
 

   20.aprīlī notika LMNA Padomes 5.sesija. Dar-
ba gaitā sekojoši jautājumi: - 1. Darba aizsardzības 
aktualitātes kokapstrādē un mežsaimniecībā (ziņo: 
Ivars Vanadziņš – Rīgas Stradiņa universitātes Darba 
drošības un vides veselības institūta direktors); 2.Par 
LMNA Valdes locekļa vēlēšanām (ziņo: A. Sīmansons – 
LMNA priekšsēdētājs) un 3. Dažādi jautājumi.  

 1.  Ivars VA-
NADZIŅŠ (Rīgas 
Stradiņa universitā-
tes Darba vides un 
veselības institūta 
direktors) Institūta 
redzējumu par dar-
ba drošības situāci-
ju un sekām meža 
nozarē nodemons-
trēja ar detālu, spe-
ciāli šai sanāksmei 
izstrādātu prezentā-
ciju “Svarīgākās 
arodveselības un darba drošības problēmas Latvi-
jā”. Stāstījumu referents sāka salīdzinājumu, ko par 
darba drošību domā darba devēji un nodarbinātie, un 
atzina, ka gan mežizstrādes, gan kokapstrādes nozarēs 
darba devēju izpratne par riskiem ir salīdzinoši labā 
situācijā. Mežizstrādē darba devēji uzskata, ka mazāk 
svarīgi riski ir troksnis un ķīmiskas vielas, savukārt 
kokapstrādē darba devēji, ka mazāk svarīgi ir troksnis, 
caurvējš un ķīmiskas vielas . Ne nodarbinātie ne darba 
devēji par svarīgiem riskiem neuztver, piem. optisko 
starojumu (melanomas), ne bioloģiskos riskus.  Sekojo-
šos slaidos varam redzēt, ko par svarīgākiem riskiem 
atzīst nodarbinātie mežizstrādē un kokapstrādē.  
 Pietiekami liela prezentācijas daļa veltīta arod-
slimībām, to cēloņiem un sekām. Kur griezties, ja rodas 

aizdomas par saslimšanu, kādi dokumenti nepieciešami 
arodslimības juridiskai noformēšanai u.c . 
  Prezentācija ar tajā iekļauto plašo  materiālu 
par darba drošību un arodveselību gan Latvijā kopumā, 
gan mūsu mežizstrādes un kokapstrādes nozarēs, var 
noderēt kā atbalsta materiāls visām darba aizsardzības 
uzticības personām tiešajā darbā . 
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Kādi ir svarīgākie riski pēc nodarbināto domām (%)? 

Darba vides riska faktors Kokapstrāde

(%)

Latvijā (%)

Troksnis 94,5 35,6 

Caurvējš 93,1 46,4 

Darbs ar aprīkojumu 91,6 24,2 

Izgarojumi, dūmi, putekļi vai ķīmiskas vielas 90,9 38,4 

Smagu priekšmetu nešana vai pārvietošana 89,5 56,2 

Vibrācija, kuru rada rokas instrumenti, 82,0 26,0 

Darbs piespiedu pozā  80,2 70,2 

Vienveidīgas kustības  79,6 55,9 

Virsstundu darbs 75,9 43,5 

Laika trūkums 76,3 50,4 

Darbs ar sarežģītām, ātri mainīgām 

tehnoloģijām, 

69,4 33,9 

Zema temperatūra telpās 62,9 37,2 

Darbs ārā dažādos laika apstākļos 62,4 40,1 

Nemaināms darba temps 49,7 21,8 
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Kādi ir svarīgākie riski pēc nodarbināto domām (%)? 

Darba vides riska faktors Mežizstrāde 

(%)

Latvijā (%)

Darbs ārā dažādos laika apstākļos 82,2 41,9

Smagu priekšmetu nešana vai pārvietošana 75,1 49,5

Darbs piespiedu pozā 68,5 59,1

Vienveidīgas kustības 65,7 53,6

Bioloģiskie faktori 65,0 20,5

skaļš troksnis 62,7 42,7

dūmu, putekļu vai bīstamu ķīmisku vielu 

ieelpošana, uzsūkšanās caur ādu
59,3 36,4

Laika trūkums 50,8 52,0

Tiešs kontakts ar cilvēkiem, kuri nav darbinieki 

Jūsu darba vietā 
48,8 63,9

Virsstundu darbs 48,5 43,7

Caurvējš 47,4 45,4

Vibrācija, kuru rada rokas instrumenti 47,4 22,2

Vibrācija, kuru rada transporta līdzekļi 47,3 19,6

Darbs ar aprīkojumu 45,7 22,98



2.  A. Sīmansons ziņoja, ka  LMNA Valde šobrīd 
strādā nepilnā sastāvā, tādēļ Padomei, saskaņā 

ar Statūtiem, ir tiesības ievēlēt jaunu Valdes locekli un 
ierosināja par Valdes locekli ievēlēt Sandru Veitmani – 
Arodapvienības ‘’Koncerna “Latvijas Finieris 
Arodbiedrība’’ “ priekšsēdētāju. Padome vienbalsīgi no-
lēma par Valdes locekli ievēlēt Sandru Veitmani .  

3.  A. Sīmansons klātesošos iepazīstināja ar vairā-
kām aktuālām informācijām: 

 - par LBAS dalīborganizāciju lēmumu 1.maijā, Latvijas 

Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, Darba 
svētku dienā, organizēt Tautas sapulci ‘’Cienīgu darbu vese-

lam, izglītotam cilvēkam Latvijā’’. 

 - par vizīti Tiesībsarga birojā: 26.aprīlī LMNA 
priekšsēdētājs  A. Sīmansons, Valsts meža dienesta 
(VMD) ģenerāldirektors A. Krēsliņš un LBAS jurists  K. 
Rācenājs tikās ar Latvijas Tiesībsarga juristiem, lai 
pārrunātu  Valsts kontroles revīzijas aktā uzsvērto, ka 
VMD darbiniekiem jāuzskaita nostrādātais darba laiks 
un, ka naudas trūkums valsts budžetā nevar būt pama-
tots arguments darbinieku nodarbināšanai, neveicot 
samaksu par padarīto darbu.  
   Arodbiedrība informēja Tiesībsargu, ka Valsts 
kontroles aktā minēto nevar izpildīt, jo savulaik, t.i. 
2002.gadā, lai nebūtu jāmaksā par padarīto darbu 
(virsstundām, darbu izejamās dienās, nakts darbu, utt), 
Saeima slepus Valsts meža dienesta likuma 4.pantā 
iestrādāja 2. punktu sekojošā redakcijā: ‘’Dienesta 
amatpersonām, ievērojot darba īpatnības, darba 
laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts’’. 
    Arī Tiesībsargs to uzskata par pārkāpumu un  
nepieļaujamu.  Šajā sakarā Tiesībsargs ierosināja sniegt 
informāciju, cik dienesta darbiniekiem reāli jāpārstrādā 
normālais darba laiks un, cik tas apmēram ir   naudas 
izteiksmē. Tika izskatīti teorētiskie varianti kā vajadzētu 
rīkoties, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu. Jebkurā gadīju-
mā tas būs ilglaicīgs process. 
   Jautājuma sakārtošana ir tikai sākusies. Pie šī 
jautājuma darbs tiks turpināts līdz ko saņemsim tik ne-
pieciešamo informāciju no VMD struktūrvienībām un/vai 

darbiniekiem. 

 

       22.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba (LBAS) sadarbībā ar AS “Cēsu alus” vadību un arod-
organizāciju un VUGD amatpersonu un darbinieku 

LAKRS arodorganizāciju, piedalījās Latvijas sakopšanas 
talkā, Cēsīs, Eduarda Veidenbauma dzimtas mājās 
“Glāzniekos”. Pašas mājas gan vairs nav, bet šefību 
par šo 
teritoriju 
va i rākus 
gadus ir 
uzņēmu-
sies AS 
“ C ē s u 
alus”. Tal-
kā pieda-
lījās LBAS 
vadība un 
speciālisti, 
AS “Cēsu 
alus” dar-
b i n i e k i , 
C ē s u 
V U G D 
n o d a ļ a s 
amatper-
sonas un darbinieki - LAKRS arodorganizācijas pārstāv-
ji, kā arī LBAS dalīborganizāciju pārstāvji—arī LMNA 
priekšsēdētājs A. Sīmansons.  Talkas dalībnieki vieso-
jās arī Cēsu VUGD iecirknī – vienīgajā jaunuzceltajā 
VUGD iecirknī Latvijā pēc valsts neatkarības iegūšanas.     
      26.aprīlī, Arodbiedrību namā, notika Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētā 
“STARPTAUTISKĀS DARBA AIZSARDZĪBAS DIE-
NAS” KONFERENCE.  
Konferences saukļi – “Stress darba vietās – kolektīvs 
izaicinājums” un “Darba vietas visiem vecumiem”.  
 Konference vienlaicīgi bija 28.aprīlim - Starp-
tautiskajai Strādnieku Piemiņas dienai veltīts pasā-
kums. Tā bija pulcējusi vairāk nekā 70 dalībniekus no 
LBAS dalīborganizācijām, t.sk. no LMNA: Līga JERMA-
CĀNE (rūpnīca ‘’Lignums’’), Velga LAPŠEVSKA un Na-
tālija LEŠENOKA (A/S ‘’Latvijas Finieris’’ Iekārtu rūp-
nīca), Ilze PASTARE (rūpnīca ‘’Furniers’’) un Āris 
SMILDZIŅŠ . 
 Ar piemiņas brīdi cietušajiem nelaimes gadīju-

mos darbā un bojā gā-
jušajiem darbā konfe-
renci atklāja LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris 
KRĪGERS.  

  LBAS eks-
perts darba aizsardzības 
jautājumos Ziedonis 
ANTAPSONS, uzstājo-
ties par Eiropas Savie-
nības arodbiedrību 
aktuāliem jautāju-
miem,  norādīja uz 

“Normatīvās atbilstības  un izpildes programmas 
(REFIT) (administratīvā sloga samazinājums) negatīva-
jiem aspektiem. Eiropas Arodbiedrību konfederācija 
(ETUC), kuras dalīborganizācija ir arī LBAS, pieprasa 
Eiropas Komisijai: Nekavējoši atjaunot Kancerogēnu un 
mutagēnu Direktīvas pārskatīšanu, papildinot Direktīvu 
ar 50 kaitīgāko vielu, kas izraisa vēža slimības un sie-
viešu un vīriešu neauglību, sarakstu. Z.ANTAPSONS 
informēja par ES darba aizsardzības kampaņu “Drošs 
un veselīgs darbs jebkurā vecumā” 2016-2017.g.g.  
 Ziņa par darba aizsardzības uzticības personu 
(UP) skaitu nebija laba, jo pēdējo trīs gadu laikā tas ir 

Sandra Veitmane par Arodapvienības “ 
Koncerna «Latvijas Finieris» arodbiedrī-
ba” priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievē-
lēta šī gada 30.martā, Arodapvienības  
pārvēlēšanu sapulcē.   
Līdz ievēlēšanai  Sandra strādāja rūpnīcā 
“Lignums” par laboratorijas vadītāju, 
vienlaicīgi būdama aktīva uzņēmuma 

arodbiedrības galvenā uzticības persona un Arodap-
vienības Valdes locekle. 

   Ceram saņemt no ikviena VMD darbinie-
ka jebkura mēneša darba laika uzskaiti, kurā 
var redzēt reālo nostrādāto laiku jebkurā gada 
mēnesī.  
 Lūgums nekavējoši sūtīt uz e-pastu: 
lmnasim@lmna.lv .  

LATVIJAS BRĪVO AROD-
BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 Brašie talcinieki (no labās) P.Krīgers 

un A.Sīmansons  “Glāznieku” pagalmā... 



samazinājies par 10% un uz šā gada sākumu bija tikai 
2101 Uzticības Personas.  
 Piezīme (Ā.Sm.): Uzskatām, ka Valsts darba 
inspekcijai (VDI) būtu jāpievērš lielāka uzmanība darbi-
nieku pārstāvju iesaistīšanai darba aizsardzības jautāju-
mu risināšanā uzņēmumos.    
           Par Darba aizsardzības situāciju valstī, 
2016.gada ieceres un izaicinājumi referēja Valsts 
darba inspekcijas direktors Renārs LŪSIS.  
 Piezīme ( Ā.Sm.): Par R.Lūša sniegto informā-
ciju esam rakstījuši LMNA Ziņas Nr.4 (179).  

           Arodveselības jaunie izaicinājumi. Stresa 
izraisītas arodslimības. Gados vecāku darbinieku 
veselības indikācijas bija Darba vides un veselības 
institūta direktora Ivara Vanadziņa tēma. Arodslim-
nieku raksturojums 2014.gadā: ● Vidējais vecums – 
54,1 gadi; ● Vīrieši 34,8% (n=425), sievietes – 65,2% 
(n=796); ●Vidējais darba stāžs kaitīgu faktoru ietekmē 
– 24,6 gadi; ● Vidēji 3,2 arodslimības vienam cilvēkam; 
● 53,9% arodslimnieku no Rīgas un tās apkārtnes. Pusi 
no visiem arodslimību gadījumiem valstī veido muskuļu-
skeleta sistēmas arodslimības (MMS), kas lielākoties ir 
fiziskā pārslodzes kā darba kaitīgā faktora sekas. Daļēji 
pie MMS esam vainīgi paši, saka I.VANADZIŅŠ . 
  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas Rīgas apvienotās nodaļas vadītājas 
Dagmāras PANDERES  tēma bija Invaliditātes eks-
pertīze Latvijā. Normatīvie dokumenti invaliditātes 
sakarā ir:      
 ● 20.05.2010.g. “Invaliditātes likums”  
 ● 13.12.2006.g. LR Saeima ar likumu apstiprina 
“Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 
 ● Ministru kabineta 23.12.2014.g.noteikumi 
Nr.805 “Par prognozējamās invaliditātes un  darbspēju 
zaudējuma noteikšana kritērijiem, termiņiem un kārtī-
bu. 
 Parādītā Invaliditātes noteikšanas sistēma strā-
dājošiem šobrīd izskatās diezgan sarežģīta.  Lūk dažas 
definīcijas: Invaliditāte – ilgstošs vai nepārejošs ar 
vecuma izmaiņām cilvēka organismā nesaistīts fizisko 
un psihisko spēju ierobežojums, kas apgrūtina personas 
integrāciju sabiedrībā, pilnīgi atņem vai daļēji ierobežo 
tās spēju strādāt un sevi apkopt. Invalīds – persona, 
kurai sakarā ar slimību, traumu vai iedzimtu defektu 
izraisītiem orgānu sistēmu traucējumiem ir nepiecieša-
ma papildus medicīniskā un sociālā palīdzība.  
   Par Rehabilitācijas iespējām cilvēkiem 
ar funkcionāliem ierobežojumiem - sociālo un pro-
fesionālo rehabilitāciju informēja Sociālās integrāci-
jas valsts aģentūras  Rehabilitācijas pakalpojumu noda-
ļas vadītāja Liene SAUKUMA.     
  Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam 
un labākam darba mūžam bija Labklājības ministrijas  
Darba tirgus politikas departamenta direktora Renāra 
LIPSKA tēma.      
  A/S “Cēsu Alus” darba aizsardzības un vides 
speciāliste Kristīne KURSĪTE pastāstīja par darba aiz-
sardzības uzticības personu darbu uzņēmumā, par “0 
nelaimes gadījumu politiku” un darbības noteikumu 
“Esmu atbildīgs par to, ko redzu, dzirdu, zinu”.   
 Pēc ziņojumu noklausīšanās (debatēm par lek-
toru ziņojumiem diemžēl nepietika laika!) konferences 
dalībnieki atbilstoši savām interesēm iesaistījās darba 
grupās: 1. Senioru darbs; 2. Uzticības personu dar-
ba aspekti un 3. Nelaimes gadījumu pieteikšana, 
izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija. Pēc 
jautājumu apspriešanas tika apkopoti izteiktās domas 
un viedokļi. 

 Konferences noslēgumā tika pieņemts: 

A I C I N Ā J U M S VALSTS INSTITŪCIJĀM, DARBA 
DEVĒJIEM, NODARBINĀTAJIEM UN UZTICĪBAS 
PERSONĀM PAR DOŠĀM UN VESELĪBAI NEKAITĪ-
GĀM DARBA VIETĀM. (skat. Ielikumā) 

 

TAUTAS SAPULCE 
   1.maijā, Doma laukumā, Rīgā, Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienība organizēja tautas sapulci «Par cie-
nīgu darbu un cienīgu darba samaksu veselam un 
izglītotam cilvēkam Latvijā». Pasākumā piedalījās 
aptuveni 3000 cilvēku—arodbiedrības biedri un viņu 
atbalstītāji.  

 Sapulces mērķis bija pievērst nopietnu uzmanību ka-
tastrofālajai situācijai veselības aprūpē uz ko aicināja Latvijas 

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība 
(LVSADA), un šim aicinājumam atsaucās visas LBAS dalīborga-

nizācijas.  
 Uzaicinājums piedalīties tautas sapulcē bija nosūtīts 

visām Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, bet savu at-
balstu pauda un piedalījās pasākumā: – “No sirds Latvijai”, 

Latvijas Reģionālā apvienība un sociāldemokrātiskā partija 
“Saskaņa”.  

   LBAS tautas sapulces prasības atbalstīja Eiropas 
arodbiedrību konfederācija (ETUC), Starptautiskā arodbiedrību 

konfederācija (ITUC), Igaunijas un Lietuvas arodbiedrības, kā 
arī  atbalsta vēstules no Nīderlandes Arodbiedrību konfederāci-

jas FNV, Polijas Arodbiedrību centra OPZZ un Ziemeļvalstu 
arodbiedrību padomes NFS. Zviedrijas arodbiedrību konfederā-

cija LO savukārt nosūtījusi atbalstu LBAS prasībām pa tiešo 
Saeimai un valdībai. 

 LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers , uzrunājot sa-

nākušos, teica: “... Mēs gribam runāt 
par stratēģiskām problēmām, kuras 

mums traucē dzīvot, justies droši. Esam 
runājuši par nabadzību, ierēdņu un de-

putātu bezatbildību, bet pretī esam sa-
ņēmuši vēl lielāku bezatbildību un naba-

dzību. Apstākļi, kuros dzīvo mūsu strā-
dājošie, pensionāri, pilsoņi un nepilsoņi 

ir nepieņemami...”. 

    « ... Mūsu mīlestība pret valsti 

ir bezgalīga, bet nav akla. Cilvēkus ne-
drīkst pļaut kā ar izkapti zāli—tā refor-

ma neizpaužas. Tā 
nav reforma, kuru 

mēs sagaidām. 
Pateikt, ka novārdzināto nozari nevis 

glābs, bet gan privatizēs - ir cinisma kaln-
gals. Tas pierāda, ka labi paēdušās aprin-

das grib uzbūvēt savu biznesu uz mūsu 
asiņu un kaulu rēķina...», sacīja Latvijas 

Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrī-
bas priekšsēdētājs Valdis Keris.  

    Starptautiskā arodbiedrību kon-
federācija (ITUC) savā solidaritātes vēstu-



lē raksta: “Veselības aprūpe un izglītība ir vissvarīgākais ilg-

tspējīgu un taisnīgu sabiedrību attīstībai. Tas ir nepieņemami, 
ka Latvijas varas institūcijas pret to izturas nevērīgi. Valdības 

politika, kurā dominē finanšu aprindu intereses, ir novedušas 
pie pieaugošas mirstības, veselības aprūpes institūciju nepie-

tiekošas darbības, izglītības sistēmas pasliktināšanās un darbi-

nieku un iedzīvotāju dzīves apstākļu pasliktināšanās. Daudzi 

cilvēki, īpaši jaunieši, neredz valstī sev nākotni un to pamet. 
Jūsu prasības atbalsta miljoniem strādājošo cilvēku lielajā 

ITUC ģimenē, un mēs sūtām solidaritātes ziņu visiem Latvijas 
strādājošajiem cilvēkiem un arodbiedrību aktīvistiem, kuri 

1.maijā mobilizēsies Rīgā.” 
   Tautas sapulcē 1.maijā LBAS un dalīborganizācijas 
pieņēma PRASĪBAS Saeimai un valdībai. 

 

     LMNA izsaka pateicību visiem arodbiedrī-
bas biedriem un aktīvistiem, kuri atrada lai-
ku un iespēju piedalīties Tautas sapulcē. 
   

 M EŽA NOZARĒ 
 
 

 5.maijā Mežu Sertifikācijas Padomes (FSC) 
Eiropas reģionālais direktors Anands 
PUNDŽA (Anand Punja) vizītes laikā 
Baltijā tikās ar vairāku ieinteresēto 
pušu pārstāvjiem. Rīgā uz tikšanos bija 

uzaicināti Inga Spalvēna un Edvīns Zako-

vics (Latvijas valsts meži), Iveta Desaine 
(Skogssallskapet), Juris Menniks (BSW 

Latvia), Raimonds BĒRMANIS (LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centrs), Vita RU-

DZĪTE (Rīgas Meži) un no LMNA Aivars 
SĪMANSONS un Āris SMILDZIŅŠ.  

      Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīsti-

nāti ar FSC Globālo stratēģiju 2015. - 2020. gadam. Dalībnie-

kiem bija iespēja iesaistīties diskusijā par FSC attīstību Latvijā 

un izteikt priekšlikumus, bažas un komentārus. Papildus tam 
FSC Eiropas reģionālais direktors informēja par FSC plāniem 

Latvijā tuvākajiem diviem gadiem. Tie galvenokārt saistīti ar 
Nacionālā FSC meža apsaimniekošanas standarta izstrādi jeb 

precīzāk - ar sagatavotā standarta melnraksta pielīdzināšanu 
jaunajiem FSC principiem un kritērijiem. Otrs būtiskākais uz-

devums tuvākajos gados būs vairot ieinteresēto pušu uzticību 
FSC, uzlabojot saziņu ar ieinteresētajām pusēm un vairojot  

FSC atpazīstamību.  Sarunā ar A.PUNDŽU tika skarts arī jau-
tājums par pašnodarbināto personu iesaistīšanu mežizstrādes 

darbos, viņu sociālo un tiesisko aizsardzību. 

 

 Š.g. 3.maijā mūsu ilggadēja kolēģeŠ.g. 3.maijā mūsu ilggadēja kolēģeŠ.g. 3.maijā mūsu ilggadēja kolēģe       

INGRĪDA PAEGLEINGRĪDA PAEGLEINGRĪDA PAEGLE   

atzīmēja Nopietnu un Skaistu atzīmēja Nopietnu un Skaistu atzīmēja Nopietnu un Skaistu    

dzīves Jubilejudzīves Jubilejudzīves Jubileju!!!   

    Latvijas Meža nozaru arodu biedrība sveic Valsts meža dienesta ģe-

nerāldirektoru  ANDI KRĒSLIŅU, sakarā ar Atzinības krusta III šķiras pie-

šķiršanu par nopelniem tautsaimniecības attīstībā, nozīmīgu ieguldījumu 

meža nozares attīstībā. 


