
 

 15.aprīlī, Arodbiedrību na-
mā, nozares arodbiedrība atzīmēja 
savas izveidošanas 25. gadadienu. 

Uz šo svinīgo pasākumu tika aicināti  
gan bijušie gan pašreizējie arodor-
ganizāciju vadītāji un aktīvisti. Pie-
dalījās vairāk kā 50 viesu (1.att.).  
  Atklājot svinīgo pasākumu 
LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons 
sveica klātesošos arodbiedrības 
25.gadadienā, pateicās visiem par 
klātbūtni  un aicināja ar klusuma 
brīdi godināt tos arodorganizāciju 
vadītājus un aktīvistus, kuri vairs 
nav mūsu vidū.  
  A. Sīmansons (2.att.) klāt-

esošajiem atgādināja par apstāk-
ļiem, kādos notika LMNA dibināša-

nas kongress, par nozares arod-
biedrības aktivitātēm visā peri-
odā, kā arī pēdējos piecos ga-
dos, kas aizvadīti kopš 

2010.gada, kad tika atzīmēta 
LMNA 20. gadadiena. 
   LMNA pirmais priekšsē-
dētājs J. Vanags (3.att.) dalī-
jās atmiņās par to, kas notika 
pirms 25gadiem. 
  Pasākuma dalībniekus 
sveica Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bas savienības priekšsēdētājs P. 
Krīgers (4.att.), kurš  informē-
ja par arodbiedrību lomu patrei-
zējā ekonomiski politiskajā situ-
ācijā.  
  Bijušais LMNA priekšsē-

dētājs J. Spāre kavējās atmiņās 
par darbu iepriekšējos gados. 
  LMNA un pasākuma da-
lībniekus sveica a/s ‘’Latvijas 
Finieris’’ Valdes priekšsēdētājs J. 
Ciems un Personāla daļas vadītā-
ja A. Būmane, kā arī Valsts me-
ža dienesta ģenerāldirektora viet-
nieks M. Līdums.  
  Sirsnīgus un atzinīgus 
vārdus par 25 gadu sadarbību ar 
LMNA teica Lietuvas Meža darbi-
nieku arodbiedrības bijušais 

priekšsēdētājs Algirdas-
Petras Rauka un jaunā 
priekšsēdētāja Inga Rugi-
niene (5.att.).  
     Arodbiedrības vadību 
svētkos sveica arī Arodapvie-
nības “Latvijas Finieris” Val-
des pārstāvji J.Ostrovskis  
un A.Latkovska (6.att.). 
 Pasākumā dalībnieki 
atcerējās tā laika notikumus, 
kā notika LMNA dibināšanas 
kongress 1990.gada 7.aprīlī. 

Tāpat tika diskutēts par to, ka 
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neskatoties uz valstī izveidojušos ekonomisko situāciju, 
kas arī ir atsaukusies uz LMNA ar no tā izrietošām se-
kām. Visiem, kā bijušajiem arodorganizāciju vadītājiem 
un aktīvistiem, tā patreizējiem, jāiesaistās nozares 
arodbiedrības stiprināšanā. Jaunu arodbiedrības biedru 
iesaistīšanā LMNA. Nedrīkst pieļaut nozares apvienoša-
nu ar kādu citu nozari. Pašiem aktīvāk jāiesaistās noza-
res stiprināšanā, lai LBAS sastāvā, biedru skaita ziņā, 
LMNA būtu vismaz piektā lielākā nozares arodbiedrība. 
Tādas iespējas pastāv.  
   Pasākuma dalībniekus ar savu muzikālo snie-
gumu priecēja duets ‘’Karakums’’, tas ir: Normunds 
Jakušonoks un Kaspars Tīmanis. 

   LMNA vadība izsaka pateicību pasāku-
ma organizatoriem: J. Ostrovskim, U. Rozem, 
Ā. Smildziņam, I. Siņicai, u.c.  

  

 

 LBAS ATZĪMĒ  
SAVAS PASTĀVĒŠANAS 25. GADADIENU 

  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 
šogad atzīmē 25 gadu darbības gadskārtu. Lai apspries-
tu arodbiedrību pēdējā laika izaicinājumus un paveikto 
25 gados, LBAS Latvijas reģionos Daugavpilī, Jelgavā, 
Valmierā un Liepājā organizēja tikšanos ar šo reģionu 
arodbiedrību aktīvistiem, kustības veterāniem, darba 
devējiem, pašvaldību vadītājiem un citiem pārstāvjiem. 
    Tikšanās reizēs LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers: „Par spīti darba tirgus mainīgumam un proble-
mātikai, visos reģionos arodbiedrību kustība vienmēr 
bijusi aktīva. Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst 
elastīgākas, un tās arvien grūtāk ir iekļaut likumu rām-
jos, pirmajā vietā izvirzās komunikācija - sociālais di-
alogs starp darbinieku un darba devēju un tās rezultāts 
- darba koplīgums. Tas liecina, ka arodbiedrības loma 
un izaicinājumi aizvien pieaug.” 
   LBAS izveidojās 1990.gadā līdz ar Latvijas ne-
atkarības pasludināšanu, un joprojām ir lielākā neval-
stiskā organizācija Latvijā un vienīgais arodbiedrību 
centrs – nacionālā līmeņa sociālais partneris valstī.  
 Pagājušajā gadā tika pieņemts jauns Arodbied-
rību likums. Līdz šim smagās diskusijās ar politiķiem ir 
izdevies nosargāt Darba likumu no darba devēju vēlmes 
to padarīt darbiniekiem nedraudzīgāku.  
 „Taču cīņas turpināsies, būs nepieciešamas at-
kal jaunas vēstuļu un cita veida protesta akcijas, mums 
jābūt stipriem un zinošiem, un tādēļ mums ir jābūt 
daudz,” saka LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcin-
kēviča. „Laika gaitā esam spējuši pierādīt, ka spējam 
tiesiski aizstāvēt savus biedrus un uzlabot darba vidi – 
gan uzņēmumu, gan nozaru, gan nacionālajā līmenī, 
bet arodbiedrībām darba nekad nepietrūks. Ļoti svarīgi 
ir domāt par jauno maiņu – jaunatnes iesaistīšana 
arodbiedrībās ir vitāli nozīmīga.” 
    LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns: 
„Laika gaitā ir mainījusies arī arodbiedrība – esam spē-
juši dot sabiedrībai signālus gan par budžeta veidošanu, 
gan par nodokļu un darba samaksas politiku, gan li-
kumdošanu, gan par darbinieku sociālajām garantijām 
un to nodrošināšanu. Taču valsts attīstība būtu veiksmī-
gāka, ja darba devēji un valdība vairāk ņemtu vērā 
arodbiedrību priekšlikumus kopīgai rīcībai.” 

  LBAS 25 gadu gadskārtas pasākumā Daugavpilī un 
Jelgavā piedalījās arī pirmais LBAS priekšsēdētājs An-
dris Siliņš, tagad Saeimas deputāts.  
   Jau aizvadīti LBAS pasākumi reģionos – 
Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā un Liepājā, kuros 
tika īpaši atzīmēti tie arodbiedrību pārstāvji, kas 
arodbiedrību kustībā aktīvi darbojušies 10, 15 un 
25 gadus — arī LMNA arodorganizāciju vadītāji:  
- Daugavpilī: Dz. Stivka – SIA ‘’Verems’’ un Ludzas MR 
AO vadītāja un A. Spalviņš – Austrumlatgales VM AO 
vadītājs; 
- Jelgavā: I. Gūtmanis - Sēlijas VM AO vadītājs un 
vietniece – D. Āboliņa, kā arī R. Klincāne – SIA 
‘’Bērzkalni AO pārstāve; 
- Valmierā: A. Strumpe – Ziemeļvidzemes VM AO vadī-
tāja; 
- Liepājā: G. Liepa – Liepājas MR AO vadītāja, I. Pa-
egle – Kurzemes LMNA aktīviste un A. Roze – A/S 
‘’Liepājas papīrs’’ AO vadītājs.  
  14.maijā notika LBAS ESF projekta starptau-
tiska noslēguma konference „Veiktspējas stiprināša-
na arodbiedrību attīstībai”. (Konferences norises 
apskats būs nākošajā “LMNA Ziņas” izlaidumā). 
     14.maijā Rīgā, Latviešu biedrības nama Zelta 
zālē, notika LBAS 25 gadiem veltīts sociālās partnerības 
pasākums „Sadarbības partneris”. Šogad tas notika 
jau desmito reizi. Tika apbalvoti LBAS un tās dalīborga-
nizāciju izcilākie sadarbības partneri, kas sevi pierādīju-
ši gandrīz visa gadsimta ceturkšņa garumā. 
 LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers: „ ... paldies 
par sadarbību pašiem izcilākajiem darba devējiem, 
tiem, kas saprot, ka labs sociālais dialogs palielina dar-
ba ražīgumu un vairo pienesumu valsts ekonomikai, 
uzņēmuma attīstībai un darbinieku labklājībai. Mūsdie-
nās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas, un tās ar-
vien grūtāk ir iekļaut likumu rāmjos, pirmajā vietā izvir-
zās komunikācija - sociālais dialogs starp darbinieku un 
darba devēju un tās rezultāts - darba koplīgums. Tas 
liecina, ka arodbiedrības loma un izaicinājumi aizvien 
pieaug....” 
    LBAS sadarbības partnera balvu - LIELO OZOLZĪLI 
- par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību un izcilu ie-
guldījumu sociālā dialoga attīstībā saņēma: - AS 
„Valmieras stikla šķiedra”, prezidents, valdes priekšsē-
dētājs Andris Oskars Brutāns;- AS „Latvijas dzelz-
ceļš”, prezidents, valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis;
- AS „Olainfarm”, prezidents Valērijs Maligins;- SIA 
„Ventamonjaks serviss”, valdes priekšsēdētājs Arnis 
Janvars;- AS „Sadales tīkls”, valdes priekšsēdētājs, 

izpilddirektors Andis Pinkulis;  

- AS „Latvijas Finieris”, 
padomes priekšsēdētājs 
Uldis Biķis; 
- „VG Kvadra PAK”, valdes lo-
ceklis Roberts Vasiļevskis;-  
„CEMEX”, valdes priekšsēdētājs 

Graham Nikolas George Russell;- AS „Cēsu alus”, 
valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere;- SIA 
„RIMI LATVIA”, valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais;- 
Liepājas pilsētas dome, domes priekšsēdētājs Uldis 
Sesks;- Daugavpils novada dome, domes priekšsēdētā-
ja Janīna Jalinska;- VSIA Slimnīca „Ģintermuiža”, val-
des priekšsēdētājs Uldis Čāčus;- SIA „Jūrmalas 
ūdens”, valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs;- 
Daugavpils Universitāte, rektors Arvīds Barševskis; - 
Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, direktore Laila 
Lapiņa;- Latvijas Lauksaimniecības universitāte, rekto-
re Irina Pilvere. 

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 



   LBAS pateicības balvas saņēma arī: - SIA „Laku 
un krāsu rūpnīca”, valdes priekšsēdētāja Larisa Polo-
suhina; Jelgavas pilsētas dome, domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš; Rīgas Centrālā bibliotēka, direktore 
Dzidra Šmita, kā arī vairāku citu sadarbības partneru, 
mediju un valsts iestāžu pārstāvji. 
 

Par LBAS Jaunieš u diškušiju. 
(Anete Kice, LBAS Jauniešu padomes locekle) 

Pēdējos gados LBAS aktivitātēs piedalās arvien 
vairāk jauniešu, kas ir apņēmības pilni rīkoties, lai uzla-
botu darba vidi un labklājību darbavietā un arī sabiedrī-
bā kopumā. 2012. gadā Baltijas jauniešu forumā disku-
tējām ar jauniešiem par arodbiedrību lomu, un lielā at-
saucība apliecināja, ka šādas tikšanās iedvesmo gan 

arodbiedrību biedrus, gan jauniešus, kas vēl nav arod-
biedrībās. Tai pat laikā jauniešu īpatsvars arodbiedrībās 
ir mazāks par desmit procentiem, kas ir ļoti zems rādī-
tājs. 

Jauniešiem, kas nav iesaistīti arodbiedrību dar-
bā, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā arodbiedrības var 
palīdzēt aizstāvēt savas tiesības, un ir svarīgi sniegt 
nepieciešamo informāciju atraktīvā un jauniešiem pie-
vilcīgā veidā.  

Tādēļ šī gada 24. aprīlī Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienībā notika LBAS jauniešu rīkota diskusija 
„Arodbiedrība – Tava iespēja!”, kuras mērķis bija 
veicināt jauno darba ņēmēju izpratni par arodbiedrību 
lomu. Šajā diskusijā no Latvijas Meža nozaru arodbied-
rības piedalījās divi pārstāvji -  Anete Kice ( LMNA 
RK), kura nesen uzsākusi dalību LBAS jauniešu padomē 
un Kārlis Bērziņš ( A/S „Latvijas Finieris” Iekārtu rūp-
nīca). 

Diskusijas pirmajā daļā, tika apspriestas aptau-
jas „Par jaunieti arodbiedrībā” rezultāti. Otrajā daļā 
ar savām prezentācijām par iespējām un izaicināju-
miem jaunietim arodbiedrībā, dalījās LBAS jauniešu 
padomes pārstāvji. 

Diskusijas trešajā daļā visiem bija iespēja pie-
dalīties Andra Baloža vadītajā zibpasākumā, kura tēma 
bija – „Komandas darbs – nemodernā efektivitāte”. Ie-
sākumā bija stāsts par komandas veidošanas un vadī-
šanas mītiem,  vēlāk visiem tika dota iespēja praktiski 
darboties komandās, tas ļāva katram paskatīties uz sevi 
komandā un uz komandu kopumā. 

Pasākuma neformālajā daļā uzstājās Improvizā-
cijas teātris, kura darbībā iesaistījās teju vai visi  jaun-
ieši. 

 

  

28.APRĪLIS –  
STARPTAUTISKĀ 
STRĀDNIEKU  
PIEMIŅAS DIENA 
 Eiropas Savienībā vai-

rāk nekā 4000 strādnieku iet bojā darbā, ap 3 miljoniem strād-
nieku  gūst dažāda rakstura traumas  (darbnespēja ilgāka par 

3 darba dienām), 160 000 nāves gadījumu ir saistīti ar darbu, 
ap 60% no tiem vēža slimību izraisīti. 

 Dažādu valstu ekonomisti ir secinājuši, ka izmaksas 
sakarā ar nelaimes gadījumiem  darbā ir ap 4% no valsts IKP 

gadā. 
 Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) jau 

kopš 1996.gada atzīmē Strādnieku Piemiņas dienu ( sākotnēji 
– Starptautisko Piemiņas dienu darbā bojāgājušajiem un sa-

vainotajiem strādniekiem). Starptautiskā Arodbiedrību konfe-
derācija par Piemiņas dienas kopdziesmas „KAS RAUD?” me-

lodiju (angļu val.- Who is craying?”  ir izvēlējusies latviešu 
tautas dziesmas „Kas tie tādi, kas dziedāja” melodiju  

(kopdziesmas pirmatskaņojums notika 1998.gada 22.aprīlī 

Reliģiskajā centrā ANO mītnē  Ņujorkā). 

 Starptautiskā Strādnieku Piemiņas Diena 28.aprīlī 
oficiāli tiek atzīmēta Argentīnā, Beļģijā, Bermudu salās, Brazīli-

jā, Kanādā, Dominikānas Republikā, Gibraltārā, Luksemburgā, 
Panamā, Peru, Portugālē, Spānijā, Taizemē, Taivānā, ASV un 

Lielbritānijā. Virzība uz Piemiņas dienas oficiālu atzīšanu notiek 
Čehijas Republikā, Somijā, Ungārijā, Maltā, Nepālā, Jaunzēlan-

dē, Rumānijā un Singapūrā.   
 Starptautiskā Darba Organizācija (SDO) šo dienu atzī-

mē kā Starptautisko Darba aizsardzības dienu.  

 16.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  
organizēja Starptautiskai Darba aizsardzības dienai vel-
tītu konferenci.  Ar piemiņas brīdi bojā gājušajiem  ne-
laimes gadījumos darbā konferenci atklāja LBAS priekš-
sēdētāja vietniece Līvija MARCINKEVIČA.   
   Konferencē piedalījās ap 80  dalībnieku (LMNA pārstā-

vēja Ā.Smildziņš). 
   LBAS eksperts  darba aizsardzības  jautājumos Zie-

donis Antapsons raksturoja Darba aizsardzības sistēmisko 
lomu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ceturtdaļgadsimtā, 

sākot ar 1991.gadu – pārejas periodu  uz   mežonīgā kapitālis-
ma stadiju, rūpniecības un kolektīvās  lauksaimniecības likvi-

dāciju, un „prihvatizāciju”. Arī Arodbiedrību  Darba  tehniskās  

inspekcijas likvidācija, ar  tai sekojošu Valsts darba  inspekci-

jas nodibināšanu  (direktors Jānis Bērziņš).   
    90-to gadu sākumā bija iestājies darba  aizsardzību  

regulējošu normatīvo aktu trūkums, jo iepriekšējie nebija vairs 
spēkā. 1993.gada  4.maijā  tika  pieņemts  likums „Par darba 

aizsardzību”, 1994. gada 6.decembrī   izdoti  “Uzticības perso-
nu ievēlēšanas un divpusējās sadarbības institūciju darbības  

noteikumi”, 1996.gada  23.aprīlī – Ministru kabineta noteikumi 
Nr.152 „Darbā  notikušo  nelaimes gadījumu izmeklēšanas un  

uzskaites  kārtība”.  Pēc tam  notika Darba aizsardzības likuma  
pielāgošana Eiropas Savienības  pamatdirektīvai 89/391./EEC  

„Par  pasākumu ieviešanu strādnieku drošības un veselības 

uzlabošanai”. Arodbiedrību  pārstāvji  normatīvo aktu  izstrā-
des darba  grupās bija: V.Vaiveris,  Ā..Smildziņš,  

J.Gužāns,  M.Pužuls u.c.  ● 1998.gada  maijā  LBAS Mācību 
centrā sākās  40 stundu  apmācības  kursi darba aizsardzības 

speciālistiem un uzticības  personām. (A.Kravalis,  I. Paeglī-
te ...). Līdz  2015.gadam  LBAS  kursos  apmācīti vairāk kā 

2500 klausītāju, šogad  ir bezmaksas darba  aizsardzības  tāl-
mācības kursi  - pakalpojums biedriem.  ●LBAS  mājaslapā 

www.lbas.lv ir sadaļa Darba drošība – informācija uzticības 
personām, arodaktīvam.    ●No 2000.gada darba aizsardzības  

jautājumu koordināciju  ar dalīborganizācijām veic  LBAS Dar-
ba aizsardzības komisija, kuras ilggadējs loceklis ir arī 

Ā.Smildziņš.  
 Ar  ziņojumu “Darba aizsardzības likumdošanas 

situācija valstī, sadarbība ar LBAS. ES darba aizsardzī-
bas stratēģija 2014-2020”  uzstājās Valsts  darba  inspekci-

jas  (VDI)  direktors R.LŪSIS.   Tika uzsvērts,  ka VDI priori-
tātes darba  aizsardzībā  2014.gadā  bijusi letālo  nelaimes 

gadījumu darbā (NG)  un  to nelaimes gadījumu darbā, kuru  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

No labās ceturtais Kārlis Bērziņš (a/s Latvijas 
Finieris- Iekārtu rūpnīca), piektā Anete Kice (LMNA 

RK) 

http://www.lbas.lv


rezultātā cietušajiem radušies smagi veselības traucējumi, 

skaita samazināšana. Šajā  nolūkā veiktas  6  tematiskās dar-
ba aizsardzības  stāvokļa pārbaudes  nozarēs ar augstu  trau-

matisma līmeni,  t.sk.  kokapstrādē  un  mēbeļu  ražošanā, un  
mežsaimniecībā un mežrūpniecībā. Pagājušajā gadā  reģistrēti 

1750   nelaimes gadījumi darbā,  t.sk.,  210  smagi  un 36  

nāves  gadījumi.  

   Nāves  gadījumu skaits  uz 100 0000  strādājošajiem: 
Latvijā – 4,6;  Lietuvā – 5,3;  Igaunijā -3,2;  Eiropas  Savienī-

bā -1,91.   
   2014..gadā  visbiežāk konstatēti  Ministru kabineta  

(MK)   noteikumu Nr.660   „ Darba vides  iekšējās uzraudzības  
kārtība „   pārkāpumi - 41%  no visiem pārkāpumiem. Tiem 

seko MK noteikumu Nr. 749  „Apmācības kārtība darba  aizsar-
dzības  jautājumos”  19%  un  MK  noteikumu  Nr.219 „ Kārtī-

ba ,  kādā veicama obligātā veselības pārbaude”  prasību pār-
kāpumi – 9%.   

   VDI  2015. gada  darbības  prioritātes – darba tiesis-
ko attiecību  un darba aizsardzības jomas uzraudzības un kon-

troles pilnveidošana;  preventīvās pārbaudes darba aizsardzī-
bā;  4  tematiskās  pārbaudes;  kompleksās pārbaudes uzņē-

mumos, kuros nelaimes gadījumi notikuši  atkārtoti;  labās 

prakses balvas  konkursa „Zelta  ķivere” organizēšana  un tml.

 P.Stradiņa  Klīniskās universitātes  slimnīcas Aroda  
un radiācijas  medicīnas centra  arodveselības ārste  Jeļena  

RESTE  raksturoja  arodslimību attīstības  tendences  pēdējos 
25 gados.:                      

 Piezīme: Iespējams, ka  sievietes nedaudz  apzinīgāk  

nekās vīrieši izturas pret  savu  veselību.  Darba vides un ve-
selības institūta pētījumi  rāda, ka  pēdējo 7 gadu  laikā  darba  

ņēmēju apmierinātība ar darba apstākļiem pieaugusi par  
8,5%,  bet pašnodarbināto  apmierinātība par 30,0% !  

Konferencē  ar  ziņojumiem uzstājās  arī  darba aizsardzības   

jomas   speciālisti no AS  “Cēsu alus”,  VAS  Latvijas  Pasts, 
SIA Grif, arodbiedrību pārstāvji J.Krastiņš,  M.Dunskis.

 LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija MARCINKEVI-
ČA un SIA GRIF Valdes loceklis Aleksandrs GRIGORJEVS  ar 

LBAS ATZINĪBAS RAKSTU “Par ieguldījumu darbinieku 
tiesību  aizstāvēšanā darba aizsardzības jomā”  un SIA 

GRIF dāvanu karti  apbalvoja  vairākus arodbiedrību pārstāv-
jus: Māri GRAMBERGU (AS “Cēsu Alus” arodorganizācija); 

Jāni GUŽĀNU (Latvijas Celtnieku arodbiedrība); Gunti GŪT-
MANI (Liepājas arodbiedrības centrs); Jāni KRASTIŅU ( Lat-

vijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrība); Vladimi-

ru NOVIKOVU Latvijas 
Dzelzceļnieku un satik-

smes nozares arodbiedrī-
ba ); Albertu ODZE-

LĒVIČU (Latvijas Sa-

biedrisko Pakalpojumu 

un transporta darbinieku 
arodbiedrība „LAKRS”); 

Intu SĪPOLU (Latvijas 
arodbiedrība „Enerģija”); 

Āri SMILDZIŅU 
(Latvijas Meža nozaru 

arodu biedrība); Regīnu 
ŠMITMANI (AS „Latvijas 

Pasts” arodorganizācija). 
    Konferences  noslēgumā tās dalībnieki pieņēma 

  LATVIJAS BRĪVO  ARODBIEDRĪBU  SAVIENĪ-
BAS  A I C I N ĀJ U M U VALSTS  INSTITŪCIJĀM,  DARBA  

DEVĒJIEM,  NODARBINĀTAJIEM  UN  UZTICĪBAS PERSONĀM  
PAR  DROŠĀM  UN  VESELĪBAI  NEKAITĪGĀM  DARBA VIETĀM 

(Aicinājums pielikumā) 

 Piezīme:  16.aprīļa  LBAS  Konferences  materiālus 

skat. www.lbas.lv  Darba drošība.  
   27.-28.aprīlī, Starptautiskajā darba aizsardzības 

dienā, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros noti-
kušajā  Darba aizsardzības jautājumiem veltītajā konferencē, 

pieminot darba vidē bojā gājušos un saslimušos darbiniekus, 
tika uzsvērta nepieciešamība arī turpmāk uzlabot darba ap-

stākļus un zināšanas par darba aizsardzības jautājumiem. 
 “Latvijas prezidentūras programmā darba aizsardzība 

ir viena no prioritātēm. Nereti valda uzskats, ka vārdu savie-
nojums darba aizsardzība asociējas ar grūti izprotamām nor-

matīvām prasībām un formālu pienākumu izpildi. Tomēr droša 
darba vide ir viens no priekšnoteikumiem darbinieku produkti-

vitātei un veselības saglabāšanai. Tāpēc jāturpina aktīvi īstenot 
mūsdienīgus un inovatīvus pasākumus, lai darba aizsardzības 

prasības pasniegtu vienkārši, saprotami un aizraujoši, ņemot 
vērā dažādu mērķa grupu intereses. Vienlaikus jāsekmē jaun-

āko tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļu sniegto iespēju iz-
mantošana, kas veicinās gan darba devēju, gan nodarbināto 

motivāciju iesaistīties drošas darba vides veidošanā. Tāpat 
nozīmīga ir labās prakses apmaiņa gan nacionāla, gan starp-

tautiska līmeņa ekspertu vidū,” uzsver labklājības ministrs 
Uldis Augulis. 

  Konferencē diskutēja par aktīvu rīcību, lai īstenotu 

aktivitātes, kas izriet no ES stratēģiskā ietvara par drošību un 
veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020.gadam. Papil-

dus Eiropas informatīvās kampaņas “Veselīgas darbavietas 
uzvar stresu” ietvaros uzņēmumiem pasniedza arī Eiropas lī-

meņa labās prakses balvas.  Konferences dalībniekus iepazīsti-
nāja ar jaunākajiem statistiskajiem datiem un pētījumu rezul-

tātiem par situāciju Eiropas uzņēmumos darba aizsardzības 
jomā (plašāka informācija par pētījumu-https://

osha.europa.eu/en/esener-enterprise-survey.  

      1993.gadā 2014.gadā 

Pirmreizēji reģistrēto 

arodslimnieku vecums  

51,4 gadi 54,1 gads 

Vīrieši / Sievietes 52,4%  / 47,6% 34,8%  / 65,2% 

Vidējais arodslimību 

skaits uz vienu cilvēku   

1,5  3,2 

Vidējais darba stāžs  

kaitīgo faktoru  darba 
vietās 

20,5 gadi 24,6  gadi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 16.04.2015. L. Marcinkeviča pa-

sniedz Apbalvojumu Ā.Smildziņam  

http://www.lbas.lv
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