
 

 

 
     
   29.maijā Ozolniekos, Jelgavas apkār-
tnē, notika 2015.gada Meža dienu noslēguma pasā-
kums. Piedalījās ap 150 talcinieki, - arī LMNA vadība. 
Talcinieki stādīja ‘’Pilsētnieku birzi’’.  

  Lai uzsvērtu izglītības nozīmi Latvijas lauku un 

mežu ilgtspējīgā apsaimniekošanā, un apzinoties ne-
pieciešamību pēc dendroloģiskiem stādījumiem, inici-
atīvu veidot "Pilsētnieku birzi", bija uzņēmusies Latvi-
jas Lauksaimniecības Universitāte, kas sagatavo speci-
ā l i s t u s  m e ž a  n o z a r e i  . 
  Stādījums tika veidots Latvijas valsts mežzi-

nātnes institūta "Silava" un LLU aģentūras "Meža pētī-
šanas stacija" apsaimniekotajā teritorijā—Klijēnu ceļā, 
0,7 hektāru kopplatībā. 
   Birzes ierīkošanai tika izmantoti dažādu sugu 
un formu egļu, lapegļu un priežu, kā arī dažādu ozolu, 

kļavu, bērzu un citu koku sugu dižstādi. Šīs sugas un 
to dendroloģiskās formas vēsturiski bija iecienītas mui-

žu parkos un viensētu apstādījumos, taču daudzviet 
jau ir izzudušas. Stādījumam būs nozīmīga dendrolo-
ģ i s k a  u n  i z g l ī t o j o š a  n o z ī m e . 
   Talkā piedalījās meža un citu nozaru pārstāvji, 
LLU studenti un darbinieki, LLU Meža fakultātes stu-

d e n t u  b i e d r ī b a s 
"Šalkone" aktīvisti un 
Ozolnieku vidusskolas 
topošie absolventi. 

 Katrs talcinieks 
pēc koka iestādīšanas 
saņēma "Meža dienas 
2015" lentīti, uz kuras 
varēja parakstīties un 
apsiet ap savu koku. 

  Pasākuma no-

slēgumā dalīborganizā-
ciju vadītāji un pār-
stāvji: - LLU rektore 
Irina Pilvere; - Jelga-
vas pilsētas domes 
pārstāvis Vilis Ļevče-

noks (ZZS); - Ozolnie-
ku novada domes 
priekšsēdētājs Pēteris 
Veļeckis (ZZS) - at-
klāja piemiņas zīmi 

"Pilsētnieku birzs".  
   4.-5.jūnijā 

jau tradicionāli Abrag-
ciemā norisinājās Aro-
dapvienības ‘’Koncerna Latvijas Finieris (LF) 
arodbiedrība’’ ikgadējais seminārs. 
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Foto no LMNA arhīva 

Talcinieki par paveikto apmieri-
nāti. Pirmajā rindā no kreisās: 
A.Orinskis (Latvijas Koksnes 
kvalitātes ekspertu savienība ), 
A.Cunskis (Latvijas Mežizstrādā-
tāju asociācija), I.Siņica (LMNA).  
Otrajā rindā—Ā.Smildziņš, 
A.Sīmansons (LMNA) 



   Par semināra norisi stāsta Arodapvienības 
‘’Koncerna Latvijas Finieris arodbiedrība’’ Valdes locek-

lis-arodbiedrības priekšsēdētājs -
  J.Ostrovskis: ‘’Kā katru gadu, arī 

šogad seminārā piedalījās koncerna 
Padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis 
un Valdes priekšsēdētājs Jānis 
Ciems, kuri dalībniekus iepazīstināja 
ar LF stratēģiju ilgtermiņā līdz 
2020.gadam un precizēja uzņēmuma 
plānus tuvākam gadam. 

   Konsolidētais apgrozījums LF 
2014.gadā sasniedza 194,1 milj.EUR. 
Svarīgākie mērķi līdz 2020.gadam: 

-          Saplākšņa ražošanas jauda 370 tūkst.m3, pār-
došana 330 tūkst.m3; 
-          Saplākšņu laminēšanas jauda 70%, saplākšņu 

apstrādes jauda 40%; 
-          Apgrozījums – 300 milj.Eur,  EBITDA 50 
milj.EUR; 
-          Investīcijas – 281 milj. EUR ( lielākie ieguldīju-
mi – pilna cikla saplākšņu ražošana Igaunijā; jauna 
ķīmisko produktu ražotne Lignumā; finieru ražotne 
Kurzemē u.c.). 

    Pētnieks, dr. Kaspars Zudrags pastāstīja, ka 
LF nepārtraukti veic savu produktu īpašību izpēti ar 

mērķi tos pastāvīgi uzlabot, kā arī radīt jaunus, inova-
tīvus produktus.  
   Vecākais jurists Raimonds Pinkovskis semi-
nāra dalībniekus informēja par situāciju dzīvības un 
veselības apdrošināšanā. Ja par dzīvības apdrošināša-

nu viss bija puslīdz skaidrs, tad par veselības apdroši-
nāšanu radās jautājumi. Tika izteikts viedoklis, kuru 
semināra dalībnieki atbalstīja, ka veselības apdrošinā-
šanas polisēs vairāk līdzekļu jāparedz tieši veselības 
profilaksei ( piem., ārstnieciskā masāža, fizioterapeits, 
baseins u.c.), samazinot līdzekļus jau notikušu saslim-

šanu ārstēšanai ( piem., stacionārs). 

   Personāla attīstības dienesta direktore Anda 
Būmane klātesošo uzmanību vērsa uz nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar profesionālās izglītības iestā-
dēm – uzņēmumam jau laicīgi jārūpējas par kvalificēta 
darbaspēka pieplūdi darba vietās. 
   Nelaimes gadījums darba vietā – tas ir slikti. 

Letāls nelaimes gadījums – ļoti slikti. Bet ir vēl tāds 
jēdziens – gandrīz noticis nelaimes gadījums. Tas ir 
tad, kad nelaimes gadījuma notikšanai ir visi priekšno-
teikumi, bet tikai nejaušas sakritības dēļ tas nav noti-
cis. 
 Tieši no šī aspekta par darba aizsardzības jau-

tājumiem runāja vecākais darba aizsardzības speci-

ālists Mārtiņš Veidmanis. 
   Par tradīciju kļuvis semināra pirmās dienas 
noslēgumā apbalvot labāko Arodapvienības ‘’Koncerna 
Latvijas Finieris arodbiedrība’’ arodbiedrības līderi. Par 
2014.gadu šo godu izpelnījās “Iekārtu rūpnīcas” arod-
biedrības vadītāja Natālija Lešenoka – atsaucīga, 

nekavējoties reaģē uz situācijām, regulāri piedalās vis-
os ar arodbiedrību saistītajos pasākumos, savā uzņē-
mumā regulāri dalās ar kolēģiem ar aktuālo informāci-
ju u.t.t. 
   Semināra otrās dienas rīts iesākās ar tās die-

nas gaviļnieku sumināšanu – vārda dienā Igoru Zad-
vorņevu ( “Iekārtu  rūpnīca”) un dzimšanas dienā 

Sergeju Ņekrasovu ( “Lignums”). 
    Semināra otrā diena tika aizsākta ar Latvijas 
Sarkanā Krusta vadītāja Ulda Līkopa stāstījumu par 
darbinieku veselības pārbaudēm, par dažādiem riska 
faktoriem, kuri ietekmē cilvēka veselību darbā un sadzīvē. 

   Par aktualitātēm LBAS un LMNA klātesošos informēja 
LMNA priekšsēdētāja vietniece Inguna Siņica. Paldies Ingu-
nai par tiešām bagātīgo vizuālo informāciju! 
 Otrās dienas ‘’nagla’”, protams, bija LBAS jurista 
Kaspara Rācenāja uzstāšanās. Viegli, pat rotaļīgi, Kaspars 
izklāstīja Darba likuma grozījumu būtību, pieskaroties praktis-
ki katram punktam likumā, kuru skāruši grozījumi. 
  Pēc tam tika izrunāts arī jaunais Arodbiedrību likums. 
Galvenās atziņas:  – 1) Arodbiedrības likums jāskata kontek-
stā ar Biedrību un nodibinājumu likumu;  -2) līdz 2017.gada 
31.decembrim arodbiedrībai LMNA vadībā jāmaina statūti un 
jāpārreģistrējas Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

   Noslēgumā Arodapvienības vadītājs pastāstīja semi-

nāra dalībniekiem par koncerna LF arodbiedrības darbu. Pa-
treiz Arodapvienībā ir 1947 arodbiedrības biedri, kas sastāda 
88 % no strādājošo skaita. Sociālajām vajadzībām ( nelaimes 
gadījumu un veselības apdrošināšana, pensiju fonds, lojalitā-

tes fonds u.c.) darba devējs tērē 1,3 milj. EUR gadā un Arod-
biedrība – virs 150 tūkst. EUR gadā. Darba devējs izveidojis 
ienākumu drošības fondu, kurā pašreiz ir ieskaitīti 3,5 milj. 
EUR. Šis fonds domāts LF darbinieku atbalstam ekonomisko 
satricinājumu ( krīžu) gadījumā ( neatlaiž no darba, mazāka 
ietekme uz algu). 
   Minimālā darba alga LF ir 430 EUR, taču 2.pusgadā 
plānots to palielināt, par ko darba devējs un arodbiedrība 
vienosies. 
   Darba devējs finansē daudzus pasākumus – bo-
ulings, ziemas karnevāls, ģimeņu svētki, nozares sporta spē-
les, sēņošanas un makšķerēšanas čempionāti, Ziemassvētku 
pasākums, orientēšanās, skriešana.  Katru gadu 
LF  pensionāriem uz Ziemassvētkiem tiek pasniegtas dāvanas 
naudas izteiksmē...”. 

  

    
 14.maijā Latviešu biedrības nama Zelta zālē 
notika LBAS 25 gadiem veltīts sociālās partnerības pa-

sākums „Sadarbības partneris”. Tika apbalvoti LBAS 
un tās dalīborganizāciju izcilākie sadarbības partneri, 
kas sevi pierādījuši gandrīz visa gadsimta ceturkšņa 

garumā. (skatīt iepriekšējo LMNA ZIŅU izdevumu) 
     LBAS sadarbības partnera balvu - LIELO 
OZOLZĪLI - par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību 
un izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā saņēma: 

- AS „Latvijas Finieris”, padomes priekšsē-

dētājs ULDIS BIĶIS; 

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

KOPĪGS FOTO PĒC BALVAS SAŅEMŠANAS.  

NO KREISĀS: J.OSTROVSKIS, U.BIĶIS, 

P.KRĪGERS, I. SIŅICA, A.SĪMANSONS UN J.CIEMS 



 
 15.maijā Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 

atzīmēja 25.gadienu kopš tās pastāvēšanas. 
 LBAS izveidojās 1990.gada 25.-26.maijā, līdz ar Latvi-

jas neatkarības pasludināšanu, un vēl aizvien ir lielākā 
nevalstiskā organizācija Latvijā un vienīgais arodbiedrī-
bu centrs – nacionālā līmeņa sociālais partneris valstī.  
   Pasākumā piedalījās visi bijušie LBAS priekšsē-
dētāji: A. Siliņš, A. Olmanis, J. Radzēvičš, patreizē-
jais priekšsēdētājs P. Krīgers, kā arī esošie un bijušie 
nozaru arodbiedrību vadītāji, vietnieki un citi aktīvisti. 

   Bijušie LBAS priekšsēdētāji dalījās atmiņās par 
savā laikā paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem un 
piedzīvojumiem. 

  Par ieguldījumu arodbiedrību darbā tika sumi-
nāti arī LMNA darbinieki: Ā. Smildziņš, J. Spāre, 
I.Siņica un Ā. Sīmansons.   

  5. līdz 7. jūnijam Rīgā, Kaļķu ielā 12, 

„TechHub” telpās, notika Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBAS) organizēts starptautisks arodbiedrī-
bu jauniešu forums „Arodbiedrību jauniešu līdzda-
lības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas 
un nacionālajā līmenī”. Forumā piedalījās un par 
redzēto un dzirdēto stāsta LMNA Jauniešu Padomes 

locekle A.Kice. 

Jaunie arodbiedrību līderi no Spānijas, Beļģijas, Itāli-
jas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Latvijas dalījās labajā praksē un diskutēja 
par jauniešu līdzdalības iespējām arodbiedrību kustībā, nodar-
binātību un starptautiskās sadarbības uzlabošanu problēmu 
risināšanā.  

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Starptautiskā 
pieredze ir pierādījusi, ka organizācijas var kvalitatīvi darbo-
ties, ja tajās ir pietiekami pārstāvēti jaunieši, jo viņi ir aktīvā-

kā un izglītotākā darba tirgus daļa. Tādēļ jauniešu dalīšanās 
pieredzē šajā forumā ir ļoti svarīga, jo tas noteikti paaugsti-
nās viņu veiktspēju gan līdzdalībā arodbiedrību kustībā, gan 
profesionālajā jomā.” 

Foruma pirmajā sesijā arodbiedrību jaunieši diskutē-
ja par pašreizējo līdzdalību Eiropas un nacionālajos politiska-
jos procesos. Tika prezentēti labās prakses piemēri un tika 
izstrādātas rekomendācijas par arodbiedrību jauniešu līdzdalī-
bas stiprināšanu lēmumu pieņemšanā. 

Otrajā foruma sesijā arodbiedrību jaunieši diskutēja 
par jauniešu profesionālās attīstības mūsdienu izaicināju-
miem, jauniešu bezdarba problēmām. Dalībnieki definēja gal-
venos profesionālās attīstības instrumentus, kā arī sniedza 
priekšlikumus par arodbiedrību lomu un praktiskajām iespē-
jām jauniešu profesionālo iemaņu attīstībā - karjeras atbalsta 
iespējām un neformālās izglītības lomu. Kā liecina statistika, 
ES dalībvalstīs jauniešu no 15 līdz 24 gadiem bezdarba līme-
nis 2014. gada decembrī bija 21,4%, un tādās valstīs kā Spā-
nija, Grieķija pārsniedza 50% robežu, tikmēr kopējais bezdar-
ba līmenis ES ir 9,7%. Neskatoties uz ES atbalstu, ko sniedz 
Jauniešu Garantijas programma, jauniešu bezdarba līmenis 
joprojām ir augsts.  

Trešā foruma sesija bija veltīta arodbiedrību organi-

zāciju sadarbībai un rīkiem jauniešu problēmu risināšanā. 
Arodbiedrību jaunieši atbildēja uz tādiem jautājumiem kā - 
Baltijas arodbiedrību, Starptautiskās arodbiedrību konfederā-
cijas (ITUC) un ETUC jauniešu komiteju nepieciešamība un 
pievienotā vērtība. 

 

MEŽA NOZARĒ 

Nozare prot novērtēt arī 

Arodbiedrības cilvēkus 

  
 22.maijā Jelgavas pilī meža nozares balvu 
„Zelta čiekurs” nominācijā „Par mūža ieguldīju-
mu”, kas tiek piešķirta par nozīmīgu mūža ieguldījumu 

nozares attīstībā, no Valsts Prezidenta Andra Bērziņa 
rokām saņēma mežsaimnieks Gunārs Dišlers, zināt-

nieks Māris Laiviņš, kokrūpnieks Jānis Mārciņš, 
LMNA speciālists ĀRIS SMILDZIŅŠ un kokrūpnieks 
Andris Ziemelis.  

 Mūsu kolēģis Ā. SMILDZIŅŠ 47 darba 

gadus veltījis Latvijas meža nozares darba vides 

un darba drošības jautājumu sakārtošanai, tiesī-

bu aktu izstrādei. Arī vēl šodien viņa aktivitātes 

dažādās darba un dzīves jomās nerimstas!  

APSVEICAM! TĀ TURPINĀT! 
 Konkrētus aprakstus par visiem apbalvotajiem 
var lasīt “Latvijas Avīze” mājas lapā www.la.lv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

FOTOMIRKLIS PĒC APBALVOŠANAS. NO KREISĀS - 
Ā.SMILDZIŅŠ, P.KRĪGERS, I.SIŅICA, J.SPĀRE UN 
A.SĪMANSONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no  

 “ZELTA ČIEKURA” PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU SAŅĒMĒ-

JI : PIRMAJĀ RINDĀ NO KREISĀS-  M LAIVIŅŠ, J.MĀRCIŅŠ, 

Ā.SMILDZIŅŠ (LMNA) UN A.ZIEMELIS  



   VAI DARBA DROŠĪBA IR TIKAI  

GODAPRĀTA JAUTĀJUMS? 
(laikrakstu “DIENAS BIZNESS” un žurnālu “BALTIJAS 

KOKS” lasīja un analizēja Ā.SMILDZIŅŠ) 
  „Palielinās plaisa starp godprātīgiem darba 
devējiem, kuriem rūp savu darbinieku drošība un veselība, un 
tādiem, kam viss vienalga”. Tik skarbi situāciju vērtē Valsts 
darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas vadītāja 
Sandra ZARIŅA. Pērnajā gadā nelaimes gadījumos darbā 
cietuši 1756 nodarbinātie, t.sk. smagas traumas guvuši 211 
nodarbinātie, bet letāli nelaimes gadījumi beigušies 38 nodar-
binātajiem. „Arī šā gada sākumā nelaimes gadījumi turpinās – 
līdz 8.maijam bojā gājuši 9 cilvēki, vēl 18 atrasti miruši, ie-
spējams dabīgā nāvē”. Būtisku situācijas uzlabošanos nekon-
statē arī sabiedrība – 51% iedzīvotāju darba drošību Latvijā 
vērtē kā sliktu, izriet no aprīļa beigās prezentētā DNB Latvijas 
barometra datiem. Savukārt SIA Grif, kas nodarbojas ar dar-
ba drošības līdzekļu, apģērbu tirdzniecību un darba aizsardzī-
bas apmācību, novērojumi liecinot – tik traki nemaz neesot. 
Uzņēmuma valdes loceklis Aleksandrs GRIGORJEVS “DB” 
norāda - „pēdējos desmit gados vērojamas pozitīvas iezīmes 
darba devēju izglītotības un pieredzes ziņā”. Vienlaikus viņš 
arī met akmeni valsts iestāžu lauciņā – no konkursu noliku-
miem redzams, ka joprojām nav izpratnes par darba vides 
risku faktoriem un standartiem nepieciešamo nodrošinājumu 
ar darba aizsardzības līdzekļiem.  
   „Attieksme pret darba aizsardzību uzņēmumā sākas 
ar to, kāda darba kultūra ir uzņēmumā. Ja darba devējs ne-
maksā nodokļus, algu izmaksā aploksnē, tad par drošiem 
darba apstākļiem nevar būt ne runas. Ja darbinieks piekrīt 
strādāt pie šāda darba devēja, tad viņš akceptē  šādu darba 
kultūru un ir spiests strādāt nedrošā darba vidē, kurā riskē 
gūt traumas vai vispār mājās no darba nepārnākt,” pauž 

S.ZARIŅA. 
 Pastiprināti kontrolē. No gada uz gadu kokapstrāde, 
būvniecība, mazumtirdzniecība, pārvadājumi, veselības aprū-
pes joma ir nozares, kurās notiek visvairāk nelaimes gadīju-
mu. Kokapstrādē nelaimes gadījumu (NG) skaits pēdējos 3 
gados pieaudzis par 35,2% (2014.gadā – 196 NG), mežizstrā-
dē NG skaits pieaudzis par 26% (2014.-29 NG), 2014.gadā 
bijuši 3 nāves gadījumi darbā (2013. – 0). 
  Rakstā atzīmēts, ka mazumtirgotāji pēc Zolitūdes 
traģēdijas paši pievērsuši lielāku uzmanību drošības uzlaboša-
nai.      
 (citāti un izvilkumi no  laikraksta „Dienas Bizness”, 

13.05.2015. raksta “Darba drošība, Godaprāta jautājums”) 
 Ko rāda Darba tirgus barometrs? (No 
“Baltijas Koks”, Jūnijs, (177) 2015) 
 Viena no jaunākajām DNB Latvijas barometra 
aptaujām uz jautājumu, kādu darbu var nosaukt par 

labu darba vietu, aptaujātie visbiežāk minējuši labu 
atalgojumu (85%), labus darba apstākļus (47%) un 
interesantu darbu (37%). Tikai 5% aptaujāto uzska-
ta, ka iespējas atrast labu darbu Latvijā ir labas un 

64% tās atzīst par sliktām. Kā zināms, Vācijā un Īrijā 
minimālā alga ir 4,1 reizes lielāka nekā Latvijā, Apvie-
notajā Karalistē – 3,8 reizes. Tas nav mazsvarīgi!

   Raksturojot, cik lieliem jābūt ienākumiem uz 
vienu ģimenes locekli, lai pašreiz varētu iztikt, aptau-

jas dalībnieki nosaukuši summas no 100 līdz 7000 
eiro. Nosaukto summu vidējā vērtība ir 625,64 eiro. 

  Piezīme ( Ā.S.): “Abas publikācijas (pētījumi) 
rāda, ka gan darba apstākļi, gan atalgojums daudzos 

uzņēmumos ir zemā līmenī un cilvēki, lai izdzīvotu, ir 
gatavi upurēt savu veselību. Vēl jāpiebilst, ka šajās 
publikācijas nav pieminēta arodbiedrību loma darba 
samaksas un darba apstākļu veidošanā uzņēmumā. 
Vairums līdzīgu pētījumu rāda, ka uzņēmumos, kuros 
ir arodbiedrība, šie jautājumi darbiniekiem tiek risināti 
krietni vien labvēlīgāk”.    

     

DARBA AIZSARDZĪBA UN ESPERANTO  
  Starptautiskajā Strādnieku Piemiņas dienā 28.aprīlī 
Rīgas Latviešu Biedrības namā Latvijas Esperanto Asociācijas 
biedri tika iepazīstināti (Ā.Smildziņš) ar šīs Piemiņas dienas 
aizsākumiem, pasaules arodbiedrību pieņemto melodiju (“Kas 
tie tādi, kas dziedāja?”), kas tiek atskaņota pasākumos, t.sk. 
Latvijas Brīvo arodbiedrību rīkotajās konferencēs 28.aprīļa 
sakarā. Esperantistiem tika sniegta neliela prezentācija par 
darba aizsardzības jautājumiem valstī un plašākā mērogā un 
arodbiedrību aktivitātēm tā uzlabošanā. 
  

ROKASGRĀMATA UZTICĪBAS PERSONĀM 
 LBAS atjaunotā izdevumā izdevusi  „Darba 
aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāv-

jiem un uzticības personām”.  

Rokasgrāmatā ap-
skatīti Darba aiz-
sardzības pamat-
jautājumi – darba 

devēju un darbinie-
ku sadarbība dro-
šas un veselībai 
nekaitīgas darba 
vides izveidošanā; 
tiesību akti un to 

lietošana; darba 
aizsardzības tiesību 

aktu sistēma Latvi-
jā. Apakšnodaļā 
izklāstīts Darba 
aizsardzības li-
kums, kurā ir gan 

darba devēja, gan 
nodarbinātā pienā-
kumi un tiesības; 
uzraudzība, kontro-
le un atbildība dar-

ba aizsardzības jomā, un darbinieku sociālās garantijas 
un atvieglojumi, tai skaitā, sakarā ar nelaimes gadīju-

miem darbā. 2.nodaļa veltīta Darba aizsardzības sistē-
mai uzņēmumos, kurā ietverti Darba vides riska faktori 
un risku novērtēšana; preventīvo pasākumu plānoša-
na, un arī apmācības un instruktāžas jautājumi. Plaši 
izvērsta ir nodaļa par Uzticības personām un viņu dar-
bību – ievēlēšana, apmācība, galvenie darbības virzie-

ni, uzticības personu loma nelaimes gadījumu novērša-
nā. Atsevišķi apskatīts jautājums „Kas veido zaudēju-
mus, notiekot nelaimes gadījumam darbā?” Brošūras 
beigās ir pievienoti ar darba aizsardzību saistīto likumu 
un svarīgāko ar darba aizsardzību saistīto Ministru ka-
bineta noteikumu saraksti. 

   

 Kolē ģ i! Uzticī bas pērsonas!   

 Bros ū ra var bū t nodērī ģs palī ģs jū sū 

darba , izmantojiēt to! 


