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Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadamTā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigsTam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam!
Andris Vējāns

MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ
15.novembrī notika Informatīvā diena/ LMNA
Padomes sēde - LMNA arodorganizāciju vadītājiem,
vietniekiem un arodbiedrību aktīvistiem. Darba gaitā: 1. Ieskats socionikā (lektore: Evija Čeprova – Mg. iur.
Socionikas konsultante); 2. Par LMNA Valdi (ziņo: A.
Sīmansons – LMNA priekšsēdētājs).
Evija Čeprova - socionikas pasniedzēja, personā-

1.

la atlases projektu vadītāja. Pēc izglītības un arī iepriekšējās darba pieredzes ir juriste.
Kopš 2010. gada ir socionikas konsultante.
E. Čeprova:” … Socionika
ir uz zinātni balstīta pieeja pašam
savu spēju, citu cilvēku talantu un
savstarpējo attiecību uzlabošanai. Tā
atklāj cilvēka domāšanas veidu un
ļauj prognozēt cilvēka rīcību. Socionika – mācība par cilvēka uztveramās informācijas uztveri un apstrādi,
par apkārt esošo realitāti un par
cilvēku informātisko mijiedarbību.

Saskaņā ar socionikas pamattēzēm, eksistē 8 dažādi cilvēka
uztveramās informācijas veidi – aspekti. Aspektu uztvere nav
viennozīmīga, ar vieniem aspektiem informācija tiek uztverta
bez izkropļojumiem un ir iespējama elastīga un radoša darbība ar to. Savukārt ar citiem aspektiem uztverto informāciju
uztveram neadekvāti vai arī tā izraisa atgrūšanu.
Socionikas pamatus veido A modelis – nosacīts psihes modelis, kurā aspekti sakārtoti noteiktā veidā, ņemot vērā
tās uztveres īpatnības. Kopā tiek izdalīti 16 socioniskie tipi,
katram no tiem ir unikāls aspektu novietojums A modelī. Katram sociotipam ir apzīmējums no burtu abreviatūras
(piemēram ILI), tāpat arī nosaukums. Tiek izdalīti četri sociotipa pazīmju pāri
(dihotomas). Tās ir: ekstraversija/
introversija,
loģika/ētika,
sensorika/intuīcija,
racionalitāte/iracionalitāte.
Katram sociotipam var dominēt tikai viena pazīme no
dihotomu pāra. Citiem vārdiem runājot, nav iespējams vienlaikus būt ekstravertam un introvertam, vai racionālam un
iracionālam.
Daudzi no mums meklē dzīvei to zelta formulu, kura
ļaus bez jebkādas piepūles izmainīt savu ikdienu līdz nepazīšanai, sasniegt galvu reibinošus panākumus karjerā un laimi
personīgajā dzīvē. Arī socionika ienāk mūsu dzīvē kā sava
veida kompass – īstā ceļa noteicējs. Tomēr svarīgi saprast, ka
socionika palīdz noteikt tikai cilvēka potenciālu. Socionika ir instruments, kas palīdz atrast snaudošos talantus, kādi ir
ikvienā no mums. Ne katram ir laimējies atklāt savus patiesos

talantus un spējas jau jaunībā karjeras sākumā. Bieži vien
cilvēki strādā savām spējām neatbilstošā profesijā, tādā veidā
it kā strādājot ar kreiso roku, kaut arī cilvēks ir labrocis.
Kā zināt vai strādājat pareizo darbu? Ja dienas beigās
esat pārguris, iztukšots, bez gandarījuma sajūtas, jums nepatīk darbs, uz kuru dodaties ik dienu un nevarat sagaidīt piektdienas pēcpusdienu – visticamāk neesat īstajā vietā vai strādājat ar nesaderīgiem kolēģiem vai vadītāju.
Cilvēka spējām un intelektuālajam līmenim atbilstoša
profesija sniedz enerģiju, prieku un gandarījumu par padarīto!
Taču tas nenozīmē to, ka, ja esat noteikta tipa cilvēks un sāksiet strādāt tam piemērotā profesijā, viss „ies kā pa diedziņu”!
Tā viss nebūs, jo būs jāiegulda darbs sava talanta attīstīšanā. Protams, prasmes, kas atbilstošas iedzimtajiem talantiem izdodas vieglāk un organiskāk attīstīt, nekā tās, kuras no
dabas mums ir vājas. Tādēļ varat uzdot sev jautājumu – vai
vērts visu dzīvi mēģināt attīstīt vājas īpašības un sasniegt tikai viduvējus rezultātus? Vai tomēr labāk atklāt,
izzināt, pieņemt sevi un attīstīt tās prasmes, kuras atbilst mūsu dabas dotajam talantam.
Liela nozīme savu talantu attīstīšanā ir
cilvēkam, kurš palīdzēs šos talantus attīstīt un kādas
metodes tajā pielietos. Svarīgi, lai cilvēks, kas palīdz jums
augt, būtu pietiekami zinošs par to, kāda pieeja katram no
tipiem nepieciešama, lai sasniegtu rezultātus un attīstītos, jo
dažādu tipu cilvēkiem ir atšķirīgi motivatori, darbošanās tempi,
vērtības un metodes to realizēšanai.
Socionika nav zelta atslēdziņa, ar kuru atslēgsiet visas durvis, bet gan instruments, ar kura palīdzību atvieglosiet
savu un savu padoto ceļu uz panākumiem!.... ‘’

Industriālo nozaru arodbiedrība. Nozaru sociālā dialoga stimulēšanas rezultātā paredzēts noslēgt ģenerālvienošanās, kas
uzskatāmas par uzņēmējdarbības vidi ietekmējošu instrumentu un mazinās nelegālo nodarbinātību un ēnu ekonomiku, tostarp tiks sniegts ieguldījums Eiropas sociālo partneru darba
programmas mērķu sasniegšanā.

vēlēt
Kristīni
Rapu
–
‘’Latvijas Finieris’’ arodorganizācijas
priekšsēdētāju.
15.novembrī notika LMNA Val-

LBAS balvu un Atzinības rakstu par nozīmīgu
ieguldījumu arodbiedrību un sociālā dialoga attīstībā
saņēma arī Latvijas meža nozares arodbiedrības pārstāve—AS “Latvijas Finieris” Iekārtu rūpnīcas arodorganizācijas priekšsēdētāja NATĀLIJA LEŠENOKA.
APSVEICAM!

2.

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
15. novembrī, Arodbiedrību namā, notika
LBAS organizēts pasākums “LABĀKĀ ARODORGANIZĀCIJA 2017”.

Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas LBAS apbalvo tās uzņēmumu un iestāžu arodorganizācijas, kas aizvadītā
gada laikā visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba
apstākļu un koplīgumu uzlabošanu.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns pasākuma
ievadā norādīja: “Katrā LBAS dalīborganizācijā ir arodorganizācija, kuras veikums ir izcils, un tie ir mūsu kustības līderi. Viņi mērķtiecīgi un rezultatīvi strādā arodbiedrības biedru interešu īstenošanā, cīnoties par augstāku darba samaksu, labākiem darba apstākļiem un
labākām sociālajām garantijām, saglabājot un uzturot
uzņēmumu konkurētspēju un savas institūcijas efektivitāti.”
Šogad 15 LBAS nozaru arodbiedrības apbalvošanai
LMNA Padome nolēma: par Valdes locekli ie- izvirzīja 21 labāko arodorganizāciju un 2 aktīvākos jauniešus.

des sēde, kurā izskatīja un atbalstīja jautājumu par Arodapvienības ‘’Koncerna Latvijas Finieris Arodbiedrība’’ reģistrēšanu LR
Uzņēmuma reģistrā kā LMNA patstāvīgo
vienību .
Ar LR Uzņēmuma reģistra 2017.gada 27.novembra
lēmumu Nr. 6-24/165984 NOLEMTS: “ierakstīt biedrību un
nodibinājumu reģistrā LMNA patstāvīgo vienību ‘’Latvijas
Finieris’’ arodorganizāciju.”
27.novembrī Latvijas Meža nozares arodbiedrībā
notika sanāksme par ESF projektu “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības
vides sakārtošanai”. Piedalījās: LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS
speciālisti L. Liekna un N. Mickeviča, AS “Latvijas Finieris”
Padomes priekšsēdētājs U. Biķis un Latvijas Kokrūpniecības
federācijas Valdes loceklis K. Klauss.
Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK)
2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” , LBAS 2017.gada
26.maijā ir uzsākusi projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā
dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās
un sakaros.
Līdzīgu projektu minētā specifiskā mērķa ietvaros
īstenos arī LBAS nacionālais sociālais partneris - Latvijas darba
devēju konfederāciju (turpmāk - LDDK).
Lai sasniegtu projekta mērķi, kā LBAS, tā LDDK projektā iesaistīs sadarbības
partnerus; LBAS – minēto prioritāro nozaru arodbiedrības
(LBAS dalīborganizācijas) un LDDK – attiecīgo nozaru darba
devēju asociācijas.
LBAS projekta ietvaros ir piesaistīti 5 sadarbības partneri - minēto nozaru arodbiedrības: Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, Latvijas
Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Latvijas Meža nozares arodbiedrība un Latvijas

Foto no LBAS arhīva

15.novembris. Brīdis pēc apbalvošanas.
No kreisās: I.Liepiņa (LBAS), A.Sīmansons, K.Rapa,
I.Siņica, NATĀLIJA LEŠONOKA, E.Baldzēns un
A.Muhlinkins (abi LBAS)

Cienījamie Kolēģi!
Ir liels gods un lepnums tikt nominētiem un saņemt
balvu kā „Labākā arodorganizācija 2017”
Esam priecīgi un pagodināti, ka mūsu darbs tiek augstu
vērtēts un atzīts.
Vēlos izteikt vislielāko pateicību AS ‘’Latvijas Finieris’’
arodorganizācijas priekšsēdētājai Kristīnei Rapai par atbalstu un
uzmundrinājumu grūtos brīžos. Paldies Iekārtu rūpnīcas direktoram Mārim Bumbierim un vecākai darba aizsardzības speciālistei
Velgai Lapševskai par lielisko sadarbību un atsaucību, kā arī ikvienam Iekārtu rūpnīcas darbiniekam. Šī nominācija dod mums
papildus stimulu turpināt iesāktos darbus vēl augstākā kvalitātē
un ar vēl lielāku sparu nekā līdz šim.
Paldies!
Ar cieņu, Natālija

23. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Darba aizsardzības komisija ( piedalījās arī LMNA
eksperts Ā.Smildziņš) uzklausīja Labklājības ministrijas Darba
attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākās
ekspertes Māras VĪKSNES ziņojumu - tēzes PAR DARBA
AIZSARDZĪBAS LIKUMA GROZĪJUMU PROJEKTU.
M.Vīksne atzīmēja
būtiskākos jautājumus, kurus iecerēts
sakārtot darba aizsardzības normatīvajos aktos:
●
pašnodarbināto
darba aizsardzība;
●
nodarbinātības
formas – attālinātais darbs;
● sadarbība darba
aizsardzības jomā;
Foto no LMNA arhīva ● darba aizsardzī23.novembris. LBAS Darba aizsardzības
bas organizatoriskā
komisijas sēde. No labās: referente
struktūra;
M.Vīksne (LM), Antapsons (LBAS), ...
● darba aizsardzības jautājumu dokumentēšana.
Darba aizsardzības likumā (DAL) ir jāiekļauj pašnodarbinātās personas definīcija, sadarbība ar darba devējiem,
kas vienlaikus nodarbina savus darbiniekus un piesaista pašnodarbinātos.
Attālinātais darbs – darba izpildes veids, kad darbs,
kuru varētu veikt uzņēmuma ietvaros, izmantojot informāciju
un komunikāciju tehnoloģijas, pastāvīgi tiek veikts ārpus darba
devēja uzņēmuma ietvariem. Nodarbinātā, kurš veic darbu
attālināti, pienākums ir sadarboties ar darba devēju darba
vides iekšējās uzraudzības īstenošanas ietvaros.
No DAL 9. panta paredzēts svītrot nosacījumu – “Ja
uzņēmumā ir ne vairāk kā 10 nodarbināto un darba devējs ir
apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, viņš pats var
veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus”.
Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanas procesa un tā rezultātu dokumentēšanu. Ir iecerēts šo
nosacījumu papildināt: “Darba devējs dokumentēšanā ir tiesīgs
izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas ietver apliecinājumu par dokumentu sagatavošanas laiku un paredz iespēju valsts uzraudzības un kontroles iestādēm piekļūt šiem dokumentiem”.
Jau gada sākumā DAL Grozījumu projektā tika uzsākta jaunas - VI nodaļas “Administratīvā atbildība darba aizsardzības jomā un kompetence sodu piemērošanā” (DAL 29.40. panti) iestrāde. Ar šiem Grozījumiem tiks aizstātas Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgās normas. Nodaļas
nosacījumi attieksies uz vairāku DAL prasību pārkāpumiem,
piemēram:
 Darba vides riska novērtējuma neveikšana vai darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšana;
 Nodarbināšana bez obligātā veselības pārbaudes;



Nodarbināto neinstruēšana vai apmācības neveikšana jautājumos par nodarbināto drošību un veselību darbā u.t.t.
Piemēram, šīs nodaļas 31. panta “Darbā notikuša
nelaimes gadījuma neizmeklēšana” redakcija, iespējams,
būs šāda: “Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam vai darbaspēka pakalpojumu saņēmējam – fiziskajai personai vai
amatpersonai no divdesmit astoņām naudas vienībām līdz
simts naudas soda vienībām, juridiskajai personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai – no septiņdesmit naudas soda
vienībām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām”.
P.S. M.VĪKSNEI tika iesniegti LMNA priekšlikumi
DAL Grozījumiem (Pielikums Nr.1. “LMNA Ziņas” Nr. 10).
P.S. 1) Naudas soda vienības ir parādījušās ar
“Grozījumu Darba aizsardzības likumā ( DAL) Likumprojektu”,
izsludinātu 16.03.2017. , kas paredz papildināt Likumu ar VI
nodaļu: VI nodaļa. Administratīvā atbildība darba aizsardzības jomā un kompetence sodu piemērošanā.

Konference “PIEREDZE, ZINĀŠANAS UN
VESELĪBA ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”
28. novembrī Nodarbinātības valsts aģentūra,
(NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju
(LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS)
rīkoja plašu konferenci “PIEREDZE, ZINĀŠANAS UN
VESELĪBA ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”, lai diskutētu
par aktuālajiem Latvijas darba tirgus izaicinājumiem –
kā nodrošināt atbalstošu attieksmi, darbavietas un karjeras iespējas darbiniekiem virs 50 gadu vecuma.
Pašreizējās demogrāfiskās tendences liecina par sabiedrības novecošanos. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā darba devējiem būs jādomā par darbinieku virs 50 gadu vecuma
lielāku atbalstu darba tirgū un motivējošiem pasākumiem ilgākai darbaspēju saglabāšanai.
NVA direktore Evita Simsone uzsvēra, ka kompetentu, brieduma gadus sasniegušu darbinieku pieredze ir nozīmīgs faktors dažādu jomu uzņēmumu darbībā, un darba devējiem jau laikus jādomā par motivējošu priekšnoteikumu radīšanu viņu darba mūža paildzināšanai.
40% Latvijas iedzīvotāju ir vecumā virs 50 gadiem,
tādēļ viens no konferences aspektiem bija par iespēju radīšanu
jebkura vecuma darbspējīgiem cilvēkiem, kuri var un grib strādāt, ļaujot tiem pilnveidot esošo kompetenci un atrast savai
kvalifikācijai, prasmēm un zināšanām atbilstošu nodarbinātības
veidu. Tas ir viens no izaicinājumiem, par kura risinājumu konferencē diskutēja eksperti.
Arī Mairita Mēnese, ES fondu projektu departamenta ESF projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” vadītāja, ir
pārliecināta, ka nākotnes darba tirgus izaicinājumos cilvēkiem
vecumā 50+ būs nozīmīga loma, tādēļ ļoti svarīga ir darba
devēju, gados vecāku nodarbināto un arī sabiedrības izpratne
par ilgāka un labāka darba mūža panākšanai iespējamiem risinājumiem. “...Darbinieki virs 50 gadu vecuma var dot nenovērtējamu pienesumu ar savu pieredzi un zināšanām, tomēr
viņu noturēšanai vai atgriešanai darba tirgū svarīgi ir arī tādi
motivējošie faktori kā atbilstoša darba vide, iespēja realizēt un
pielietot savas zināšanas, mūžizglītības nodrošināšana jaunu,
konkurētspējīgu prasmju apgūšanai, kā arī vienlīdzīgas iespējas ar gados jaunākiem darba ņēmējiem. ...”
Savukārt LDDK eksperts Pēteris Leiškalns norādīja,
ka situācijā, kad diezgan radikāli mainās tradicionālā darbspējas vecuma un pensijas vecuma cilvēku samēri, ļoti būtiska ir
nodarbināto personu īpatsvara palielināšana. Pretējā gadījumā
strādājošo skaita samazināšanās dēļ var rasties situācija, kad
valsts pensiju sistēma vairs nespēs nodrošināt samērīgas pensijas.
P.Leiškalns: “Pensijas vecumu ik gadus sasniedz
apmēram 28 tūkstoši cilvēku, savukārt darbspējas vecuma
grupā ienāk aptuveni 20 tūkstoši jauno cilvēku. Turklāt apmēram piektā daļa no viņiem dodas prom uz citām valstīm. Tas
nozīmē, ka, ja mēs vēlamies pensijas vecuma cilvēkiem nodrošināt kaut cik normālus apstākļus, būs vai nu jāpalielina nodokļi, vai arī jāpalielina nodarbināto personu skaits. Viens no
efektīvākajiem instrumentiem problēmas risināšanai ir paildzināt strādājošo darba mūžu. Īsā termiņā cita ceļa nav. Darba
roku trūkst, un tā ir tendence, ar kuru jārēķinās”.
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
Līga Menģelsone skaidroja, ka “ ... Latvijā katrs cilvēks ir no
svara. Mūsu valstī trūkst darbaroku, tādēļ ir jādomā, kā to
risināt. LDDK ir izstrādājusi profesiju sarakstu, lai atvieglotu
darba atļauju iegūšanu augsti kvalificētiem ārzemju speciālistiem, kas gatavi strādāt Latvijā. Otrkārt tiek domāts, kā efektīvāk veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku iesaisti darba tirgū.
Tieši viņi ir tie, kas visizcilāk spēj apmācīt jaunus cilvēkus,
dalīties ar savu pieredzi. Veikt vairāk intelektuālu, ne fizisku
darbu. ...”
Arodslimību ārste Jeļena Reste norādīja, ka ārzemnieku piesaiste var nelīdzēt, jo iedzīvotāju populācijas novecošanās tendence vērojama visā pasaulē, ne tikai pie mums.
Tādēļ jaunu un spēcīgu darbinieku trūkums ir gaidāms jau
pavisam drīz.

L

ai ikvienam no mums ir ticība
savai valstij un saviem spēkiem! Godprātīgi strādājot, sniedzot viens otram
draudzīgu un palīdzīgu roku, īstenosim un vairosim
labo! Iedegsim baltas svecītes ticībai un cerībai, jo
tieši tās ir visa tālākā pamatā.
Šajā klusajā baltajā Ziemassvētku laikā
visiem novēlu, lai šie svētki nestu Jums mieru dvēselei, lai gaisma mājo Jūsu sirdīs un dod Jums spēku
ikdienas gaitās.
Novēlu visiem priecīgus, gaišus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus, panākumiem bagātu un
veiksmīgu Latvijas 100 – gades 2018.gadu!
Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā;
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!
Aivars

A

izmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku.
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.
Gaišus Ziemassvētkus, radošu Jauno gadu!
Inguna

No

sirds vēlu jums gaišus,
siltus un priecīgus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sapņi,
kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!

K

ad tu uzsmaidi savam tuvākajam un
piedāvā viņam savu roku, un ikreiz,
kad tu apklusti, lai kādu uzklausītu, iestājas
tavi Ziemassvētki. /Māte Terēze/
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība
veikt lielus un mazus darbus, enerģija īstenot
vispārdrošākās ieceres un dzīvesprieks!
Kristīne

J

aunajā 2018.—Suņa— gadā novēlu visiem
BULDOGA tvērienu visu darba tiesību jautājumu risinājumos, KOLLIJA šarmu un elegantu
pieeju sociālā dialoga jautājumos ar darba devēju un VĒJA SUŅA ātrumu informācijas aprites
nodrošināšanai starp arodbiedrības biedriem un
arodaktīvu!
Uldis

J

aunajā Gadā mēs visi kaut ko vēlamies. Vēlamies, lai piepildās tas, ko esam iecerējuši.
Gadu mijā sakārtojam domas, pārdomājam notikušo un vienmēr ceram uzsākt kaut ko jaunu.
Jaunajā 2018. Gadā gribu novēlēt visiem, lai
piepildās iecerētais, lai ir veselība, darbaprieks
un spēks mīlestībai! Lai visur valda pārticība,
pasaulē iestājas miers un saticība!
Ilmārs

L

ai vārdi ARODBIEDRĪBA
2018. gadā skan pilīs un būdiņās, ielās
un laukumos, un arī . . . mežā, un protams, Latvijas radio- un televīzijas programmās.
Lai vārdus ARODBIEDRĪBA lasām
plašsaziņas līdzekļos – Neatkarīgā Rīta Avīze,
Latvijas Avīze, Sporta Avīze, Babuškin Sekret,
Segodņa, Likums un Taisnība, Pie Galda!, Latvijas Mājas Dakteris, Privātā Dzīve, Meža Avīze, LMNA Ziņās, un daudzos citos.
Lai vārds ARODBIEDRĪBA nav svešvārds ne lielam, ne mazam!
Āris

Anete

Novēl LMNA Valde un Birojs ....

PIELIKUMS NR.1.
“LMNA ZIŅAS” NR.10 2017.G.

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBAS
PRIEKŠLIKUMI
GROZĪJUMIEM DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ (DAL)
Priekšlikumus sagatavoja : LMNA eksperts Āris Smildziņš
Rīgā,

23.11.2017

1. 1.pantā “Likumā lietotie termini” iekļaut DAL 13. Pantā “Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
izmeklēšana un uzskaite” lietotos jēdzienus-terminus “nelaimes gadījums darbā” un “arodslimība”.
Bez šo terminu skaidrojuma atsauce uz to, ka Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.950 ir
izdoti saskaņā ar DAL 13.panta pirmo daļu nav korekta. Jēdzieni “nelaimes gadījums darbā” un
“arodslimība” ir definēti pavisam citā likumā, proti, likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”.
2. II nodaļa “Darba devēja pienākumi un tiesības”: 6.pants - Nav loģiska prasību secība: darba devēja tiesības 6.panta1. daļā kā prioritāte norādīta disciplinārsodu piemērošana nodarbinātajam, bet
darba devēja pienākumi darba aizsardzības jomā tikai pēc šā panta , proti, šā likuma 7. un 8.pantā minētās darbības, t.sk. 8.panta 5.daļā norādīto : “novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka
risku nodarbinātā drošībai un veselībai galvenokārt var radīt: 5) nepietiekama nodarbināto profesionālā
sagatavotība un instruēšana . . .”
3. IV nodaļa “Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā”. Sakarā ar to, ka nav noteikta pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā, ir 2 varianti: 1) noteikt pašvaldību kompetenci
darba aizsardzības jomā; vai 2) nodaļas nosaukumā svītrot vārdu “pašvaldību”.
4. DAL 1.pantā nav pašnodarbinātā definīcijas. Neskatoties uz to 4.pantā – “Darba aizsardzības vispārīgie principi” 2.daļā ir konstatējoša norāde – Pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa
darbs. Šī norāde nenosaka, kuras DAL (un tam pakārtoto MK noteikumu) prasības attiecas un vai vispār
tās attiecas uz pašnodarbināto. Arī augstākminēto MK noteikumu Nr.950 3.punktā ir tikai aizplīvurota
norāde “... izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kas notikuši ar ...personu, kura faktiskos apstākļos uzskatāma par nodarbināto ...”
Piezīme( Ā.S): Kādi ir nelaimes gadījumu, veicot darbu, un arodslimību statistikas rādītāji paš
nodarbinātajiem?
Atbilstoši SDO Konvencijas Nr.155 “Par darba drošību un veselību un darba vidi” (LR ratif,.05.07.1994.) 14.panta nosacījumam DAL (varbūt tas ir jau citā likumā?) iekļaut prasību izglītības un
profesionālās sagatavošanas programmās visos līmeņos, t.sk. augstākās tehniskā, medicīniskās un profesionālās izglītības programmās ietvert ar darba drošību un veselību un darba vidi saistītus jautājumus.
5. Ik gadus Latvijā tiek reģistrēti apmēram 10 000 jaunu uzņēmumu. Ja Valsts darba inspekcijai ir dati
par nelaimes gadījumiem un darba aizsardzības stāvokli jaundibinātajos uzņēmumos un tie liecina par
negatīvām tendencēm, darba aizsardzības jomā, zināšanu trūkumu par darba vides riska faktoru esamību
uzņēmumā, iespējams, ka DAL būtu jāiekļauj norma par darba devēju sertificēšanu darba aizsardzības jomā pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas.
6. LM izstrādāto Grozījumu DAL jaunajā VI nodaļā nepieciešams iekļaut sankcijas darba devējam par DAL
20. un 21.panta noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu - par nelabvēlīgu seku radīšanu vai kā citādi viņas
tiesību ierobežošanu, t.sk. attiecībā par piedalīšanos nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanā ;
piekļuves darbavietām nenodrošināšanā; par nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem līdzekļiem u.t.t.
7. Ja Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam tiek lietots likumā nedefinēts termins ” bīstamo nozaru uzņēmumi” , tad to kā terminu ar skaidrojumu iekļaut arī DAL. Turklāt nepieciešams šīm bīstamajām nozarēm, to uzņēmumiem ar DAL noteikt papildus – stingrākas prasības
attiecībā par nodarbināto profesionālo sagatavotību, kontroli un uzraudzību.
Piezīme (Ā.S.): Nepieciešams izskaidrot naudas soda vienības. Vai šis termins radās sakarā
ar tuvojošos eiro devalvāciju ekonomiskās krīzes sakarā, vai arī pāreju Latvijā atpakaļ uz naudas vienību
LATS?
(Iesniegti Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta
vecākās ekspertei M.Vīksnei LBAS DA komisijas sēdes laikā 23.novembrī.)

