
 
 

  
    
  21.septembrī notika Informatīvā diena LMNA 

arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un aktīvistiem. 
Darba gaitā: -1. ES mēroga komercsabiedrību un ES 

mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēša-
nas un konsultēšanās likums (ziņotāja: N. Mickeviča – 
LBAS juriste); - 2. Vai 2011.gadā pieņemtās izmaiņas 
Darba likumā atbilst ES Darba laika direktīvai un kas 
sagaidāms turpmāk (ziņotājs: K. Rācenājs – LBAS ju-

rists); - 3. Par LMNA līdzdalību IZM vadītajā ESF projek-
tā ‘’Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionā-
lās izglī t ības efektivitātes un kval i tātes 
paaugstināšana’’ (informē: Ā. Smildziņš, A. Sīman-
sons); - 4. Par priekšlaicīgo pensionēšanos (informē: 
A. Sīmansons).   

 1.  N. Mickeviča: “... Latvija, pamatojo-
ties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009.gada 6.maija direktī-
vas 2009/38/EK par to, kā 

izveidot Eiropas Uzņēmumu 
padomi vai procedūru dar-
binieku informēšanai un uz-
klausīšanai Kopienas mēro-
ga uzņēmumos un Kopie-
nas mēroga uzņēmumu 
grupās, izstrādājusi ‘’ ES 

mēroga kamercsabiedrību un ES mēroga komer-
csabiedrību grupu darbinieku informēšanas un 
konsultēšanās likumu’’, kurš stājās spēkā 2011.gada 
6.jūnijā. Minētais likums attiecas ES mēroga komercsa-
biedrību grupām – valdošo komercsabiedrību un vienu 

vai vairāku atkarīgo komercsabiedrību kopumu, kas at-
bilst šādām pazīmēm:  
a) grupā ietilpst komercsabiedrības, kurās dalībvalstīs 
nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki, 

b) vismaz divas grupā ietilpstošās komercsabiedrības 
atrodas dažādās dalībvalstīs,  
c) vismaz viena grupas komercsabiedrība, kurā nodarbi-

nāti ne mazāk kā 150 darbinieki, atrodas vienā dalībval-
stī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība, kurā 
nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki, - citā dalībval-
stī.  
 Šī Likuma mērķis ir nodrošināt komercsabiedrību grupu 
darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos... “. 
  “LMNA Ziņu” Piezīme: Domājams, ka mūsu nozarē 
šis Likums attiecas uz virkni nozares uzņēmumu. Diemžēl, bie-
ži vien sakarā ar īpašnieku maiņu, nav iespējams sameklēt 

mātes uzņēmumu. Rezultātā jautājums,-  kā šo likumu reāli 
varēs iedzīvināt dzīvē?  

 2.   Saeima 2011.gada 16.jūnijā kārtējo reizi iz-

darīja virkni grozījumu Darba likumā ( stājās 
spēkā 2011.gada 11.jūlijā), lai gan vēl tikai 2011.gada 
martā Darba likumā tika veikti apjomīgi grozījumi . 

K. Rācenājs: “... Sakarā ar to, ka Lat-
vijai bija jāpārņem savā likumdošanā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008.gada 19.novembra direktīvas 
2008/104/EK “ Par pagaidu darba 
aģentūrām’’ prasības, Darba likumā 
tika izdarītas virkne izmaiņu. Šie grozī-
jumi nosaka virkni nosacījumu darba-
spēka nodrošinājuma pakalpojuma 

sniedzējiem. Ar grozījumiem var iepazī-
ties internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?

id=232644 .  
  Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) norā-
dījumus par Latvijas Darba likuma neatbilstībām Darba 
laika direktīvas prasībām. EK ir vērsusi uzmanību uz se-
kojošiem Latvijas Darba likuma pantiem:136; 138; 

140; 142; 143 un 149.Tagad Latvijai jādod skaidro-
jums. Bez tam valsts atkal gatavojas veikt būtiskas iz-
maiņas Darba likumā. Tādēļ aicinu visas ieinteresētās 
puses iesniegt priekšlikumus izmaiņām ...”. 
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Septembra infodiena. No kreisās:M. Bondare, A. Latkov-
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 3.  Ā. Smildziņš: “... Valstī ir uzsākts ESF pro-
jekts ‘’Nozaru kvalifikācijas sistēmas iz-

veide un profesionālās izglītības 

e fekt i v i tā te s  un  kva l i tā tes 
paaugstināšanā’’. Projektu īsteno 4 sa-

darbības partneri: Latvijas Darba devēju 
konfederācija, LBAS, Valsts Izglītības sa-
tura centrs un Izglītības kvalitātes valsts 
dienests. Projekts paredz pārskatīt profe-
sionālās izglītības saturu, to piemērojot 
tautsaimniecības vajadzībām, izveidot 

ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistē-

mu, kā arī veicināt profesionālās izglītības pārstrukturi-
zāciju. Projekta ietvaros ir izveidota Kokrūpniecības No-
zaru ekspertu padome (NEP), kurā ietilpst iepriekšminē-
tie sadarbības partneri, t.sk. LMNA pārstāvji. Projekta 
ietvaros ir uzsākta ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūto kompetenču novērtēšana...”.  

 4.  Joprojām aktuāls jautājums ir par priekšlaicī-

go pensionēšanos. Priekšlaicīgi pensionēties 
var cilvēki, kuri ir sasnieguši 60 gadu vecumu un darba 
stāžs ir vismaz 30 gadi.  

   A. Sīmansons: ... Jebkurā gadīju-
mā, jo vēlāk cilvēks iet pensijā jo lielā-
ka pensija gaidāma . Tāpēc, ja ir iespē-
jams, cilvēkam vajadzētu turpināt dar-

bu maksimāli ilgāk. Tā kā valstī ir eko-
nomiskā krīze un daudzi strādājošie 
kļūst bezdarbnieki, tad iespēja priekš-
laicīgi pensionēties cilvēkiem dod ga-
rantijas vismaz uz kaut kādiem iztikas 
līdzekļiem. Pēc  spēkā esošās likumdo-

šanas ar 2011.gada 31.decembri iespēja priekšlaicīgi 
pensionēties izbeidzas. Tomēr jāievēro, ka priekšlaicīgās 
pensijas gadījumā tā tiek izmaksāta 50% apmērā no ap-
rēķinātās un piedevām bez tiesībām strādāt, ja rodas 
tādas iespējas. Ja priekšlaicīgās pensijas saņēmējs at-
sāk strādāt, pensijas izmaksa tiek pārtraukta. 
  Ja cilvēkam ir iespēja priekšlaicīgi pensionēties, 

par to vai doties vai nedoties pensijā, jāizlemj pašam, jo 
pensijas lielums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, kuru 
aprēķināšanas kārtība un citi nosacījumi ar 2012.gada 
1.janvāri mainās.    
 Pensijas apmērs ir atkarīgs: - no aprēķinātā 
pensijas kapitāla par darba stāžu līdz 1996.gadam un 
veiktajām sociālajām iemaksām pēc minētā gada 

1.janvāra līdz pensijas pieprasīšanai; - no pensiju aprē-
ķina principa par laiku līdz 1996.gadam; - no aprēķinātā 
pensiju kapitāla indeksācijas koeficenta (lielāks vai ma-
zāks par 1); - no piemaksas par darba stāžu līdz 
1996.gadam.              
   Diemžēl, patreiz nav zināms, kas notiks pēc 

2011.gada 31.decembra (t.sk. pensionēšanās vecuma 
paaugstināšana).  
  Tāpēc, lai izlemtu par priekšlaicīgo pensionēša-
nos, cilvēkam ar visiem dokumentiem (darba grāmatiņa, 
karaklausības apliecība, izglītības dokumenti, u.c.) un to 
kopijām jādodas uz savu tuvāko Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras filiāli, lai noskaidrotu viņam izdevīgā-

ko variantu...”.  

 

 28. septembrī notika LBAS Valdes un LBAS Pa-
domes sēdes. Darba kārtībā bija: -1. Par LBAS Statūtu 
grozījumu projektu, - 2. Par LBAS stratēģisko darbības 

virzienu projektu, saistībā ar gaidāmo kongresu. Valde 
un Padome apstiprināja Darba grupu izstrādātos priekš-
likumus minētajiem dokumentiem. Apstiprinātie doku-

mentu projekti tuvākā laikā tiks izsniegti LBAS 
7.kongresa delegātiem.  

     
 10.oktobrī Nozares ekspertu padomes sanāksmē pie-
dalījās 16 dalībnieki - darba devēju valsts un arodbiedrību pār-
stāvji, t.sk. no LMNA (M.Bondare, A.Latkovska. I.Siņica, 
A.Sīmansons un Ā.Smildziņš) .  
 Valsts izglītības satura centra Pārbaudījumu īstenoša-
nas nodrošinājuma nodaļas vecākais referents Māris DUKURS 

iepazīstināja sanāksme dalībniekus ar 2010./2011.mācību gada 
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu 
analīzi un eksāmenu komisijas vērtējumu. Rezultāti: eksāmenu 
kārtojošo skaits profesionālajās kvalifikācijā „Meža mašīnu me-
hāniķis” ir bijis – 16, no tiem 4 (25%) ieguvuši vērtējumu aug-
stāku par 7 ballēm, „Mežsaimniecības tehniķis” no 36 attiecīgi 
18 (50%). Profesionālajā kvalifikācijā „Galdnieks” kārtojušo 
skaits – 48, no tiem virs 7 ballēm novērtēti 4 (8,3%) un profe-
sijā „Mēbeļu galdnieks” no 145 eksāmenu kārtojušajiem 26 
(17,9%) novērtējums bijis augstāks par 7 ballēm.  
 2011.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu palielinājies eksā-
menu kārtojošo skaits kvalifikācijās „Mežsaimniecības tehniķis”, 
„Mēbeļu galdnieks”, „Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis”, 
bet visvairāk profesijā „Būvizstrādājumu galdnieks”- 1,9 reizes! 
Protams, attiecīgi arī audzēkņu skaits šajās profesijās. 
 Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) noza-
res izpēti, kuras mērķis ir ar nozari saistītās informācijas iegu-
ve, apkopošana un analīze, ar nolūku sagatavot nozares aprak-
stu profesionālās izglītības vajadzībām un noteikt nozares pro-
fesionālās kvalifikācijas struktūru, projekta ietvaros veic  SIA 
„Ernst&Young Baltic”. SIA konsultante Līga INDRIKSONE rak-
sturoja uzņēmumu aptaujas sākotnējos rezultātus. Salīdzinoši 
laba ir bijusi darba devēju atsaucība – 40% aptaujāto atbildē-
juši, aizpildot visai apjomīgās anketas, taču daudzus mulsinājis 
jautājums par darba samaksu. 
 Valsts izglītības attīstības aģentūras  Informācijas un 
karjeras atbalsta departamenta direktores vietniece Aleksan-
dra JOMA informēja par profesionālās meistarības konkursu   
EuroSkills Competition 2012., kurš notiks Beļģijā. No meža 
nozarēm konkursā var piedalīties 17-25 gadus vecs Galdnieks, 
Mēbeļu galdnieks un Kokapstrādes tehniķis. Bez nopietnas 
jaunā speciālista sagatavošanās konkursam ir vēl citi nosacīju-
mi, kā, piemēram, darba un parādes apģērbs ar atbalstošo uz-
ņēmumu logo, instrumenti, vizītkarte, kā arī eksperta līdzdalī-
ba, pirmās palīdzības aptieciņa, angļu valodas zināšanas kā 
vienam tā otram. Kā sapratām, tad tiks risināti arī finansiālie 
jautājumi sakarā ar piedalīšanos konkursā.                 

 Piezīme (Ā. S.): Vairāk informācijas par Latvijas 

dalību starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā Eu-
roSkills 2012 lasiet VIAA mājās lapā www.viaa.gov.lv vai sazi-
nieties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras vecāko eksperti 
Intu ĀNI - e-pasts inta.ane@viaa.gov.lv vai pa tālruni 
26554364.                               

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

Nozares ekspertu sanāksme. No kreisās A. Cunskis, A. Ple-
zers, K. Strūberga, A.  , I. Siņica, M. Bondare un A. Sīman-
sons 

KOKRŪPNIECĪBAS (mežsaimniecība, mežiz-

strāde) nozares ekspertu padomē (NEP) 

     

    Ā.Smildziņš  -  
    Nozares eksperts 

http://www.viaa.gov.lv/
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 Konkursā World Skills 2011 Londonā pagājušajā nedē-
ļā sekmīgi piedalījās Mēbeļu galdnieks  Haralds KRESSE  
(skatāms: http://www.yotube.com/user/WSL2011#p/u/19/
E4_kHowlQw1QFw ). 
   Aicinājums: Meklējiet pretendentus konkursam EiroS-
kills Competition 2012!Jaunie speciālisti, esiet drosmīgā-
ki un piesakieties konkursam!  
 Kristīne STRŪBERGA, Izglītības kvalitātes valsts die-
nesta  projekta koordinatore norādīja uz Nozaru ekspertu pa-
domes lomu izglītības kvalitātes novērtēšanā, t.sk. ekspertu at-
lasē. 
 Par nozares pozicionēšanās iespējām portālā prakse.lv  un no-
vitātēm „profesijas, diplomdarbi, skolu izvēle” informēja biedrī-
bas „Jauniešu konsultācijas” valdes priekšsēdētājs Jānis LO-
GINS. (informācijai – tālrunis:29540182; www.prakse.lv ). 
 Sanāksme dalībnieku aktivitāte bija liela, jo profesi-
onālā izglītībā vēl daudz kas ir sakārtojams. Diskusijās ziņotā-
jiem tika uzdoti daudzi praktiski  jautājumi.  

 2010.gadā Valsts darba inspekcijā strādā-
jošo skaits bijis 146, t.sk. vecumā līdz 39 gadiem - 

63,2%; sievietes – 68,5%, personāla mainība – 23%. 
 „Ar mazāku budžetu un mazāku inspektoru skai-
tu pēdējo 5 gadu laikā, Valsts darba inspekcijai (VDI), 
pilnveidojot darba metodes, 2010.gadā ir izdevies sa-
sniegt atzīstamus darba rezultātus” saka Darba inspek-
cijas direktora p. i. Renārs Lūsis... un tālāk . . . 

     „... 2010.gadā VDI par vairāk nekā vienu miljonu la-
tu papildināja valsts budžetu, panākot, ka uzņēmumi, 
kuros atklāta nereģistrētā nodarbinātība, nomaksā val-
stij nesamaksātos nodokļus...”. 
 „... VDI 2010.gadā veikusi sistemātiskas pār-
baudes paaugstināta riska nozarēs, tādejādi panākot 
darba vietās notikušu nelaimes gadījumu skaita samazi-

nājumu...”. 
   VDI prioritārie darbības virzieni 2010.gadā bijuši ne-
reģistrētās (lasi –nelikumīgās) nodarbinātības samazi-
nāšanas politikas īstenošana (31% no visiem VDI apse-
kojumiem un 20,4% no visiem konstatētajiem pārkāpu-
miem) un nāves gadījumu darbā un to nelaimes gadīju-
mu darbā, kuru rezultātā cietušajam radušies smagi ve-

selības traucējumi, skaita samazināšana.  

 Organizētas Darba inspekcijas inspicēšanas 
kampaņas, t.sk. kokapstrādes un mēbeļu ražošanas 
nozarē.(skat. LMNA Ziņas , 2011.gada marts-aprīlis, 
Nr.4(130).  
  Nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skai-

ta (uz 100 000 nodarbinātajiem) samazinājums, salī-
dzinot ar 2007.gadu ir bijis 54,1% un noteiktais poli-
tikas rezultatīvais rādītājs esot izpildīts. Savukārt VDI 
uzņēmumu apsekojumu skaits bijis 10 477 
(konstatēti 25 455 pārkāpumi), jeb, salīdzinot ar 
2007.gadu, samazinājies par 22,6%., taču vidēji vie-
nā apsekojumā konstatēto pārkāpumu skaits ir lielākais 

piecu gadu periodā. Ir tendence pārkāpumu skaitam 
pieaugt. Kādi tad ir galvenie pārkāpumi – nodarbināto 

instruēšana tiek veikta formāli vai netiek veikta nemaz; 
darba vides iekšējā uzraudzība netiek veikta pilnvērtīgi 
(esot arī darba devēji, kuri uzskata, ka viņu uzņēmumā 
darba vides risku vispār nav!) trūkst instrukcijas  kon-
krētam darba veidam, netiek veiktas obligātās veselības 

pārbaudes ; 16% darba tiesisko attiecību pārkāpu-
mu ir par: darba un atpūtas laiku, no tiem visbiežāk 
ticis konstatēts, ka precīzi  netiek uzskaitītas nodarbinā-
tā nakts laikā un svētku dienās nostrādātas stundas; 

nav sagatavoti (darba) maiņu grafiki; nodarbinātie ar 
(darba) maiņu grafikiem   nav iepazīstināti  ne vēlāk kā 
mēnesi pirms to stāšanās spēkā; darba līgumā vai dar-

ba kārtības noteikumos  nav noteikts darba laika sā-
kums, beigas, pārtraukumu ilgums; netiek piešķirti ik-

gadējie apmaksātie atvaļinājumi.                                                             
  VDI amatpersonas ar darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem darba 
devējiem piemērojušas 1 577 administratīvos sodus, 
85,4% no tiem par pārkāpumiem darba tiesību jomā. 
Uzlikti naudas sodi kopsummā par 528 455 LVL.                                                                                        

  Jautājums (Ā.S.): Ko varam secināt no šīs 
apgrieztās proporcijas (skat. Tabulu )? 
   VDI amatpersonas 2010.gadā izskatījušas 4 
644 rakstiskus iesniegumus, no kuriem tikai 177 jeb 
3,8% darba aizsardzības jomā. VDI direktoram iesnieg-
tas arī 354 sūdzības, kurās apstrīdēti tās amatpersonu 

izsniegtie administratīvie akti un faktiska rīcība, 55,6% 
apstrīdētajiem aktiem un rīcības atstāti spēkā, bet 
6,8% pilnībā atcelti. Apstrīdēts arī 21 Akts par nelai-
mes gadījumu darbā, 5 no tiem atstāti spēkā. Par 
2010.gadā VDI direktora pieņemtajiem lēmumiem Ad-

ministratīvajā rajona tiesā iesniegti 79 pieteikumi, kas 
ir par 69% vairāk nekā 2009.gadā.  

 Pagājušajā gadā VDI pa bezmaksas konsultatīvo 
tālruni atbildējusi uz 37 624 jautājumiem, t.sk. 3 461 
par darba aizsardzības jautājumiem (8,9%), no kuriem 
668 bijuši par obligātajām veselības pārbaudēm un 
arodveselību. VDI darbojusies gan sabiedrības, t.sk. 
skolēnu informēšanā par darba likumdošanas un darba 
aizsardzības jautājumiem, gan arī sociālā dialoga ietva-

ros sadarbojusies ar arodbiedrībām un nevalstiskajām 
organizācijām.  
   Piezīme (Ā. S.): Diemžēl, VDI savā pārskatā nav 
atradusi vietu, lai informētu, kādas bijušas  tās 
darbības, kas bija ietvertas VDI un LBAS Vienoša-

nās par sadarbību, piem., darba aizsardzības uzticības 

personu ievēlēšanas un darbības veicināšana, uzticības 
personu pieaicināšanu inspekcijas apsekojumos uzņē-
mumos.  

     2010.gadā Latvijā notikuši 1187 nelaimes 
gadījumi darbā, t.sk.164 smagi un 23 nāves gadī-
jumi. 8,7% (2009.g.— 7,1%) no visiem cietušajiem 
nelaimes gadījumos nav veikta ievadinstruktāža un 
3,7% (2,2%) instruktāža darba vietā, bet smagos ne-
laimes gadījumos cietušajiem attiecīgi 15,2% (16,7%). 

43,5% (25,0%) no tiem, kuri gājuši bojā nelaimes ga-
dījumos darbā ir palikuši bez ievadinstruktāžas, bet 
30,4% (9,4%) arī bez instruktāžas darbā vietā. Nodar-
bināto atbilstību (gatavību) izpildāmajam darbam rak-
sturo arī darba stāža ilgums, nostrādātais laiks uzņēmu-

mā (darba vietā), kad ar viņu noticis nelaimes gadī-
jums: 34,9% (25,0%) nelaimes gadījumi notikuši no-

darbinātajiem, kuriem darba stāžs bijis mazāks par 
vienu gadu (iesācēji), un smagas traumas guvušajiem 
41,5% (33,0%) un bojājušajiem 60,9% (37,5%)  !!!                                                                       
    Piezīme (Ā. S.): iekavās % 2009.gadā . Gandrīz visi 

rādītāji  attiecībā uz nodarbināto apmācību darba drošī-
bā un darba vides iekšējo uzraudzību  ir ievērojami ir pa-
sliktinājušies. Ko tas varētu nozīmēt? 

Darba devējiem 
uzliktie naudas 
sodi    

VDI  amatpersonu konstatētie 
pārkāpumi   

Darba aizsardzības 
jomā            

79,8%  14,6%      

Darba tiesisko attiecī-
bu jomā     

20,2%       85,4%  V ALSTS DARBA INSPEKCIJA - 2010. 
(materiālu par Valsts darba inspekcijas 

2010.gada darbības publisko pārskatu  
sagatavoja Ā . SMILDZIŅŠ— LMNA eksperts darba 
aizsardzības jautājumos ) 

http://www.yotube.com/user/WSL2011#p/u/19/E4_kHowlQw1QFw
http://www.yotube.com/user/WSL2011#p/u/19/E4_kHowlQw1QFw
http://www.prakse.lv/


 ●57,% no visiem pirmreizēji apstiprinātajiem 

arodslimniekiem ir sievietes. ●Vislielākais pirmreizēji 

apstiprināto arodslimnieku skaits Veselības un sociālās 
aprūpes nozarēs – 182 jeb 15,8% no arodslimnieku 
kopskaita.● 64,3%  arodslimnieki turpina strādāt pro-
fesijā (amatā). ● 60% gadījumos riska faktoru mērī-
jumi nav bijuši veikti.● 24,3% arodslimnieku nav 
bijusi izdarīta obligātā veselības pārbaude, un 
10% nav bijuši izsniegti individuālie aizsardzības 

līdzekļi.   

   

  

 
 
 

Minimālā 

darba alga  

Eiro 

Luksemburgā  1758 

Īrijā  1462 

Beļģijā  1444 

Nīderlandē  1435  

Francijā  1365  

Lielbritānijā  1086  

Grieķijā   877  

Spānijā   748  

Slovēnijā   748  

Maltā   665  

Portugālē  566  

Polijā  347  

Čehijā   329  

Slovākijā   317  

Ungārijā   393  

Latvijā   282  

Igaunijā  278  

Lietuvā   232  

Rumānijā   158  

Bulgārijā   123      

Oficiāli minimālās darba algas 
nav:  
Dānijā, Vācijā, Itālijā, Kiprā, 
Austrijā, Somijā un Zviedrijā  

  Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem maijā mini-
mālo darba algu saņēma 198 tūkst. tautsaimniecībā strā-
dājošie jeb ceturtā daļa. 90% no tiem (167,4 tūkst.) strā-
dā privātajā sektorā. Vidējā minimālā darba alga Eiropas 
Savienībā sastāda 726 eiro, bet ASV 869 eiro. Pēc Euros-
tat informācijas Latvijā minimālā alga sastāda 39% 
no ES vidējās algas.  

 DARBA AIZSADZĪ-

BAS KURSI 
 no š.g. 24. līdz 28. oktobrim 
 LBAS Mācību centrs organizē bezmaksas 
Darba aizsardzības kursus nozaru arodbiedrību 

darba aizsardzības uzticības personām un arodaktī-
vam ar licencētu 50 stundu apmācību programmu:  
 „Pamatlīmeņa zināšanu programma dar-
ba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un uzti-
cības personām”.  
 Dalībniekiem pieteikties: 
 - pie Darba aizsardzības (DA) kursu vadītāja 
Z.ANTAPSONA (418.kab., tālr. 67035908, e-pasts: ziedo-
nis.antapsons@lbas.lv),  
 - pie  DA konsultanta M.PUŽULA (408.kab. 
tālr.67035959, e-pasts: martins@lbas.lv) ; Fakss: 6726649.   

 Arodorganizāciju vadītāji, darba aizsar-

dzības uzticības personas! Izmantojiet iespē-
ju !!! 

 “Tā nevar dzīvot, redzot tikai melno 

un kaisot sev pelnus uz galvas. ... Ir jāattī-

rās no visa melnā, no ļaunā. Ir jābūt brīvam 

cilvēkam. Ja cilvēks ir brīvs, viņam ir gan 

radošā domāšana, gan veiksme “. 
 Inguna Sudraba, Valsts kontroliere,  

   “Diena”, 2011. 

 

Nelaimes gadījumos (NG) cietušo skaits meža nozarēs 

 
 
 
Nr. 
p.k.  

 

    

 

Nozare  

        
 

Kopā                     
  

 
tajā skaitā: 

 Smagie Nāves  
gadījumi  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1. Mežsaimniecība un mežiz-
strāde 

    9   20     1     3     2     6 

2. Koksnes, koka izstrādāju-
mu ražošana 

  108  118   18   17     3     1 

3. Mēbeļu ražošana     11    14     2    4     0     0 

4. Papīra, papīra izstrādāju-
mu ražošana 

      6      4     2    1     0     0 

         K o p ā:   134   156    23   25     5     7 

1203  1187   175  164   32   23      Latvijā (pavisam:) 

 Piezīme (Ā.S. ): Meža nozarēs notikuši 13% no visiem nelaimes gadīju-

miem un 30% no visiem nāves gadījumiem, kas 2010.gadā notikuši darbā Latvijā. 
 Darba nespējas dienu skaits sakarā ar nelaimes gadījumiem, salīdzinot ar 
2009.gadu samazinājies 2,4 reizes, bet par darba nespējas lapām (A) izmaksāta nau-
da 1,3 reizes vairāk (vidēji katrā gadījumā 162 LVL) . Zaudējumi, kas radušies sabo-
jāto ražošanas līdzekļu dēļ pieauguši 3,1 reizi (2010.gadā – 104 451 LVL). 

Pirmreizējo apstiprināto 
 arodslimnieku skaits 

N.p
.k. 

Nozare 2009.g. 2010.g. 

    
1. 

Mežsaimniecība un 
mežizstrāde 

     11  9 

    
2.        

Koksnes, koka izstrādā-
jumu ražošana 

     73 67 

  3. Mēbeļu ražošana        9 10 

    
4. 

Papīra un papīra izstrā-
dājumu ražošana 

       9   5 

                 K o p ā:     102 91 

   1385 1150       Latvijā (pavisam): 


