
 

    15.martā notika LMNA Padomes 7.sesija. Dar-
ba gaitā sekojoši jautājumi: - 1. LBAS un nozaru arod-
biedrību komunikācija (ziņo: Sanita Birkenfelde – 
LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja); -2. Par LMNA gal-
veno finanšu rādītāju izpildi 2016.gadā (ziņo: I. Siņica 
- LMNA priekšsēdētāja vietniece); - 3. LMNA Revīzijas 
komisijas ziņojums (ziņo: R. Ozoliņš – LMNA Revīzijas 
komisijas loceklis); 4. Dažādi jautājumi.  

1.  S. Birkenfelde iepazīstināja ar tām aktivitātēm, 
ko veic LBAS, lai popularizētu arodbiedrību. Kā 

notiek sabiedrības, arodbiedrības biedru un potenciālo 
biedru informēšana 
par veiktajiem un plā-
notajiem darbiem. 
Šodien ir pieejams 
plašs klāsts elektro-
nisko saziņas līdzekļu, 
tas nozīmē, ka vajag 
tikai vēlmi darboties. 
Šodien ļoti svarīgi, lai 
katrai organizācijai 
būtu mājas lapa. 
LBAS-am un lielākai 
daļai arodbiedrību 

dalīborganizāciju ir izveidotas mājas lapas. Darba gaitā 
tika analizētas dalīborganizāciju izveidotās mājas lapas. 
Kā norādīja S. Birkenfelde, ir arodbiedrības, kurām mā-
jas lapas ir ļoti veiksmīgi izveidotas un ir tādas, pie ku-
rām vēl vajadzētu piestrādāt. Ļoti liela nozīme, lai mā-
jas lapās informācija būtu regulāri papildināta ar jaunu 
informāciju. 

2.  LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica iepazīs-
tināja Padomes locekļus ar detalizētu pārskatu 

par LMNA finansiālo darbību 2016.gadā.  

3.  Revīzijas komisijas uzdevumā Ziņojumu par š. g. 
13.martā veikto revīziju sniedza Revīzijas komisi-

jas pārstāvis – Rolands Ozoliņš. 
   LMNA Padome atzina, ka finansiālā darbība 
2016.gadā atbilst LMNA mērķu un Statūtu prasībām. 
Padome pieņēma attiecīgu lēmumu, ar kuru arodbiedrī-
bas biedri var iepazīties savā arodorganizācijā.  

4.  LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons Padomes 
locekļus informēja, ka: 

- aktualizētas Darba Devēju Konfederācijas (LDDK) pie-
prasītās izmaiņas Darba likuma t.sk. samaksas samazi-
nāšana par virsstundām un arodbiedrību tiesību ierobe-
žošanu par arodbiedrību biedru atbrīvošanu no darba; 
- aizkavējies ES finansētā projekta uzsākšana par ģene-
rālvienošanos noslēgšanu mūsu nozarē starp arodbied-
rību un darba devējiem; 
- uzsākta ļoti aktīva darbība pie jaunas nodokļu politi-
kas izstrādes ar domu samazināt darba spēka nodokļus, 
utt.  
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MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

 
Šūpojies  Lieldienās, 

Priecājies  Lieldienās— 

Par baltiem pūpoliem, 

Par raibām oliņām !!! 



 7. martā Starptautiskās Sieviešu solidaritātes 
dienas priekšvakarā LBAS organizēja semināru 
“Dzimumu līdztiesība – sasniegumi un izaicināju-
mi”. Seminārā piedalījās LBAS dalīborganizāciju un 
LBAS Dzimumu līdztiesības padomes pārstāves. 

 Pasākumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils 
Baldzēns. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepi-
ņa referēja par tēmu “Dzimumu līdztiesība un digitali-
zācija”. 
 Referente norādīja: “Šodienas darbā izmanto-
jam 21. gadsimta tehnoloģijas, taču nedrīkstam at-
griezties pie 19. gadsimta nodarbinātības tradīcijām. 
Nedrīkstam pieļaut neadekvāti mazu atalgojumu, garas 
darba stundas un izdegšanu darbā. Vidēji Eiropā sievie-
tes pelna par 17 % mazāk nekā vīrieši. Viens no ie-
mesliem ir tas, ka sievietēm ir grūtāk saskaņot darba 
un ģimenes pienākumus. Tā rezultātā nepilna laika 
darbs, mazie darbi un karjeras pārtraukumi ir biežāk 
novērojami sievietēm, un tam ir tieša ietekme uz al-
gām, pensijām un citām sociālām garantijām.” 
    Ar Latvijas nostādnēm dzimumu līdztiesības 
īstenošanā semināra dalībniekus iepazīstināja Labklājī-
bas ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstī-
bas departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile. LU 
asociētā profesore Kristīne Dupate iepazīstināja ar 
tiesu praksi saistībā ar dzimumu līdztiesību un diskrimi-
nāciju. 
      LBAS konsultants darba aizsardzības jautāju-
mos Mārtiņš Pužuls informēja par psihoemocionālās 
vides nozīmi darbā.  
     Par starptautisko arodbiedrību pieredzi dzimu-
mu līdztiesības īstenošanā seminārā informēja LBAS 
ārējo sakaru koordinētāja Ariadna Ābeltiņa. ETUC ir 
izstrādājusi Rīcības programmu dzimumu līdztiesības 
īstenošanai 2016. – 2019. gadam, un LBAS kā ETUC 
dalīborganizācija piedalījās šīs programmas apsprieša-
nā. Realizēt kopīgos Eiropas arodbiedrību uzstādījumus 
palīdz LBAS Dzimumu līdztiesības padome. 
 20.marts.Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) ir nosūtījusi Labklājības ministrijai atzinumu 
par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”, kurā jau 
atkārtoti ir pausta nostāja par to, ka piemaksas apmē-
ram par virsstundām ir jāpaliek 100% apjomā. LBAS 

kategoriski iebilst iecerei samazināt piemaksas 
apmēru par virsstundām, uzsverot, ka tas atstās nega-
tīvu iespaidu ne tikai uz darbinieku algām, bet arī uz 
pašvaldību un valsts budžetiem.  
 Atzinumā norādīts, ka krīzes laikā ir notikusi 

ievērojama ienākumu pārdale sabiedrībā. Lielākie zau-
dētāji ir sabiedrības trūcīgākā daļa, darbinieki un viņu 
ģimenes locekļi.  
 2017. gadā Finanšu ministrijā prognozē vidējo 
darba samaksu Latvijā 910,5 eiro. LBAS norāda, ka pie 
šādas bruto darba samaksas, ņemot vērā Latvijā daudz 
augstāko nodokļu slogu darbiniekam, neto darba sa-
maksa Igaunijā būs par 98 eiro augstāka mēnesī 
(+36%), bet Lietuvā par 57 eiro lielāka (+21%) mēne-
sī. Pie tam, Igaunijā nākamgad visām algām neaplieka-
mais minimums būs 500 eiro (šogad 430 eiro). Tāpēc 
ir nepieļaujami optimizēt darba spēka izmaksas darba 
devējam uz darbinieka atalgojuma rēķina. 
 LBAS norāda, ka nav patiesi darba devēju ap-
galvojumi, ka virsstundas Igaunijā, Lietuvā apmaksā 
50%, bet Latvijā 100% apmērā. Igaunijā darbinieks, 
kurš strādā virsstundas un izvēlas apmaksātu brīvu 
laiku, saņem 100% piemaksu, bet Lietuvā virsstundu 
darbu parastā darba dienā papildus apmaksā 50% ap-
mērā, taču brīvdienās vai nakts laikā piemaksa ir 
100%, savukārt svētku dienās – 150%. 
 Būtisks ir jautājums par nodokļu ieņēmumiem 
valsts sociālā budžetā un pamatbudžetā, ja samazina 
piemaksu par virsstundām no 100% uz 50%. Vairāki 
pētījumi apliecina, ka apmēram 29% darbinieki strādā 
virsstundas. Ja pieņemam, ka viņi pelna nevis vidējo 
darba samaksu Latvijā, bet tikai minimālo algu mēnesī 
(380 eiro), jo daļai darbinieku nesamaksā par virsstun-
dām, daļai samaksā aploksnē, tad VSAOI samazinā-
jums 2017. gadā ir – 40,2 miljoni eiro, IIN gandrīz - 18 
miljoni eiro (no tā pašvaldībām 14,4 miljoni eiro, valstij 
3,475 miljoni eiro. Darbiniekiem neto darba samaksas 
samazinājums gadā ir 60 miljoni eiro). Tātad samazi-
nāsies arī PVN, akcīzes, NĪN, pieaugs komunālo mak-
sājumu un īres parādi, palielināsies izdevumi valsts 
pabalstiem un pašvaldību sociālai palīdzībai. 
  

NACIONĀLAJĀ TRĪSPUŠU SADARBĪBAS 

PADOMES (NTSP) apakšpadomēs 
 
 30.martā  notika NTSP Budžeta un nodokļu 
apakšpadomes sēde. Piedalījās arī LMNA priekšsēdētājs 
A.Sīmansons. Sēdes darba kārtībā:  Nodokļu refor-
mas finanšu ietekme. 
 Finanšu ministrijas pārstāvji  apakšpadomes 
locekļus iepazīstināja ar izsludinātās nodokļu reformas 
fiskālo ietekmi uz valsts budžetu: 
 1.Darbaspēka nodokļu sloga samazināšana – (-
322,7 milj. eiro); 
 2.Minimālās algas paaugstināšana – (27,4 milj. 
eiro); 
 3.IIN likmju izlīdzināšana – (38,4 milj. eiro); 
 4.Solidaritātes nodokļa reforma – (-1,9 milj. 
eiro); 
 5. UIN reforma – (- 199,6 milj. eiro);  
 Kopējā IIN un UIN reformas ietekme -(-458,4 
milj. eiro). Ekonomiskā izaugsme un atgriezeniskais 
efekts no IIN un UIN reformas –(89,1 milj.eiro).  
 Prognoze: valsts kopbudžeta deficīts – (-369,3 
milj. eiro). 
 Tādēļ Finanšu ministrija plāno kompensējošus 
pasākumus: Nekustāmā īpašuma nodoklis – 7,0 milj. 
eiro; Izložu un azartspēļu nodoklis – 8,3 milj. eiro; Pie-
vienotās vērtības nodoklis – 75,7milj. eiro; Akcīzes no-
doklis – 46,0 milj. eiro; MUN – 4,2milj. eiro; Citi kom-
pensējošie pasākumi—83,8 milj. eiro.  
          KOPĀ kompensējošie pasākumi: 224,9 milj. 
eiro. 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Foto no LBAS arhīva 
 
Semināra dalībnieču vidū arī LMNA pārstāves. Attēlā no labās 

A. Latkovska un I.Pastare (“Latvijas Finieris” arodbiedrī-
ba)”. Pirmā no kreisās I. Siņica ( LMNA pr-ja vietniece). 



           Rezultātā valsts budžeta deficīts – (-144,4 milj. 
eiro). 
 6.aprīlī notika kārtējā NTSP Budžeta un nodok-
ļu apakšpadomes sēde. Piedalījās arī LMNA priekšsēdē-
tājs A.Sīmansons. Darba kārtībā sekojoši jautājumi: 
1.  PVN izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs. 
2.  IIN atvieglojumi: nepaliekamais minimums pensi-
onāriem; atvieglojumi par apgādībā esošu personu un 
attaisnotie izdevumi. 
3. Par sabiedrības iniciatīvu "Atcelt pastāvošo ceļa no-
dokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parau-
ga". 
   Apakšpadomē tika spriests kā valsts budžetu 
papildināt ar papildus ieņēmumiem no pensionāru pen-
sijām sakarā ar ienākuma nodokļa samazināšanu. Ja 
samazina ienākuma nodokli, pensionāriem pieaug pen-
sija. Doma ir arī pensionāriem pielietot diferencētu ne-
apliekamo un līdz zināmai pensijai pielietot maksimālo 
neapliekamo minimumu. Tad līdz zināmam lielumam 
pielietot diferencēti ar vien mazāku neapliekamo mini-
mumu un ‘’lielajām’’ pensijām neapliekamo atcelt vis-
pār. Jautājums: ko darīt ar strādājošiem pensionāriem? 
Patreiz strādājošiem pensionāriem ir neapliekamais mi-
nimums pensijām. Vai strādājošajiem pensionāriem 
neapliekamais vispār paliks? 
  Otrs būtiskais jautājums, par ko tika debatēts, 
lai valsts budžetu papildinātu ar ieņēmumiem, bija kā 
valstī samazināt izmaksas cilvēkiem par attaisnotajiem 
izdevumiem (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem, bērnu interešu pulciņiem, utt.) un vai par zob-
ārstniecību un operācijām, kas pat reiz iekļaujami pilnā 
apmērā,  iekļaujami vispār vai samazināmi.  
  Apakšpadome noraidīja sabiedrības iniciatīvu 
"Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli’’ un 
tā iekļaušanu degvielas cenā. 
  Tika debatēts arī par PVN paaugstināšanu izmi-
tināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs. 
 

S 
TARPTAUTISKA KONFERENCE  
   7.martā Varšavā notika konference par Eiro-
pas Parlamenta un Padomes direktīvu 96/71/EK 
‘’Par darba ņēmēju nosūtīšanu darbā pa-

kalpojumu sniegšanai ES dalībvalstīs’’. 
 Projektā piedalījās arodbiedrību pārstāvji no 
septiņām ES valstīm. LMNA pārstāvēja Kristīne Rapa 
(Arodapvienības ‘’Koncerna “Latvijas Finieris” 
arodbiedrība’’ priekšsēdētāja).  
  Vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības 
lielākajiem sasniegumiem. Tirdzniecības un brīvas kon-
kurences ierobežojumi dalībvalstu starpā ir pakāpeniski 
atcelti, palīdzot paaugstināt dzīves līmeni. Eiropas vie-
notā tirgus brīvība pieņemt darbā darbiniekus vienā 

valstī, bet īslaicīgi nodarbināt citā kopš 1996. gada 16. 

decembra regulē Eiropas Parlamenta un Padomes direk-
tīva 96/71/EK par darba ņēmēju nosūtīšanu darbā pa-
kalpojumu sniegšanas jomā. 
     Projekta konkrētie mērķi bija: 
- nodrošināt labāku izpratni par esošo situāciju un pro-
blēmām, kas saistītas ar darba ņēmēju norīkošanu dar-
bā uz citu ES dalībvalsti; 
 - lai izstrādātu mācību programmas norīkoto darbinie-
ku un arodbiedrību biedru izglītošanai par minētajiem 
jautājumiem, kas saistīti ar nacionālo un starptautisko 
tiesību aktiem šajā jomā; 
- nodrošināt sabiedrības informētību par minēto jautā-
jumu vairākās valodās; 
- informēt darba ņēmējus un arodbiedrības par naci-
onālo un starptautisko tiesību aktiem šajā jomā; 
- nodrošināt projekta rezultātu citu ES dalībvalstu un 
kandidātvalstu, izplatīšanu un veicināt izveidošanu 
starptautiskās sadarbības tīklā. 
 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
(sadaļu veido LMNA eksperts Ā.Smildziņš 
 

 VAI IZMEKLĒT  

NELAIMES GADĪJUMUS DARBĀ? JĀ! 
 27.martā Arodbiedrību namā notika seminārs 
“Pieredze nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā 
un reģistrācijā”. Dalībnieki – pārstāvji no Brīvo arod-
biedrību savienības dalīborganizācijām (no LMNA – 
Ā.Smildziņš). 

 Semināra dalībniekus uzrunāja  Brīvo arodbied-
rību (LBAS) priekšsēdētāja vietniece  Dr.iur. Irēna LIE-
PIŅA (attēlā). Nelaimes gadījumu izmeklēšanas mērķis 

ir noteikt nelai-
mes gadījumu 
cēloņus un  vei-
cināt nelaimes 
gadījumā cietu-
šajām personām  
paredzētās ap-
d r o š i nā š an as 
atlīdzības sa-
ņemšanu.  
 L B A S 
darba aizsardzī-
bas eksperts 

Ziedonis ANTAPSONS raksturoja  nelaimes gadījumu 
darbā izmeklēšanu valstī, nodēvējot Latviju par “laimes 
zemi”, jo vidēji gadā notiek tikai 1500-2000 nelaimes 
gadījumu (turpmāk – NG). Taču, lai situāciju novērtētu 
objektīvi ir vajadzīgi objektīvi statistikas dati  un zināt-
nieki lēš, ka skaitlis varētu būt ap 30 000 NG gadā! 
● PROBLĒMA – absolūtais vairākums NG tiek noslēpti, 
netiek izmeklēti  pēc Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.950 vai netiek  paziņoti Valsts darba inspekcijai.  
● Ja nav akta – cietušais nesaņems atlīdzību no valsts 
– slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju zaudējumu 
– ārstnieciskie pakalpojumi šodien ir dārgi!   

  Netiek novērsti NG cēloņi. Attieksme valstī pret dar-
ba aizsardzību – tā nav prioritāte, jo statistika ir laba 
(it īpaši, salīdzinot ar  satiksmes negadījumu skaitu)!  

● Atgādinājums  - arodbiedrībām stingrāk jāiz-
manto Darba likuma 11.pantā noteiktās tiesības: 6) 
uzraudzīt, kā darba tiesiskajās attiecībās  tiek ievēroti 
normatīvie akti, darba koplīgums un kārtības noteiku-
mi.   

  LBAS konsultants darba aizsardzības jautāju-
mos Mārtiņš PUŽULS uzsvēra, kādas grūtības var 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto no K.Rapas 

07.03.2017. Varšava. Konferences dalībnieku grupa. Otrā 
no labās Kristīne Rapa (“Latvijas Finieris”, LMNA) 



rasties/rodas, ja par nelaimes gadījumu nav ziņots/
nelaimes gadījums nav izmeklēts: ● nav iespējams 
pierādīt savu taisnību; ●  dokumenti visi “ir kārtībā”; 
● esošie darbinieki neliecina pret darba devēju...  

Kas satrauc...: ● nelaimes gadījumus bieži 
izmeklē tās pašas personas, kuras ir atbildīgas par 
darba aizsardzības stāvokli uzņēmumā; ● cietušā in-
tereses izmeklēšanas procesā netiek aizstāvētas.  

Kas jādara? ●  Jāpanāk dalība nelaimes gadī-
juma izmeklēšanas komisijā: ● darba koplīgums; ● 
vienošanās; ● nodarbināto aktivitāte. Aktīvi jāpiedalās 
komisijas darbā: ●  paskaidrojumi; ● iztaujāšana; ● 
jābūt sapratnei par darba procesu. Jānosaka nelaimes 
gadījuma cēloņi objektīvi, jāaizstāv savs viedoklis. 
Darba devējam  pēc akta sastādīšanas  un reģistrēša-
nas ar nelaimes gadījuma materiāliem jāiepazīstina 
cietušais vai persona, kas viņu pārstāv un viens akta 
eksemplārs  trīs darbdienu laikā jāizsniedz vai jānosū-
ta cietušajam vai personai, kas pārstāv viņa intere-
ses.  

Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības 
nodaļas vadītāja Sandra ZARIŅA savā prezentācijā 
analizēja  Darba devēju/kompetento institūciju biežāk 
pieļautās nepilnības:  

NG darbā izmeklēšanas akts tiek aizpildīts ne-
atbilstoši noteikumu prasībām, pirms akta sastādīša-
nas neiepazīstas ar VDI metodisko materiālu; 

 nepilnīgs NG apstākļu apraksts, bieži tas ir 

sastādīts pamatojoties uz pieņēmumiem;  

 Pēc akta reģistrēšanas vienu tā eksemplāru 
neizsniedz vai nenosūta  cietušajam;  neiepazīstina 
cietušo  ar nelaimes gadījuma izmeklēšanas materi-
āliem;  

NG akta veidlapā neieraksta traumējošo fakto-

rus un cēloņus (biežāk ierakstītais cēlonis – darbinieka 
neuzmanība;  

Atkārtoti neizvērtē darba vides riskus, nepa-
redz pasākumus NG cēloņu novēršanai, neveic neplā-
noto instruktāžu ;  

 NG  aktus nereģistrē Nelaimes gadījumu uz-
skaites žurnālā;  

 Nenosūta VDI paziņojumu par darba devēja 

zaudējumiem sakarā ar notikušo nelaimes gadījumu 
darbā.  

5.aprīlī  notika LBAS Darba aizsardzības 
komisijas sēde. Sēdi vadīja Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece Irēna LIEPIŅA. 
Piedalījās 10 komisijas locekļi (no LMNA—Ā.Smildziņš) un 

uzaicinātie – Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs 
LŪSIS, Darba aizsardzības  nodaļas vadītāja Sandra ZARIŅA 

un Rīgas reģionālās VDI vadītāja Evita LEONOVA-BĒRZIŅA.  
Par “VDI un 

LBAS Vieno-
šanās par 

sadarbību” 

ziņoja 

I.LIEPIŅA un 
R.LŪSIS. Sa-

darbības abas 
puses atzina, 

ka sadarbība  
notiek gan dar-

ba aizsardzības 
semināru ietva-

ros, skolu 
audzēkņu izglī-

tošanā, filmu 
seansu apmek-

lēšanā, konsul-
tēšanā u.c. 

pasākumos.   R.LŪSIS atzīmēja abpusēji veiksmīgu sadarbību 

ar Latvijas Celtnieku arodbiedrību (LCA), ko apstiprināja arī 
LCA pārstāvis Jānis GUŽĀNS. Diemžēl, VDI savas darbības 

ikgadējos pārskatos piemirst atspoguļot darba aizsardzība 
uzticības personu ievēlēšanas un darbības veicināšanu.  

Nolēma: 1) Vienošanās izpildes gaitu atzīt par ap-

mierinošu; 2) Pieņemt zināšanai VDI informāciju par ESF pro-

jekta “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmu-
mos” īstenošanas noteikumus un arodbiedrību līdzdalību pro-

jektā. 

R.LŪSIS raksturoja Latvijas darba vidi 2016.gadā 

un aktualitātes 2017.gadā. Operatīvie dati rāda, ka 
2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu,  ir  pieaudzis darbā noti-

kušo smago (+5,20%), un  nāves (+34,60%) gadījumus 
skaits, t.sk. 7 nāves gadījumi notikuši ārzemēs, 3 gadījumi 

mežistrādē. Pieaudzis par 6% arī visu izmeklēto nelaimes ga-
dījumu skaits (2016.-1840). Rēķinot nāves gadījumu skaitu uz 
100 000 strādājošajiem  (2014.gadā) Latvijā un Lietuvā šis . 

rādītājs bija 2 reizes augstāks nekā Igaunijā un 3,2 reizes 

augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā . Pagājušajā gadā noti-
cis 31 “dabīgās nāves” gadījums. Par 18,2%  pieaudzis pirm-

reizēji apstiprināto arodslimnieku skaits 2016. – 1364). 

 Diemžēl plašsaziņas līdzekļos konkrēta informācija 
(salīdziniet ar ceļu negadījumiem, ugunsnelaimēm, noziegu-

miem...) par nelaimes gadījumiem darbā izpaliek. 
Darba inspekcija plānotos kvantitatīvos pārbaužu 

rādītājus izpildījusi. Apsekojot kokapstrādes un mēbeļu ražo-
šanas uzņēmumus inspekcijas amatpersonas secinājušas, ka: 

●  netiek veiktas regulāras darba aprīkojuma apkopes; ● trau-
mas gūst iekārtu neapturēšanas dēļ. ● netiek novērtēti ķīmis-

ko vielu un maisījumu riska faktori.  
2016.gadā sniegtas 40 557 konsultācijas!, apsekoti 7 

334 uzņēmumi, 4 419 no tiem konstatēti 15 002 pārkāpumi, 
izsniegti 2634 rīkojumi un uzlikti 1785 administratīvie sodi, 
t.sk.1476 naudas sodi. 3299 mazajiem uzņēmumiem 
sniegts atbalsts darba vides risku novērtēšanā.  
 VDI prioritātes šogad būšot”:  ● preventīvie apseko-
jumi darba drošībā un nereģistrētā (nelikumīgā) nodarbinātī-
ba; ● ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās 
ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana.  

Sēdes nobeigumā LBAS konsultants darba aizsardzī-
bas jautājumos Mārtiņš PUŽULS  ziņoja par LBAS darba aiz-
sardzības konferenci veltītu “Vispasaules darba aizsardzības 
dienai”, dienai, kas pasaules arodbiedrību izpratnē ir 
”STRĀDNIEKU PIEMIŅAS DIENA”.  

TĀLMĀCĪBAS IESPĒJAS UN REZULTĀTI 
Apsveicam kolēģi Dinu Šimpermani (Kuldīga) 

ar tālmācībā veiksmīgi apgūto darba aizsardzības ap-
mācības 40 stundu programmu!  

Kolēģi!!! Sekojiet Dinas piemēram !!!  
Mācieties  !!!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto no LMNA arhīva 

 05.04.2017. No kreisās: VDI Direk-

tors R.Lūsis,   Sandra Zariņa (VDI) un 

I.Liepiņa (LBAS priekšsēdētāja vietniece) 

Konference  
”STRĀDNIEKU PIEMIŅAS DIENA”  

 notiks Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31,  
27. aprīlī no 10:30 līdz 14:00.  

Pieteikšanās līdz 24.aprīlim.  
 Dalībnieku skaits ierobežots. 


