latvijā esam panākuši 
tieši ar sociālā dialoga palīdzību, ir tas, ka krīzes laikā 
Latvija nepiedzīvoja milzīgus sociālos satricinājumus. 
Un sociālā dialoga veiksme ir tā, ka arī šodien tas pa-
stāv un turpina attīstīties, un saņem pilnu valdības un 
Saeimas atbalstu...  

... Mēs ļoti labprāt runājam par augstām lietām, 
kas ir novērojams arī Latvijas prezidentūras pieteikumā 
– Eiropas konkurētspēja, digitalizācija, bet nerunājam 
par to, ko reāli iegūs katras valsts iedzīvotāji. Mēs pat 
ar kaut kādu absurdu lepnumu ziņojam, ka Latvijas 
prezidentūras galvenais uzdevums ir vairot Eiropas ko-
pējās vērtības, ka mēs nedrīkstam runāt par Latvijas 
iegūstamajiem labumiem, par to, ko iegūs Latvijas ie-
dzīvotāji! ...”. 
 

FILMA - DARBA AIZSARDZĪBAS APMĀCĪBĀ - 
MĀCĪBU LĪDZEKLIS 

(Filmas skatījās un komentē  
LMNA eksperts Ā.Smildziņš) 

 Ko gan nozīmē jēdziens mācību līdzekļi? Tie ir 
„LĪDZEKĻU KOPUMS, KURUS IZMANTO, LAI VEICINĀTU 
APMĀCĪBAS PROCESU” (F.Blaskezs, 1983).  
 Mācību līdzekļu izmantošanas mērķis ir – veici-
nāt  apmācības procesu, iedarbojoties uz maņu orgā-
niem, galvenokārt uz redzi un dzirdi. Informatīvie 
videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvā-
kajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācī-
bai dažādos darba aizsardzības jautājumos.  
 26.janvārī, „Multikino”, Tirdzniecības centrā 
„Riga Plaza” notika RSU Darba drošības un veselības 
institūta (turpmāk – DDVVI) sadarbībā ar Valsts darba 
inspekciju organizēta „Darba aizsardzības filmu pēc-
pusdiena”. Pasākuma mērķis – iepazīstināt darba aiz-
sardzības speciālistus un interesentus ar Latvijā uzņem-
tajām filmām, kā arī latviešu valodā tulkotām filmām 
par darba aizsardzību, tādejādi veicinot gan darba aiz-
sardzības speciālistu informētību, gan šo filmu tālāku 
izmantošanu nodarbināto apmācībā.  Par to, ka interese 
par šāda rakstura filmām ir, liecināja skatītāju pilnā 
“Multikino” zāle un  tas, ka organizatori ir bijuši spiesti 
atteikt vairākiem pieteikumiem.   
   Pasākuma pirmajā daļā noskatījāmies pagāju-
šā gada septembrī DDVVI izsludinātā konkursa ietvaros 
radītās 15-20 min. garas filmas: „Izvēlies savu nākot-
ni” (AS „Latvijas Balzams”), „Darbs ir kā spēle” (SIA 
LatRosTrans”) un „Nestreso, Drošības padomnieks palī-
dzēs!” ar apakštēmām – „Darbs komandā”, „Ideju īste-
nošana”, „Problēmu risināšana”, „Stress darbā” (SIA 



Ventspils nafta” termināls”). Filmās darbojas nevis pro-
fesionāli aktieri, bet gan attiecīgo uzņēmumu darbinie-
ki, var būt, ka tā ir pat labāk. Dažās epizodēs tiek parā-
dīta jauno darbinieku nezināšana, dažreiz pārgalvība 
darba procesā, un, kas no tā iznāk. Vecākie darba bied-
ri vai darba aizsardzības  uzticības personas ar viņiem 
pārrunā notikušo,  pamāca kā turpmāk izvairīties no 
kļūmīgām situācijām. Citā filmā  uzticības personas, 
darba aizsardzības speciālists un nodarbinātie kopīgās 
sanāksmēs lietišķi apspriež kā samazināt darba vides 
riskus kādā darbavietā.  
 Turpinājumā tika demonstrētas latviešu valodā 
pārceltas Igaunijā veidotas 3 darba aizsardzības filmas: 
„Darbs uz jumta”, „Darbs uz kāpnēm”, un  „Darbs uz 
sastatnēm”. Darba aizsardzības filmu, t.sk. multiplikāci-
jas filmu klāsts Latvijā pamazām papildinās. Protams, 
iedarbīgākas ir filmas, kurās parādītas skatītāja nozares 
darbā sastopamās darba aizsardzības problēmas, to 
risinājumi, nodarbināto drošība vai arī bīstamās situāci-
jas, kad netiek ievērotas darba drošības instrukciju pra-
sības, izpildot darba pienākumus.  Cerams, ka pagājušā 
gada filmu konkurss  nav pēdējais, un varbūt, ka kāds 
no meža nozaru uzņēmumiem uzdrošināsies uzņemt 
mācību īsfilmu par aktuālu darba drošības tēmu uzņē-
mumā vai nozarē kopumā. 
 Visas filmas, kas tika parādītas filmu pēcpusdie-
nā, pieejamas lejupielādei: http://goo.gl/forms/
ZTyize9FpZ . 
 

KOLĒĢI! JŪSU IEVĒRĪBAI un RĪCĪBAI !  
 Š.g. 19.janvārī Valsts darba inspekcija  kopā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāk tematiskās pār-
baudes kokapstrādes un mežizstrādes nozares uzņēmumos. 
Kampaņas mērķis ir pārliecināties, vai nozaru uzņēmumos ir 
darbiniekiem droši veselībai nekaitīgi darba apstākļi.  

 

PRAKTISKA INFORMĀCIJA ! 2015. 
   No 2015.gada, bērnam strādājot vasaras brīv-
laikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), apgādniekam nav 
algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā 
apgādājamo. Tādējādi jaunais atvieglojums taupīs ve-
cāku laiku un ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu 
(skolnieku līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemē-
rot divus atvieglojumus. Vecākiem - saglabāt atvieglo-
jumu par apgādībā esošu personu 165 eiro apmērā, un 
bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neaplie-
kamo minimumu 75 eiro apmērā, radot papildu ienāku-
mu ģimenes budžetā. 
  Ar nodokli neapliek darba devēja dāvanas, kas 
taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 euro; 

 

No LBAS Kalendāra 2015.gadam :  
20.februāris—Pasaules sociālā taisnīguma diena  

Kas  ta  par  atzī mē jamu diēnu? 
Pasaules sociālā taisnīguma diena  

Cenšoties veidot ideālo 
pasauli, bieži vien mēs aiz-
mirstam par apkārtesoša-
jiem. Ikdienas steigā tiek 
piemirsts, ka civilizāciju 
īpašu padara tikai ilglaicīga 
un dzīvotspējīga attīstība, 
kas tiek balstīta uz dialogu, 

paredzamību un sociālo taisnīgumu. Tieši šīs vērtības 
pamudināja Apvienotās Nācijas kopš 2007.g. 20. feb-
ruāra atzīmēt kā Pasaules sociālā taisnīguma dienu 
(World Day of Social Justice).  
   Sociālais taisnīgums ir pamata princips, lai iz-
veidotu nepieciešamos dzīves un ekonomikas nosacīju-
mus indivīdu un valstu miera pilnai līdzās pastāvēšanai, 
kultūras attīstībai un sava vēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm.  
 

Sācies jauns mācību gads . 
LBAS darba aizsardzības kursi. Bez maksas. 

 Darbinieku ievēlēto darba aizsardzības uzticības 
personu apmācības nepieciešamību nosaka Latvijas Re-
publikas «Darba aizsardzības likuma» 14.pants un Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.749 «Apmācības kārtība 
darba aizsardzības jautājumos». 
 LBAS ir noformējis Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Licenci Nr. P-7944 «Darba aizsardzības pamat-
līmeņa zināšanu izglītības programma» kursu organizā-
cijai. 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS  

IEMAKSAS (VSAOI)   

Apraksts  Normatīvais akts  
Likmes 
2014.g.  

Likmes 
2015.g.  

Darba devēja 

likme Likuma “Par valsts 

sociālo apdrošināša-
nu” 18.panta 1.daļa  

23,59% 23,59% 

Darba ņēmēja 
likme 

10,50% 10,50% 

Darba ņēmēja – 

pensionāra dar-
ba devēja likme 

M K  n o t e i k u m i 
Nr.1503 Noteikumi 

par valsts sociālās 
apdrošināšanas ie-

maksu likmes sadalī-
jumu pa valsts soci-

ālās apdrošināšanas 
veidiem   

20,16% 19,86% 

Darba ņēmēja – 

pensionāra dar-
ba ņēmēja lik-

me 

8,96% 8,84% 

LBAS Mācību centrs organizē  
 

40 stundu programmas teorētiskās  
daļas tālmācības DA kursus  

darbinieku uzticības personām, DA atbildīgām perso-
nām un arodorganizāciju priekšsēdētājiem. 

 Lai piedalītos DA tālmācības kursos, kursan-
tam jābūt datoram, interneta pieslēgumam un e-pasta 

adresei. 
Pieteikšanās kārtība: 

1. aizpildiet un atsūtiet Dalībnieka anketu. 
2. Pēc reģistrācijas Jums tiks piešķirts lietotāja vārds 
un parole, lai piekļūtu DA kursa mācību e-videi. 
Pieteikties pie DA kursu vadītāja Ziedoņa Antapsona,  
(418. kab., tālr. 67035908, e-pasts: ziedo-
nis.antapsons@lbas.lv). 

DALĪBNIEKA ANKETA 

Vārds  Uzvārds  

Personas 

kods 

 

 

Kādas arodorganizācijas biedrs, kāds sabiedriskais pienā-

kums?  

 

Datums  Tālrunis  

PARAUG
S  

http://www.lbas.lv/scripts/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/da_kursu_anketa.docx
mailto:ziedonis.antapsons@lbas.lv
mailto:ziedonis.antapsons@lbas.lv

