
 
 

 
 16.februārī notika Informatīvā diena LMNA 
arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un aktīvis-
tiem. Darba gaitā: - 1. Par ES Vispārīgās datu aizsar-
dzības Regulas pielietojumu Latvijā (ziņo: Andis Bur-
kevics – zvērināts advokāts); - 2. Arodbiedrību aktu-
alitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sīman-
sons). 
  1. A. Burkevics: …. Ar 2018. gada 25. maiju, visiem 
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gula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attie-
cībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apri-
ti.  
   Daudzas no regulā iekļautajām normām Latvijā 
ir spēkā jau šobrīd, tomēr atsevišķi regulas punkti pie-
prasa noteiktu sagatavošanos un uzņēmuma rīcībā 

esošo datu apjomu izvērtēšanu. Normu ievērošana 
turpmāk tiks kontrolēta daudz stingrāk un iespējamās 
sankcijas par pārkāpumiem būs ievērojami lielākas, 
nekā tās ir šobrīd. 
 Juridiskām personām par būtiskiem pārkāpu-
miem saistībā ar personas datiem varēs tikt piemērots 
sods līdz 10-20 milj. EUR vai 2-4% apmērā no uzņē-
muma gada apgrozījuma visā pasaulē. 
Ar ko uzņēmumam būtu jāsāk vispirms? 
 Vispirms svarīgi ir apzināt uzņēmumā eso-
šos datus un datu apstrādes tiesisko pamatoju-
mu. Regula paredz, ka datu subjektam (fiziskai perso-
nai, kuras identifikācija ir noteikta vai kura vēl nav 
identificēta, bet kuras identitāti var noteikt, iegūstot 
papildu informāciju) ir tiesības uzzināt, kādas ir tiesis-
kās intereses viņa datu apstrādei. Lai tā būtu likumīga, 
datu apstrādei (ievākšanai, izpaušanai, mērķu maiņai 
u.c.) ir jābūt leģitīmam tiesiskajam pamatam. Regula 
aizliedz bezmērķīgu datu apstrādi, līdz ar to nav pieļau-
jamas situācijas, kad dati tiek ievākti bez kāda konkrē-
ta mērķa. Pieeja “Ja nu kādreiz ievajagas vai noderēs” 
nav tiesisks mērķis. Ir jāspēj atbildēt uz jautājumu: 
“Kāpēc mums ir nepieciešams apstrādāt šos datus?”. 
Piemēram, atlasot jaunus darbiniekus, CV norādīto da-
tu apstrādes mērķis būtu pretendenta izglītības un dar-
ba pieredzes novērtējums. Savukārt, pieprasot kandi-
dāta fotogrāfiju, rūpīgi jāizvērtē, vai tam ir tiesisks pa-
mats. Ja amats nav saistīts, piemēram, ar dalību reklā-
mā, kur izskatam ir nozīme, tad fotogrāfijas nepiecie-
šamības tiesiskais pamats ir apšaubāms. 
 Regulā noteikti 6 vispārējie tiesiskie pamati 
datu apstrādei: 
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- apstrāde izriet no datu subjekta dotas piekrišanas 
konkrētam apstrādes mērķim; 

- apstrāde ir nepieciešama, lai pārzinis izpildītu tiesī-

bu aktos paredzētos pienākumus; 
- apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu sub-

jekta vai citas personas vitāli svarīgās intereses 
(piemēram, dzīvību un veselību); 

- apstrāde ir nepieciešama ar datu subjektu noslēg-
ta līguma izpildei vai tā sagatavošanai; 

- apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās perso-

nas leģitīmo interešu īstenošanai, bet balansējot 
tās ar datu subjekta interesēm vai pamattiesībām; 

- apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, 
ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim 
piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

Kāpēc ir jāapzina uzņēmumā esošie dati? 
 Jo ilgāk pastāv uzņēmums, jo vairāk datu ir 
uzkrāts, tādēļ būtu ieteicams veikt datu auditu, lai 
identificētu uzņēmuma rīcībā esošos personas datus un 
to apstrādes mērķus.  Jāņem vērā, ka personas dati, uz 
kuriem attiecināta tiesiskā aizsardzība, nav tikai dati, 
kas atrodas elektroniskajā informācijas sistēmā. Pie 
aizsargājamiem personas datiem ir pieskaitāmi arī: 
 -video novērošanas ieraksti; 
 - balss jeb audio ieraksti, piemēram, ierakstot uzņē-
muma darbinieku sarunas ar klientiem; 
 - papīra formāta datu nesēji – darbinieku un klientu 
lietas, dažādi uzskaites žurnāli, korespondence; 
 - fotogrāfijas un citi informācijas nesēji. 
 Uzņēmums kā datu pārzinis ir atbildīgs par tā 
rīcībā esošo datu drošību. Ir jāpievērš uzmanība arī 
iekšējo procesu organizēšanai, lai nepieļautu tādu per-
sonu piekļuvi datiem, kam šādi dati nav nepieciešami 
ikdienas darba veikšanai. Regula nosaka pienākumu 
kontrolēt un fiksēt personas, kas piekļuvušas personas 
datiem.  Piekļuve pieļaujama tikai tām personām, kas 
ar noteiktajiem datiem strādā. 
Kas būtu jāievēro datu apstrādes procesā? 
 Valsts datu inspekcija ir noteikusi 8 labas prak-
ses principus fizisko personu datu apstrādei: 
-dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi; 
-datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai 
saskaņā ar tiem; 
-dati ir adekvāti (ne pārmērīgi); 
-dati ir precīzi; 
-dati netiek glabāti ilgāk kā nepieciešams; 
-dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām; 
-dati ir drošībā; 
-dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām vai ārval-
stīm bez adekvātas aizsardzības.  
 
  1.martā LMNA birojā atkārtoti ieradās Zviedri-
jas Meža un grafiķu arodbiedrības uzticības persona 
starptautiskā darbā Kenets Johansons, lai turpinātu 
sarunu par štata vienības izveidošanu, kas turpmāk 
nodarbotos ar jaunu arodbiedrības biedru piesaisti. No 
LMNA puses sarunā piedalījās: I. Siņica, A. Kice, A. 
Sīmansons un I. Šimpermane  . 
 Tika pārrunāti šīs štata vienības finansēšanas 
jautājumi. K. Johansons tika iepazīstināts ar potenci-
ālo amata kandidāti - Ingūnu Šimpermani. Viesis 
iztaujāja I. Šimpermani par viņas iepriekšējo darba 
pieredzi, kā arī interesējās par viņas redzējumu piedā-
vātajam darbam.   
  Pārrunu gaitā tika skarts jautājums par poten-
ciālajiem uzņēmumiem, kuros varētu uzsākt arodorga-
nizāciju veidošanu .   
   

 
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Dzimu-
mu līdztiesības padomes izbraukuma sēde Lietuvas 
arodbiedrību konfederācijā (LPSK). 

" JĀ! DARBA UN ĢIMENES LĪDZSVARA 
DIREKTĪVAI!" 

I.SIŅICA— LMNA priekšsēdētāja vietniece 
 5. martā, Viļņā, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības (LBAS) Dzimu-
mu līdztiesības padomes pārstāvji ( arī 
I. Siņica - LMNA priekšsēdētāja viet-
niece ) viesojās Lietuvas Arodbiedrību 
konfederācijā (LPSK).   
 Šīs vizītes mērķis bija apspriest 
situāciju attiecībā par sieviešu vienlīdzī-

gām tiesībām reģionā, jo īpaši arodbiedrību kontekstā, 
kā arī dalīties pieredzē. 

 Tikšanās nozīmīgumu atzinīgi novērtēja LPSK 
ģenerālsekretāre Janina Matuiziene. Saskaņā ar vi-
ņas teikto, fakts, ka dzimumu līdztiesības jautājumi ir 
galvenā prioritāte LPSK, var redzēt no arodbiedrību 
darbībām saistībā ar jauno Darba kodeksu. 
 Janīna Matuiziene: "Mēs jau vairāk nekā di-
vus gadus strādājam ar Darba likumu kodeksu, esam 
aktīvi piedalījušies Trīspusējā padomē, esam īstenojuši 
daudzas darbības (no streikiem līdz piketiem), lai no-
vērstu domu par spēcīgu liberalizāciju, kas ievērojami 
vājinātu darba ņēmēju tiesības, sociālo aizsardzību " . 
  Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas Dzimumu 
līdztiesības padomes pārstāve Irena Petraitiene iepa-
zīstināja ar dzimumu līdztiesības situāciju un nesena-
jiem notikumiem Lietuvā. Pēc viņas domām, lai gan 
rodas iespaids, ka dzimumu līdztiesība  Lietuvā nav 
sliktā situācijā, ir problēmas, kas jāatrisina. Viens no 
visspilgtākajiem piemēriem - "Mani pārāk" kustība, 
kas jau ir notikusi Lietuvā. Dzimumu nelabvēlīgie ap-
stākļi ir mazāk izteikti, īpaši vīriešu un sieviešu nevien-
līdzīgā situācija darba tirgū. Diemžēl, joprojām pārāk 
maz sieviešu vadošos amatos, likumdošanā, prestižos 
amatos. 
 Pēc I. Petraitienes domām, šāda situācija 
mums, arodbiedrībām, ir nelabvēlīga. Jāatzīmē, ka, 
pieņemot tiesību aktus par sievietēm, liela uzmanība 
tiek pievērsta sociālajiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi 
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 5.marts. Viļņa. Tiekas Lietuvas un Latvijas arod-
biedrību  sievietes. Pirmā no labās stāv I.Siņica—Latvija , 

LMNA 



svarīgi. 
 Uzņēmējdarbībā situācija nav labāka: 2016. 
gadā, tikai četri no 21 Nacionālo akciju sabiedrību di-
rektoriem bija sievietes. "Situācija nav ļoti slikta, bet 
patiesā vienlīdzība darba tirgū vēl ir tālu," saka I. Pet-
raitiene. 
 Sekoja LBAS ārējo sakaru koordinatores, LBAS 
Dzimumu līdztiesības padomes locekles Ariadnas 
Ābeltiņas ziņojums par situāciju Latvijā. Latvijā ten-
dences ir līdzīgas: augstākos amatos vairāk ir vīriešu. 
Tas ir dīvaini, jo vispār sievietes ir labāk izglītotas. Tur-
klāt arī mūžizglītības programmās  vairākums ir sievie-
šu. Diemžēl, tas ne vienmēr atspoguļojas viņu algās, 
kas bieži ir mazākas. Līdz ar to sievietes bieži saskaras 
ar nabadzības risku, it īpaši pensionēšanās vecumā. 
 To veicina arī tas, ka sievietes biežāk kā vīrieši 
strādā nepilnu slodzi, galvenokārt, lai aprūpētu bērnus. 
Ja vīrieši strādā nepilnu dienu, tas biežāk ir tāpēc, lai 
vairāk brīva laika veltītu savām personiskām aktivitā-
tēm. 
 Saskaņā ar A. Ābeltiņas teikto meiteņu un zē-
nu karjeras izvēle arī ir faktors, kas nākotnē ietekmē 
algu lielumu. Piemēram, IT vai sakaru nozarēs, kurās 
pašlaik algas ir ļoti augstas, dominē vīrieši. Daudz vīrie-
šu ir tādās nozarēs kā būvniecība, transports, mežsaim-
niecība, finanses vai enerģija. Tajā pašā laikā sievietes 
dominē izglītībā, veselības aprūpē, pakalpojumu sfērā. 
Ir bēdīgi, ka meitenes joprojām nepietiekami novērtē 
savas spējas, līdz ar to viņu finansiālās cerības ir zem-
ākas. “Mēs redzam, ka mūsu sabiedrībā joprojām ir 
daudz stereotipu," saka LBAS pārstāve. 
 Tikšanās dalībnieces apsprieda ES ierosināto 
direktīvu par darba un dzīves līdzsvaru, lai nākotnē ap-
turētu dzimumu diskrimināciju un novērstu atšķirības 
darba samaksā starp dzimumiem, kā arī Eiropas Komi-
sijas rīcības plānu 2017.-2019. gadam par cīņu pret 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām vienādos 
darbos, saistībā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinumiem par šiem jautājumiem. 
 6. martā LBAS Dzimumu līdztiesības padome 
apmeklēja Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 
(EIGE). Delegācija tikās ar EIGE speciālistiem Cristian 
Veske un Kitiju Kupči. 
 Pēc detalizētas prezentācijas, delegācija ap-
meklēja bibliotēku un tika informēta par Dzimumu līdz-
tiesības indeksu, kā arī par daudziem citiem pētīju-
miem, ko Institūts veicis, un kas ir ļoti noderīgi, lai risi-
nātu šos jautājumus valsts līmenī. Piemēram, pētījumi, 
par darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem; par 
sievietēm lēmumu pieņemšanā; par darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu; 
 

        EIROPAS ARODBIEDRĪBU 

 STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

    20. - 21.februārī, Sofijā, Bulgārijā, notika 
Eiropas arodbiedrību starptautisks seminārs “Par dar-
binieku norīkošanu darbā uz citām ES valstīm 
saistībā ar ES Direktīvu 96/71/EK”.  
 Seminārā Latviju pārstāvēja LMNA Valdes lo-
cekļi K. Rapa, I. Siņica un U. Roze.  
   Darba ņēmēju norīkošanas temats Eiropas Sa-
vienībā ir ļoti aktuāls. Norīkoto darba ņēmēju skaits 
Eiropā ir apmēram 1,7 miljoni un to skaits nemitīgi pie-
aug. Galvenais projekta mērķis ir sabiedrības zināšanu 
līmeņa celšana par Direktīvu 96/71/EK un tās praktisko 
pielietojumu. Galvenais Direktīvas mērķu ieviešanā ir 
sadarbība, zināšanas un noderīga informācija.  

  P r o -
jekta realizā-
cijā, kas iz-
paužas kā 
starptautisko 
konferenču, 
in fo rma t īvo 
kampaņu un 
arodbiedrību 
mācības par 
d a r b i n i e k u 
deleģēšanu un 
viņu tiesībām, 
rīkošanā ie-
saistītas 7 
valstīs: Polija, 

Spānija, Rumānija, Bulgārija, LATVIJA, Serbija un Ma-
ķedonija. 
  Projekta mērķi: 

 Starptautiskās sadarbības veicināšana starp arod-

biedrībām darba ņēmēju deleģēšanas jautājumos, 
kā arī labākas saprašanas  par viņu situāciju un 
problēmām nodrošināšana;   

 Attīstības un labākas apmācības nodrošināšana gan 
deleģētiem darba ņēmējiem, gan arī arodbiedrībām 
par ar deleģētiem darba ņēmējiem saistītiem jautā-
jumiem; 

 Nodrošināt informatīvos seminārus deleģētiem dar-

ba ņēmējiem un arodbiedrību  locekļiem par darba 
ņēmēju norīkošanu darba vietās un jautājumos par 
nacionālo un starptautisko likumdošanu šajā jomā.   

   

DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 

Sadaļu veido:  

Ā.Smildziņš—LMNA eksperts darba aiz-

sardzībā 

 LABĀ ROKA  

 Latvijas Meža nozares arod-
biedrības (LMNA) 27.10.2017. 
8.kongresā pieņemtie  STATŪTI nosa-
ka, ka viens no LMNA pamatmērķiem 

ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai 
paustu savu viedokli un aizstāvētu savas tiesības uz 
veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem. Šā 
mērķa īstenošanai arodbiedrība uzņēmumā veido kon-
struktīvu dialogu ar darba devēju, slēdz darba koplīgu-
mu un piedalās veselības aizsardzības uzdevumu īste-
nošanā un darba aizsardzības uzlabošanā, kā arī seko, 
lai darba devējs ievēro darba aizsardzības noteikumus 
un normatīvus, un uzlabo darba apstākļus. Tas ir plašs 
darba lauks un atbildīgs pienākums darbinieku pārstāv-
jiem  – arodbiedrības biedru ievēlētām uzticības per-
sonām.  
 Darba aizsardzības likums (DAL) nosaka, ka 
nodarbinātā ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst 
radīt viņam  nelabvēlīgas sekas vai citādi ierobežot viņa 
tiesības. Uzticības personai nepieciešamie līdzekļi un 
darba laika ietvaros laiks pienākumu veikšanai ir jāno-
saka darba koplīgumā vai citā rakstveida līgumā starp 
darba devēju un nodarbinātajiem (arodorganizāciju). 
DAL nosaka arī uzticības personas tiesības, pārstāvot 
nodarbināto intereses darba aizsardzības jomā.  
   Uzticības personas darbojas vadoties  no darba 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām savu darbabiedru 
interesēs  rosina darba devēju veikt  darba drošības un 
darba apstākļu uzlabošanu darba vietās, sadarbojas ar 
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I.Siņica un U.Roze konferencē 



darba aizsardzības speciālistu un ir darbinieku, arodor-
ganizācijas kontaktpersona jeb “LABĀ ROKA” darba 
aizsardzības jautājumos sarunās ar darba devēju.   
          Piezīme:  Saskaņā ar LBAS un Valsts darba in-
spekcijas (VDI) VIENOŠANOS par sadarbību 
(26.04.2012.), VDI apņemas: 1) informēt apsekojamo 
uzņēmumu arodbiedrības ... par būtiskiem pārkāpu-
miem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 
jomā; 2) veicināt darba aizsardzības uzticības personu 
ievēlēšanu uzņēmumos; 4) veicot uzņēmuma apsekoša-
nu, pieaicināt darbinieku galveno uzticības personu 
(uzticības personu) vai arī arodkomitejas pārstāvi. 

 Esiet atsaucīgi, un  kopā ar inspektoru 
piedalieties uzņēmuma darba vietu apseko-
šanā.!  
    LMNA pārstāvētajos uzņēmumos uzticības 
personas piedalās gan darba vides risku novērtēšanas 
procesā, gan darba koplīguma darba aizsardzības pasā-
kumu izstrādē. Uzticības personu piedalīšanās  nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanā nodrošina nelaimes gadī-
jumu objektīvāku izmeklēšanu un cietušajiem noteikto 
sociālo garantiju saņemšanu. 2017.gadā gan par 20% ir 
pieaudzis nelaimes gadījumu skaits, taču labā ziņa ir tā, 
ka pēdējos divos gados nāves gadījumi darbā nav biju-
ši, ir bijis jāizmeklē tikai divi smagie nelaimes gadījumi 
darbā, vienā no tiem nav bijusi darba vides faktoru ie-
darbība. 
  Kā zināms, Uzticības personu ievēlēšanas un 
darbības kārtību nosaka Ministru kabineta 17.09.2002. 
noteikumi Nr.427. Uzticības personas ievēl uz 3 gadiem 
(koplīgumā var paredzēt ilgāku termiņu),  un darba de-
vējs nodrošina uzticības personu papildus apmācības  
uzsākšanu darba aizsardzības jomā  mēneša laikā pēc 
to ievēlēšanas. LMNA pārstāvētajos uzņēmumos dau-
dzas uzticības personas darbojas jau 2-3 trīsgadu peri-
odus. Normatīvie akti  laiku pa laikam tiek aktualizēti, 
tādēļ uzticības personām, kuras pēc 3-gadu darbības 
perioda tiek ievēlētas atkārtoti, ir ieteicams, vienojoties 
ar darba devēju,  veikt papildus apmācību darba aizsar-
dzības jomā (kursi ar pirmā līmeņa programmas apgu-
vi), piemēram, reģionālajos Mācību  centros. 
  Ievērojiet un izmantojiet: LBAS Mācību 
centrs organizē 40-stundu programmas teorētiskās 
daļas tālmācības DA kursus darbinieku UZTICĪ-
BAS PERSONĀM (bezmaksas). Skat. www.lbas.lv  
LBAS mājaslapā – Darba aizsardzība, Mācību kursi - ir 
norādīta pieteikšanās kārtība.  
 Pieteikties pie DA kursu vadītāja Ziedoņa AN-
TAPSONA, tālr.67345908, e-pasts: ziedo-
nis.antapsons@lbas.lv 
 

STARPTAUTISKĀ  
STRĀDNIEKU  

PIEMIŅAS DIENA- 

28.APRĪLIS  

     Pēc neoficiāliem da-
tiem pasaulē ik gadus iet bojā 1,2 miljoni strādnieku, 
tai skaitā apmēram trešdaļa no tiem saistībā ar darbu. 
Latvijā vidēji gadā notiek 1500-1800 nelaimes gadījumi 
darbā, t.sk. 25-40 nodarbinātie iet bojā. (4 reizes vai-
rāk uz 100 000 nodarbinātajiem nekā Zviedrijā!). Šo-
gad, pēc Valsts darba inspekcijas ziņām, līdz 5. martam 
darbā 4 cilvēki gājuši bojā un 7 atrasti miruši 
(iespējams dabīgā nāvē) darba vietās... Pasaulē ekono-
misti ir secinājuši, ka izmaksas sakarā ar nelaimes ga-

dījumiem darbā un veselības traucējumiem ir apmēram 
4% no valsts IKP. 
   1985. gadā Kanādas Darba Kongress 28. aprīlī 
paziņoja par ikgadēju strādnieku piemiņas dienu. Ga-
diem ilgi, kopš 1989. gada piemiņas dienas pasākumus 
arodbiedrības  organizē Ziemeļamerikā, Āzijā, Eiropā un 
Āfrikā.    
   1996. gada 28. aprīlī Starptautiskā arodbiedrību 
konfederācija (ICFTU), lai godinātu nelaimes gadījumu 
un slimību upuru piemiņu,  iedibināja Starptautisko Pie-
miņas dienu darbā bojā gājušiem un savainotajiem 
strādniekiem. Kā zināms, tad ICFTU par Piemiņas die-
nas kopdziesmu ir izvēlējusies “KAS RAUD?” (angļu val. 
– WHO IS CRAYING?), kas ir aranžēta latviešu tautas 
dziesmas “Kas tie tādi, kas dziedāja” melodija. Melo-
dijas pirmatskaņojums notika 1998. gada 22. aprīlī  
ANO mītnē Ņujorkā.     
 Strādnieku piemiņas diena ir atzīta par atzīmē-
jamo dienu Austrālijā, Argentīnā, Beļģijā, Bermudu sa-
lās, Brazīlijā, Kanādā, Dominikānas Republikā, Gibraltā-
rā, Īrijā, Luksemburgā, Panamā, Peru, Portugālē, Spā-
nijā, Taizemē, Taivānā, Amerikas Savienotajās Valstīs 
un Apvienotajā Karalistē. Vairākās valstīs tiek aktualizē-
ta šīs dienas oficiāla atzīšana.       
 Pēc arodbiedrību kustības pieprasījuma 2003. 
gadā Starptautiskā Darba organizācija (SDO) iesaistījās 
28. aprīļa kampaņā, nosaucot  šo dienu par Pasaules 
darba aizsardzības dienu. 28.aprīlis tiek uzskatīts  par 
dienu  izpratnes  par darba drošību un veselību paaug-
stināšanai starp arodbiedrībām, darba devēju organizā-
cijām un valdības pārstāvjiem. SDO atzīst galveno iein-
teresēto pušu dalītu atbildību un mudina tās veikt darba 
drošības un veselības aizsardzības profilaksi, lai pildītu 
savas saistības un pienākumus, novēršot nāves gadīju-
mus, ievainojumus un slimības darba vietā, lai pēc dar-
ba dienas  nodarbinātie varētu  sveiki un veseli atgriez-
ties mājās.  
    Neskatoties un atšķirībām piemiņas dienas no-
saukumā  tās saturu trāpīgi izsaka 28.aprīļa sauklis 
“ATCERIETIES MIRUŠOS – CĪNIETIES PAR DZĪVA-
JIEM!”. Piemiņas dienas pasākumi neaprobežojas ar 
aktīvu kampaņu izpratnes vairošanā par darba aizsar-
dzības stāvokļa uzlabošanu darba vietās, konferenču, 
semināru un darba aizsardzības publikāciju izstāžu u.c. 
pasākumu rīkošanu, reliģiskiem aizlūgumiem, vainagu 
veidošanu, koku stādīšanu, pieminekļu atklāšanu, gaisa 
balonu palaišanu, u.tml.    
 Šīs dienas sakarā arodorganizācijas pārstāv-
jiem, uzticības personām  būtu lietderīgi kopā ar darba 
devējiem pārskatīt darba aizsardzības profilaktisko, 
t.sk. darba koplīgumā, Valsts darba inspekcijas amat-
personu rīkojumos  iekļauto pasākumu īstenošanas gai-
tu. Nepieciešamības gadījumos arodorganizācija, kopā 
ar darba devēju varētu risināt jautājumus sociāla rak-
stura palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos cietuša-
jiem. Arodorganizācijā ieteicams arī novērtēt savas ie-
vēlētās uzticības personas darbību un stimulēt to. 
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 26. aprīlī 
rīkos DARBA AIZSARDZĪBAS KONFERENCI. 
 Konferences galvenā tēma un  programma 
tiks izziņota marta beigās – aprīļa sākumā.  

SAPRĀTS IR VIENĪGAIS GUDRAIS 

PAVADONIS, KURAM DZĪVES CEĻĀ 
DRĪKST UZTICĒTIES 

 Pitagors 


