
 
 

 
 18.oktobrī LMNA arodorganizāciju vadītāji,  

kārtējās Informatīvās dienas ietvaros, piedalījās Valsts  
darba inspekcijas (VDI) un  Brīvo arodbiedrības savie 
nības (LBAS) rīkotajā Seminārā “ĶĪMISKĀS VIELAS  
UZKOPŠANĀ UN DEZINFEKCIJĀ – KĀ DROŠI  
STRĀDĀT?”.  
Par kampaņu “Turi grožos bīstamās vielas” infor-

mēja VDI Sadarbības un attīstības nodaļas  
vadītāja Linda Matisāne, bet par Eiropas arodbiedrību  
prioritātēm darbā ar kaitīgām vielām LBAS eksperts  
darba aizsardzības jautājumos Ziedonis Antapsons.  
 Seminārā  uzstājās gan Rīgas Stradiņa universitā 
tes Darba drošības un vides veselības institūta, gan  
VDI pārstāvji ar  tēmām par ne tik bieži cilātiem jautā 
jumiem, piemēram, “Dažādu tīrīšanas un dezinfekcijas  
Līdzekļu lietošana Latvijas uzņēmumos – laboratorijas  
pieredze”, “Galvenie principi, izvēloties videi un cilvēka  
veselībai draudzīgus sadzīves tīrīšanas līdzekļus”,  

“Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu lietošanas izrai- 
sīti veselības traucējumi”, un arī “Darbā notikušu nelai- 
mes gadījumu piemēri”.  
  Kristīne Kursīte no AS “Cēsu Alus” stāstīja  
par uzņēmuma pieredzi BRC -  pārtikas drošības plāna  
realizēšanā, kā arī par ISO 14001 – apkārtējās vides  
aizsardzības pasākumiem.  
  Tēmās skartie jautājumi varētu būt aktuāli gandrīz  
vai katrā uzņēmumā, arī jūsējā!.  
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Nozares ļaudis!  

Vislabākie vēlējumi Jums un jūsu ģimenēm 
Valsts  Pirmās simtgades svētkos !!!   

LMNA Valde 

Lai līgo lepna dziesma Tev, bŗīvā Latvija! 

 Kā sauli uzlēcošu sirds tevi sveicina .... 

Audz liela , skaista , spoža  

Kā saule lēcoša! 
V. Plūdons) 



7.novembrī, lai turpinātu iepazīšanos ar Meža 
nozares ražojošajiem sektoriem, LMNA priekšsēdētāja 
Inguna Siņica un arodbiedrības darba koordinētāja 
Anete Kice apmeklēja kokaudzētavu “Mazsili”, Abavas 
pagastā. Šajā braucienā būt par pavadoņiem laipni pie-
krita LVM Valdes loceklis Edvīns Zakovics un  uzņē-
muma Korporatīvo attiecību vadītāja Daiga Grīnfelde. 

 Par meža stādu audzēšanu kokaudzētavā pa-
stāstīja Kārlis Strazdiņš LVM “Mazsilu” kokaudzētavas 
vadītājs. 

“Mazsili” ir viena no  lielākajām AS „Latvijas 
Valsts meži” kokaudzētavām. Kokaudzētavā notiek  
pilns ražošanas cikls no sēšanas līdz gatavam stādam.  
Šeit izvietotas 9 siltumnīcas ar platību lielāku nekā hek-
tārs. Sezonas laikā katrā siltumnīcā tiek izaudzētas di-
vas - trīs mazo dīgstu partijas. Vēlā rudenī stādi tiek 
šķiroti, pakoti un ievietoti speciālās uzglabāšanas ka-
merās – saldētavās. Pieci miljoni izaudzēto stādiņu tiek 
uzglabāti kokaudzētavas saldētavās, kur visas ziemas 
garumā gaisa temperatūra nepārsniedz -4oC., lai pava-
sarī tos varētu stādīt. Pēc tam pārskolotie stādiņi varēs 
augt ne vien Latvijā, bet daļa no tiem – arī Lietuvā, 
Igaunijā vai Zviedrijā, kur klimatiskie apstākļi ir līdzīgi. 

 Tikšanās reizē neformālā gaisotnē tika pārru-
nāti arī dažādi jautājumi par Nozares un LVM aktualitā-
tēm, - arī par LVM  sadarbību nākotnē ar Latvijas Meža 
nozares arodbiedrību  un sociālā dialoga stiprināšanā. 

  

 19. oktobrī LBAS organizēja diskusiju 
“Arodbiedrību loma un iespējas profesionālās iz-
glītības un apmācību īstenošanā”, kurā piedalījās 
LBAS dalīborganizāciju deleģētie nozaru ekspertu pa-
domju pārstāvji ( arī no LMNA) un citi arodbiedrību ak-

tīvisti. 
Diskusijas 
mērķis bija 
identificēt 
i e s p ē j a s 
arodbiedrī-
bu stiprā-
kai iesais-
tei profesi-
onālās iz-
glītības un 
apmāc ību 
pārvaldībā 
uzņēmumu 

un nacionālajā līmenī. 
 Diskusija tika organizēta ar Eiropas Komisijas 
atbalstu, projekta vadošais partneris ir arodbiedrību 
apmācību uzņēmums bfw kopā ar Vācijas arodbiedrību 
konfederāciju DGB. 
 Diskusiju atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils 
Baldzēns, uzsverot, ka izveidotās 12 nozaru ekspertu 
padomes ir ļoti svarīgs un pareizs solis: “...Bet ir jādo-
mā, lai šis solis kļūtu plašāks ar valsts atbalstu, lai šis 
valsts pasūtījums sociālajiem partneriem būtu nodroši-
nāts ar finansējumu. Ir lēmums Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, 
kā arī apspriests ar finanšu ministri, ka valsts budžeta 
kontekstā ir jāapspriež arī nozaru ekspertu padomju 
finansējuma jautājums ...” 

LBAS eksperte izglītības un nodarbinātības jau-
tājumos Linda Romele uzsvēra cilvēkkapitāla nozīmi, 

kas ir darbaspēka prasmju un zināšanu uzlabošanas 
investīciju rezultāts. Eksperte akcentēja, ka Latvijas 
darba ņēmēju iesaiste mūžizglītībā ir ļoti zema – tikai 
7,9% no visiem Latvijas pieaugušajiem četru nedēļu 
laikā ir piedalījušies jebkāda veida apmācībās, turpretī 
vidēji Eiropā šis rādītājs ir 15% (2017.g.). Pētījumu dati 
liecina, ka tajās Eiropas valstīs, kurās ir spēcīgākas 
arodbiedrības, darbinieku iesaiste apmācību organizēša-
nā un pašās apmācībās ir augstāka. Tostarp tajos uzņē-
mumos, kur ir arodbiedrības, arī biežāk notiek darbinie-
ku apmācības. Labā prakse rāda, ka apmācību vajadzī-
bas tiek iekļautas darba koplīgumos, un arodbiedrību 
pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā par apmācī-
bu organizēšanu konkrētajā uzņēmumā. Uzņēmuma 
ilgtspēja šodien balstās uz spēju apgūt jaunas zināša-
nas caur apmācībām un integrēt tās uzņēmuma darbī-
bā. Turklāt ieguvumi no šī procesa ir gan darba devē-
jam, gan darbiniekam. Apmācību izdevumi uzņēmumos 
(profesionālās kvalifikācijas celšanai) Vācijā veido 1,6% 
no visām darbaspēka izmaksām uzņēmumos, savukārt 
Latvijā tikai 0,6% (vidēji ES-28 tie ir 1,7%, Beļģijā 
2,6%, Francijā 3%).  
 24 oktobrī notika LBAS Valdes sēde. LBAS 
priekšsēdētājs E.Baldzēns informēja  par nepiecieša-
mību noformulēt  LBAS kopīgo nostāju jaunās  valdības    
deklarācijai.  
 Valde nolēma: pamatojoties uz dalīborganizāci-
ju    priekšlikumiem, sagatavot un nosūtīt vēstuli jaun-
ās valdības veidotajiem, atgādinot par politisko lēmumu 
pārmantojamības principu esamību, un nosakot Brīvo 
arodbiedrību savienības prioritātes valdības deklarācijai 
un rīcības plānam:  
 1.Iesākto pasākumu nodokļu politikā, veselības 
aprūpē un izglītībā pārmantojamība un turpināšana; 
 2.Sociālā dialoga un koplīgumu lomas Latvijā 
attīstības nodrošināšana; 
 3. Sociālo partneru iesaiste jaunās valdības 
deklarācijas un rīcības plāna veidošanā. 
 26. oktobrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba (LBAS), sadarbībā ar F. Eberta fonda pārstāvniecību 
Baltijas valstīs, organizēja diskusiju par digitalizācijas 
ietekmi uz nodarbinātību: darba tiesisko attiecību izmai-
ņām, jaunu nodarbinātības formu rašanos, darbu platformās, 
robotizāciju, automatizāciju un mākslīgā intelekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības un ražošanas procesiem.  
 Arodbiedrība vienmēr iestājas par taisnīgu darba sa-
maksu un sociālajām garantijām strādājošajiem, un tieši šo-
brīd LBAS strādā pie vairāku ģenerālvienošanos nozarēs attīs-
tības, - ir svarīgi, lai nozare pati varētu vienoties par pamata 
noteikumiem nodarbinātības attiecībās, ņemot vērā nozares 
specifiku . 
 Bet kas tad būs nākotnes pieprasītās profesijas? Pro-
vizoriski pētījumi rāda, ka pirmā varētu būt datu zinātnieks, 
otrā – plaša profila interneta pakalpojumu izstrādātājs. Latvie-
šu valodā pat nav terminu, kas varētu iztulkot nākotnes profe-
siju nosaukumus.  
 Digitalizācija ietekmē  darbavietu skaitu, gan algas, 
gan arī nevienlīdzību. Digitalizācija rada darba vietu polarizāci-
ju - mazinās pieprasījums pēc vidējas kvalifikācijas darba vie-
tām, t.sk. rutīnas prasmēm, palielinās pieprasījums pēc augst-
as un zemas kvalifikācijas darba vietām. Sagaidāms, ka vidēji 
4 no 5 jaunizveidotām darbavietām Eiropā būs augsti kvalificē-
tās profesijās.  
 Kā pielāgoties digitalizācijas radītajām pārmaiņām? 
Jābūt atbildīgai karjeras izvēlei un investīcijām profesionālajā 
izglītībā.  
  Diskusijas noslēgumā Biznesa tehnoloģiju plat-
formas “BiSMART” vadītāja Jura Kabakova atziņa: “...   
nākotne - digitālā transformācija jau ir šodien, un ir 
grūti apjēgt gan darbiniekam, gan darba devējam – uz 
kurieni procesi virzās. Robotika, procesu automatizāci-
ja, paplašinātā realitāte, lietu internets, 3D druka – tā 
jau ir šodienas realitāte ...”. 
 
 2. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nība (LBAS) par godu Latvijas simtajai dzimšanas die-
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 19.10.2018. Diskusijā LMNA pārstāvē-

ja:  I.Siņica (ceturtā no labās) un A.Kice  



nai kopīgā pasākumā pulcēja labākās arodorganizācijas 
un aktīvākos līderus no visas Latvijas.  

 Ik gadu 
pirms Latvijas 
dzimšanas dienas 
LBAS apbalvo tās 
uzņēmumu un 
iestāžu arod-
biedrības, kas 
aizvadītā gada lai-
kā visaktīvāk ie-
stājušās par darbi-
nieku tiesībām, 
darba apstākļu un 

koplīgumu uzlabošanu. Šogad, Latvijas valsts simtga-
des kontekstā, tika apbalvoti arī aktīvākie arodbied-
rību līderi, kas ilgtermiņā ir devuši nozīmīgu ieguldīju-
mu arodbiedrību kustības attīstībā un veidošanā, kā arī 
veicinājuši sadarbību ar darba devējiem un jaunu bied-
ru piesaistīšanu. 
 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “...  
LBAS jau 1996.gadā kļuva par sociālo partneri gan dar-
ba devējiem, gan valdībai. Pragmatiski un argumentēti 
varam diskutēt par jebkuru jautājumu, un, ja mūsu 
prasības netiek ņemtas vērā, tad LBAS ir gatava kon-
krētiem pasākumiem – uzrunāt Saeimas frakcijas, pike-
tiem, demonstrācijām, streikiem un referendumiem. 
Gan nodokļu politikas, gan darba samaksas ziņā LBAS 
dalīborganizācijas kopīgā darbā ir pierādījušas sevi kā 
labo pārmaiņu katalizatoru, kā sociālie partneri mēs 
kopā ar darba devējiem veidojam sinerģiju ar nozīmīgu 
ieguvumu sabiedrības labklājībai un mūsu tautsaimnie-
cības konkurētspējai. Tiesa, arodbiedrību biedri gaida 
vēl augstākus rezultātus. Mūsu spēks nav tikai arod-
biedrību vadībā, bet ir mūsu dalīborganizācijās, - tieši 
mūsu biedri un viņu rīcības vienotība...”. 
 Apbalvošanas pasākumā “Arodbiedrības Lat-
vijas valsts simtgadei” LBAS Atzinības rakstus un 
balvas saņēma 21 arodorganizācija un 15 arodbied-
rību līderi, kurus apbalvošanai izvirzījušas LBAS dalī-
borganizācijas: 
 - Apbalvoto arodorganizāciju vidū : 
“Latvijas Finieris” arodorganizācija, priekšsēdē-
tāja Kristīne Rapa . 
 - Apbalvoto aktīvāko arodbiedrību līderu vidū: 
Anete Kice, Latvijas Meža nozares arodbiedrības 
darba koordinētāja . 
 
 APSVEICAM !!! 

 

JŪSU 
 IEVĒRĪBAI  

Šajā izdevumā ir 
publicēts raksts 
“DARBA AIZ-
SARDZĪBA LAI-
K U  L O -
KOS” (lpp.21-23) . Raksta ievadā autore rezumē 
“... Ja nezinām, kā bija pagātnē, nevaram zināt, uz ko virzīties 
nākotnē, un –arī no sliktu valstisku formāciju eksistences ir 

kaut kas labs, ko mācīties –tādās pārdomās kavējos pēc saru-
nas ar Āri Smildziņu, arodbiedrību darba aizsardzības veterā-

nu. Viņš ar Latvijas Meža nozares arodbiedrību (LMNA) darba 
attiecībās ir jau no 1981. gada, kad uzsāka darbu kā galvenais 

darba tehniskais inspektors Mežu, papīra un kokapstrādāšanas 
rūpniecības strādnieku arodbiedrības Latvijas Republikāniskajā 

komitejā (RK), no 1990.gada aprīļa Latvijas Meža nozaru aro-
du biedrības (LMNA) RK. Tagad Āris Smildziņš ir LMNA kon-

sultants darba aizsardzībā.  Āris Smildziņš 47 darba gadus 
veltījis Latvijas Meža nozares darba vides un darba drošības 

jautājumu sakārtošanai, tiesību aktu izstrādei. ...”. 

  Izlasiet visu rakstu ! Iesakām ! 
  

D ARBA AIZSARDZĪBA 
Sadaļu veido LMNA eksperts Ā.Smildziņš 
 

 26. oktobrī notika Valsts darba inspekcijas 
organizēta  konference “Turi grožos bīstamās vielas 
– labā prakse”. Konfe-
rencē piedalījās 80 da-
žādu nozaru uzņēmu-
mu, t.sk. arī 10 LBAS 
dalīborganizāciju pār-
stāvji (no LMNA - Āris 
Smildziņš). Konferen-
ces dalībniekus uzrunā-
ja Labklājības ministra 
padomnieks Kārlis En-
ģelis, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas 
ģenerāldirektore Līga 
Menģelsone un Latvi-
jas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdē-
tāja vietnieks Alek-
sandrs Muhlinkins.  
 Labās prakses 
konkurss tika rīkots 
Eiropas kampaņas “Turi 
grožos bīstamās vie-
las” ietvaros un viens no tā mērķiem  bija dalīties ar 
praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties 
idejas un pārņemt labo praksi, tādejādi pasargājot pēc 
iespējas vairāk darbinieku. Konkursa žūrijas vadītāja 
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības noda-
ļas vadītāja Linda Matisāne: “... 2018.gada konkursa 

laikā tika meklēti labas prakses piemēri, kas parāda, kā efektī-

vi novērst bīstamo vielu radītos riskus darba vietā. Kopumā 
konkursam pieteicās 6 uzņēmumi, kas iesniedza ļoti atšķirī-

gus, bet vienlaikus arī iedvesmojošus piemērus. Žūrija vērtēja  

pieteikumus no A/S „Cēsu alus”, VAS „Starptautiskā lidosta 
“Rīga””, A/S „Grindeks”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” , A/S 

„Olainfarm” un SIA „”Ventspils nafta” termināls... “.   

Par dažādu pasākumu īstenošanu, lai pasargātu  sa-

vus darbiniekus no bīstamo vielu iedarbības uzstājās deviņu 
dažādu nozaru uzņēmumu speciālisti. Par Veiksmes faktoru, 

LBAS VĒSTIS 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības izdevums Nr. 167; 
 Oktobris 2018.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.11.2018. Kopīgs Svētku foto. No kreisās: LBAS priekš-
sēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS priekšsēdētājs 

E.Baldzēns, A.KICE, LF arodorganizācijas priekšsēdētā-
jas vietniece DZ. STIVKA, I.Siņica un LBAS priekšsēdē-

tāja vietnieks A.Muhlinkins 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
26.10.2018. Ā.Smildziņš drau-
dzējas ar NAPO. 

 (Eiropas Darba drošības un vese-
lības aizsardzības aģentūra (EU-

OSHA) kopā ar Napo konsorciju, 

izmantojot populāro NAPO tēlu, 
popularizē metodiskos materiālus 

drošības un veselības jomā).  



t.sk. darbinieku aktīvu iesaistīšanos, uzticības personu darbību 

un vadības ieinteresētību problēmas risināšanā informēja AS 
Grindex Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Ilze Kristone. 

Ieguvumi: ● uzņēmumā uzlabojušies darba apstākļi un no-
vērsts ķīmisko vielu ietekmes risks; ● palielinās darbinieku 

apmierinātība, jo vadība ir uzklausījusi un  risinājusi norādītās 
problēmas; ● paaugstinājusies darba efektivitāte; ● uzlaboju-

mi  darba organizācijā;● pozitīva uzņēmuma tēla veidošana, 
kas veicina labāko speciālistu piesaisti u.tml. pozitīvie ieguvu-

mi.  
Uzmanību saistoša bija SIA “Latvijas Mobilais Tele-

fons” Darba aizsardzības daļas inženiera Dzintara Saliņa  
prezentācija par drošību  dažādās ierīcēs ar akumulatoriem. 

Litiju saturošas akumulatoru baterijas mūsdienās ir populārā-
kie elektrobarošanas elementi autonomajām elektroierīcēm. 

Salīdzinot ar citu veidu akumulatoriem, to mūžs ir ilgāks, uzlā-
de ātrāka un nav sprādziena bīstamu izgarojumu. Akumulato-

ru pielietojums ir ļoti plašs – pulksteņi, fotoaparāti, kabatas 
lukturīši,  skrejriteņi, automobiļi .  Kaitīgie faktori: ● Apdegu-

mi. Akumulatoru degšanas temperatūra sasniedz 900 °C; ● 
Saindēšanās ar litija oksīdu un  akumulatora citām ķīmiska-

jām vielām; ● Spēcīgs sadūmojums, samazinot redzamību 
telpā; ● Traumas, lokālie apdegumi, neprognozējama rīcība; 

● Ietekmējoties no publiskajā vidē  sniegtās informācijas, 
psiho-emocionālā slodze – stress. Ieteikumi darbā ar aku-

mulatoriem: ○ Pasargāt no mehāniskiem bojājumiem;  ○ Ne-
novietot karstās telpās vai uz karstām virsmām; ○ Pēc iespē-

jas uzglabāt akumulatorus savstarpēji izolētus; ○ Uzlādēšanas 
procesā neatstāt bez uzraudzības/aizsardzības; ○ Neglabāt 

mitrās telpās vai strāvu vadošā vidē; ○ 
Pieejamā attālumā jābūt ugunsdzēšanas 

aparātam; ○ Ieturēt distanci no cietiem 
degtspējīgiem materiāliem; ○ Glabāšanas 

vietas izvēlēties tuvāk izejai.  
Ar  i zvē rs tu p re zen tāc i ju 

“Atpazīsti naftas produktu bīstamību” 
un īstenotajiem pasākumiem darbā ar šiem 

produktiem uzstājās SIA “Ventspils naf-
ta termināls” Bīstamo kravu pārvadāju-

mu drošības konsultants Dagnis Garais. 
Termināls var pārkraut līdz pat 16 dažādu 

grupu ķīmisko produktus. Vēsturiski tikusi 
noteikta  sprādzienbīstamas  vides klātbūt-

ne darba vietās (ugunsbīstamie darbi); 
regulāri tiek veikti mērījumi par benzola 

koncentrāciju darba vietās (laboratorija, 

telpas, kurās atrodas cilvēki…); darbinieku 
apmācība darba drošībā, t.sk. darbā ar 

ķīmiskajiem produktiem.  
 Konferences nobeigumā Labās 

prakses balvu “ZELTA ĶIVERE” par darba 
vietās esošo bīstamo vielu saistīto risku 

novēršanas pasākumiem saņēma SIA 
“Ventspils nafta termināls”.  

 Labās prakses konkurss darba aizsardzībā «Zelta 
ķivere» notika jau 13.gadu. To organizēja Valsts darba in-

spekcija, bet žūrijā bija pārstāvji arī no LR Labklājības minis-
trijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvi-

jas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības. 

 

  VAI DARBS KĻŪST DROŠĀKS? 
 Valsts Darba inspekcijas 2017. gada darbī-

bas pārskata dati par nelaimes gadījumiem darbā un 

pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem rāda, ka 

šajā jomā stāvoklis valstī neuzlabojas. Pagājušajā gadā 

notikuši 1910 nelaimes gadījumi darbā, t.sk. 206 

smagi un 21 nāves gadījums. Pārskatā uzsvērts, ka 

2017. gadā bija viszemākais darba vietā bojāgāju-

šo skaits pēdējo 17 gadu laikā.  

 2017. gadā , tāpat kā iepriekš  visvairāk nelai-

mes gadījumi (NG) darbā notikuši apstrādes rūpniecī-

bā. No visām 24 apstrādes rūpniecības apakšnozarēm  

vislielākais nelaimes gadījumu skaits bija kokap-

strādē, pārtikas produktu ražošanas un dzērienu ražo-

šanas nozarē. Kokapstrādē notikuši 218 nelaimes 

gadījumi darbā jeb 34% no visiem apstrādes rūp-

niecībā notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā. 

 Pērn Darba inspekcija izmeklējusi arī 37 nāves 

gadījumus, kas nav bijuši saistīti ar darba apstākļiem 

un darba vides faktoru iedarbību, no tiem 33 bijuši t.s. 

dabīgās nāves gadījumi!?! 

 Nelaimes gadījumu rezultātā zaudēto darba 

dienu  (darbnespējas dēļ) skaits10823 jeb vidēji  5,70 

viena NG sakarā. Pēc darbnespējas lapām (A) iz-

maksāti  299 186 eiro, jeb 156,64 eiro par vienu 

NG (2016. gadā – 173,72 eiro). Ja tam pieskaita zau-

dējumus, kas radušies  sabojāto ražošanas līdzekļu, 

sagrauto ēku un būvju vērtības dēļ, tad darba devēja 

zaudējumi, kas saistīti ar darbā notikušu NG bijuši 

217,65 eiro.  

 Piezīme (Ā.S.): Iespējams, ka tieši nelielo izmak-

su, kas saistītas ar NG, dēļ Latvijā ir salīdzinoši maz reģistrētu 

Nelaimes gadījumu darbā!?      

 Pirmreizēji apstiprināts 1421 arodslimnieks, 

26,70% no tiem ir vadītāji, vecākie speciālisti, speci-

ālisti un kalpotāji. 66,0% no visiem apstiprinātajiem 

arodslimniekiem ir sievietes. 

    K A R S T Ā  Z I Ņ A 
02.11.2018. Nelaimes gadījumu darbā statistika .
 Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informāci-

jas laikā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2. novembrim nelai-
mes gadījumos darbā bojā gājuši 26 nodarbinātie un vēl 

17 darbinieks tika atrasts miris darba vietā (iespējamas 
dabiskās nāves darba vietās). 2017. gadā šajā periodā bojā 

bija gājuši 19 nodarbinātie. Vēl 148 cilvēki 2018. gadā ir gu-
vuši smagus miesas bojājumus (2017. gadā - 167). 

 Savukārt Apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU 

grupa) dati apstiprina, ka 2018. gadā salīdzinājumā ar 

gadu iepriekš atlīdzību pieteikumu skaits par negadīju-
miem darbavietā ir būtiski palielinājies - par 41%.  

Caur dūmiem jāiziet cauri, lai ugu-

ni redzētu.  
Aspazija 

            Darbā notikušo nelaimes gadījumu un pirmreizēji apstip-

rināto arodslimnieku skaits  

meža nozares uzņēmumos un Latvijā 2016./2017. 
NG – nelaimes gadījumi darbā; SmNG – smagie NG; + - nāves gadījumi darbā;   

  Aslim – pirmreizēji apstiprinātie arodslimnieki 

  
       

Nozares 

2016. gads 2017. gads 

Visi 
NG 

      t.sk. 
Aslim 

Visi 
NG 

       t.sk. 
As-
lim Sm 

NG 
      

+ 
Sm 
NG 

     
+ 

Mežsaimniecī-

ba, 
Mežizstrāde 

  20   3    2   16   25     6     2    15 

Koksnes, koka 

izstrādājumi  213  14   3  65 218  27    1 
  51 

  
Papīra un papī-

ra izstrād. ra-
žošana 

  2 
  

   - 
  

  - 
   5    5 

  
  - 

 
  - 

  3 

Mēbeļu ražoša-

na   29    -   -  10  49    2   -  10 

      Kopā:  264   17    5   96  297   35   3   79 

      Latvijā 1854 184  38 1364  910  206  21 1421 


