
 
 

  21.februārī notika LMNA Informatīvā sanāk-
smē. Par 2020.gada sociālās drošības jautājumu aktu-
alitātēm informēja LBAS eksperte izglītības, nodarbinā-
tības un sociālas drošības jautājumos Linda Romele. 

  L. Romele: “ 2020.gada 1.janvārī stājās spēkā 

izmaiņas likumā 
“Par apdrošinā-
šanu bezdarba 
gadījumam” – 
turpmāk bezdarba 
pabalstu varēs 
saņemt astoņus 

mēnešus iepriek-
šējo deviņu mē-
nešu vietā, sama-
zināts arī apmērs. 
Jāatzīmē, ka re-

ģistrētā bezdarba 
līmenis Latvijā 

2019.gada decembra beigās bija 6,2%. 2019.gada beigās 
viszemākais bezdarba līmenis bija Pierīgas reģionā 4%, bet 
visaugstākais—Latgales reģionā 13.8%. ... 
 2019.gada jūnijā puse reģistrēto bezdarbnieku bija 
ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 52,4% jeb 29 234 
tūkst.. Bezdarbnieku skaits ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 11 
mēnešiem bija 12 428 jeb 22,3%, t.i., vidēji 22,3% bez-
darbnieku jeb katru ceturto skar izmaiņas bezdarbnieka 

pabalsta aprēķina kārtībā. ... 
 2019. gada decembrī bija nodarbināti 910,4 tūkst. 
Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.  Minimāla 
darba alga pirms nodokļu nomaksas jau trešo gadu pēc kārtas 
ir 430 euro mēnesī. ... 

 2019.gada decembrī vecuma pensiju saņēma 450 
500 pensionāri. 
 2019.gadā 29,35% no visiem pensionāriem saņēma 
pensijas līdz 300 euro.  
 2019.gadā 41,17% saņēma pensiju no 300 līdz 400 
euro. ... 
 Vidējais izmaksātais pensiju apmērs 2019.gada 
4.ceturksnī bija 358,59 euro. ... 
 Kopš 2018.gadu klāt ir nācis jauns apdrošināšanas 
veids – 1% no sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

sām tiek novirzītas veselības aprūpes pakalpojumu finan-
sēšanai.  

 No 2020.gada 1.janvāra vecāku pabalsta apmērs 
nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par 
iepriekšējo bērnu, ja sievietei nākamais bērns piedzimis, līdz 
iepriekšējais bērns sasniedzis 3 gadu vecumu. ... 
 No 1.janvāra tiesības uz maternitātes un vecāku pa-
balstu ir arī sievietēm, kuras darba tiesiskās attiecības izbei-
gušas ne ātrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības vai dzemdību 
atvaļinājuma iestāšanās ... 
 Bērna ilgstošas slimošanas laikā vecāks varēs sa-
ņemt slimības atvaļinājumu un slimības pabalstu ilgāk nekā 
līdz šim (vienā reizē ne ilgāk par 3 mēnešiem). ...”. 
 Informatīvās dienas turpinājumā LMNA priekšsēdētā-
ja Inguna Siņica informēja par apmācību semināru Briselē 
„Baltijas reģiona valstu arodbiedrību atjaunošana”. 
 Ligita Brahmane informēja kā veicas jaunu biedru 
piesaistē, kā arī par tikšanos no 4. līdz 7.februārim ar Baltijas 
Organizēšanas Alianses (BOA) Baltijas valstu koordinatoru 
Veiko Molder. Tikšanās laikā tika pārrunāts sasniegtais re-
zultāts, turpmākā sadarbība, mērķi un uzdevumi, kas jāsa-
sniedz.  
 Savukārt Āris Smildziņš informēja par dzirdēto 
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas  Darba Aizsardzī-
bas forumā.  Forumā piedalījās vairāk nekā 30 Viduseiropas 

valstu arodbiedrību darba aizsardzības  speciālisti. Galvenā 
foruma tēma: par  informācijas tehnoloģijām – ko jaunā des-

mitgade ienesīs darba aizsardzībā. 

 24. februārī  Arodbiedrību namā notika grāmatas 
“DARBA LIKUMS AR KOMENTĀRIEM” atvēršanas pasākums.  
Grāmata tapusi ar Fridriha Eberta 
fonda atbalstu, kopīgi strādājot 
LBAS un Zvērinātu advokātu biro-
ja “BDO Law” juristiem.  
  No LBAS puses pie grā-
matas strādāja pieredzējusi un 
augsta līmeņa ekspertu komanda 

darba tiesībās – Irēna Liepiņa, 
Nataļja Preisa un Kaspars Rā-
cenājs. Savukārt no ZAB “BDO 
Law” – vadošā partnere Vita Li-
berte, vecākā juriste Liene Blū-
ma, juristi Sintija Platā, Dārta 
Eglīte un Jānis Ciguzis.  
 Pasākumā piedalījās 
Labklājības ministrijas valsts sek-
retārs Ingus Alliks, LBAS priekš-

S P Ē K S  -  V I E N Ī B Ā 

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBAS VALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

© Latvijas Meža nozares 

arodbiedrība  

Bruņinieku ielā 29/31  

Rīga LV –1001 

Tālr. 67035941 

www. lmna.lv 

E-pasts: lmna@lmna.lv 
 

 

 

2020.gada janvāris—februāris 

Nr. 2 ( 215 ) 

MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



sēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna 
Liepiņa, ZAB “BDO Law” vadošā partnere Vita Liberte, Fridri-
ha Eberta fonda Baltijas valstīs direktors Peer Krumrey, kā 
arī LBAS dalīborganizāciju pārstāvji un citi interesenti. 
 Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece: Darba 
likums ir grozīts vairākkārt un nesen Darba likumā ir veikti 
nozīmīgi grozījumi saistībā ar sociālā dialoga un ģenerālvieno-
šanās attīstību Latvijā. LBAS un tās dalīborganizācijas aktīvi 
uzlabo darba standartus Latvijā, attīstot Eiropeisku sociālo 
dialogu un nozaru pašregulācijas un izaugsmes iespējas.  
 Komentāru sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs, ietverot jaun-
ākās atziņas no Eiropas un pasaules darba tiesību labākajiem 
regulējumiem. Darba likuma komentāros apkopotas ES tiesas, 
judikatūras un tiesību doktrīnas atziņas. Komentāri būs noderī-
gi arodbiedrības biedriem, arodbiedrību pilnvarotajām amat-
personām, ekspertiem un juristiem un visiem interesentiem.” 
  Vita Liberte, Zvērinātu advokātu biroja 
“BDO Law” vadošā partnere: “Likumdevēja uzdevums attiecībā 
uz Darba likuma normatīvo regulējumu nav vienkāršs, nākas 
līdzsvarot divu sabiedrības sociālo partneru – darba devēja un 
darbinieka – intereses, kas nereti mēdz būt diametrāli pretē-
jas. Turklāt jānodrošina Darba likuma normu atbilstību ES tie-
sību pamatnostādnēm, saskaņojumu ar citiem spēkā esoša-

jiem normatīvajiem regulējumiem, tiesu praksi un judikatūru. 
Darba tiesību nozare attīstās nepārtraukti, tāpēc Darba likums 
ir pakļauts regulāriem grozījumiem, papildinājumiem un jaunai 
interpretācijai, un ikvienam no darba tiesiskajās attiecībās 
iesaistītajiem tas jāpārzina savā ikdienas darbā, sekojot līdzi tā 
izmaiņām. Realitātē mēs saskaramies ar pretējo.  
 Jauno Darba likuma komentāru mērķis ir padarīt Dar-
ba likumu saprotamu ikvienam – grāmatai būtu jāatrodas kat-
rā uzņēmumā...” . 
  LBAS izdotā 430.lpp. biezā grāmata “DARBA LIKUMS 

AR KOMENTĀRIEM” ir ar visiem 2019.gada grozījumiem. Grā-
mata ir ierobežotā tirāžā, bet tā ir pieejama elektroniski: 
h t t p s : / / a r o d b i e d r i b a s . l v / … / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 2 /
new_dl_ar_kom.pdf 
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ETUI mācību seminārs ”Baltijas 

reģiona valstu arodbiedrību atjaunošana” 
 18. un 19. februārī,  Briselē, Latvijas Brīvo arod-
biedrības savienības delegācija—priekšsēdētājs Egils Baldzēns 
un vairāki  LBAS dalīborganizāciju vadītāji (arī LMNA priekšsē-
dētāja Inguna  Siņica) piedalījās ETUI mācībās par arodbied-
rību atjaunošanu Baltijas reģionā. Seminārā piedalījās arī Lie-
tuvas, Igaunijas un Polijas arodbiedrību aktīvisti. 
 Mācībās dalībnieki diskutēja par arodbiedrību ideju— 
kā tā mainījusies gadu gaitā, kādi ir veiksmīgas organizācijas 
pārvaldes pīlāri un, kas veicina mūsos pretestību pārmaiņām. 
“Lai saprastu, kā jāmainās, jāidentificē, kas sāp.” Arodbiedrību 
biedru skaits krītas visās valstīs. 
  Pirmajā dienā tika veikta SVID analīze Baltijas arod-

biedrību struktūrām. Semi-
nāra dalībnieku kopējās dis-
kusijās SWID analīzē tika 
apkopotas un izvērtētas  
Baltijas valstu arodbiedrību 

  S t i p r ā s  p u s e s : 

 Kompetence darba 
likumos, kā arī veselība un 
d r o š ī b a ; 
 AO tiesības tiek garantētas 
likumos; Likums garantē 
sociālo dialogu; Sociālie par-
tneri ir noteikti likumos; 
 Aizliegums atlaist arodbied-
rības biedru bez arodbiedrī-
bas piekrišanas (tikai Latvi-
jā); Sadarbība starp arod-
biedrību tīkliem;  Apmācības 
biedriem; Ātra reakcija uz 
darbinieku problēmām; Pie-
r e d z e  u n  e k s p e r t i ; 
 Ietekme uz likumdošanu un 

politikas veidošanu;  Solidaritāte; AO biedriem juridiskā 
pārstāvība; Līdzekļu piesaistīšana un apdrošināšana, 
u.t.t.. 

 Vājās puses: pasīva AO vadītāju domāšana;  AO vecākas 

paaudzes bloķē jaunākās paaudzes un baidās no pārmaiņām; 
zema pašapziņa; vāja ietekme politiskā līmenī; AO dalības 
samazināšanās; AO struktūra nav piemērota uzņēmuma arhi-
tektūrai; grūtības atrast AO vadītājus; pastāvīga PR trūkums: 
trūkst AO idejas “pārdevēji”; nav darbā pieņemšanas un orga-
nizēšanas stratēģiju; bailes no darba devēja; arodbiedrību 
sadrumstalotība; kompetences trūkums; slikta iekšējā komu-
nikācija, u.t.t. 

 Tika ieskicētas arodbiedrību  Iespējas: PR uzlabošana; 

aktīva darbība sociālajos medijos; nozaru koplīgumi; sadarbība 
ar pašvaldībām; izmantot ESF resursus;  FES un citus fondus; 
 pārrobežu sadarbība; aktīva līdzdalība likumdošanas procesā; 
Baltijas arodbiedrību institūts kā ideju laboratorija arodbiedrī-

bu kompetences paaugstināšanai, tostarp sarunām ar darba 
devējiem; AO organizē izglītojošus kursus par darba tiesībām 
un darba drošību vispārējās izglītības un arodskolās sadarbība 
ar darba devējiem; arodbiedrības biedru izglītošana; 
 trīspusēja sadarbība ar darba devējiem, valsts un nozaru lī-
menī; tiešs kontakts ar potenciālajiem biedriem; jauno tehno-
loģiju un digitalizācijas izmantošana; arodbiedrību sadarbība 
valsts līmenī; AO vadītāju domāšanas maiņa, u.t.t. .. 

  Tika pārrunāti arī  iespējamie arodbiedrību Draudi. 

  Semināra otrajā dienā  dalībnieki pārrunāja iepriekšē-
jās dienas  veikumu. Par galveno problēmu visi atzina, ka vēl 
joprojām līdz darbiniekiem (sabiedrībai) nenonāk informācija 
par arodbiedrību darbu. Arodbiedrībām trūkst cilvēku resursu, 
gan finanšu līdzekļu, lai organizētu pasākumus ārpus organizā-
cijas, lai  tiktos ar cilvēkiem. 
 Kā atdzīvināt un stiprināt arodbiedrības? Kādas meto-
des būtu visefektīvākās? 
 Lielākais darbs arodbiedrībām veicams ar uzņēmumos 
jau esošajām arodorganizācijām un to biedriem, jo vislabāk 
jaunus biedrus piesaistīt ir tieši šajā līmenī. Svarīgi, cik daudz 
biedru stāv aiz muguras, tam ir noteicošā loma pārrunās par 
uzņēmuma koplīguma slēgšanu. Arodbiedrības spēks ir biedru 
skaitā. Ja nav biedru atbalsta, tad ir grūti panākt labus rezul-
tātus. 
 Savukārt runājot par jauniešu iesaisti arodbiedrībās,  
daudz kas paveicams pirms tie uzsāk darba gaitas. Viena no 
idejām ir doties uz mācību iestādēm, uzrunājot un stāstot par 
arodbiedrībām, ka tās darbojas cilvēku labā, informējot par 
būtiskāko darba tiesību un darba drošības jomā. Svarīgi ir arī 
ar dažādo sociālo mēdiju palīdzību mainīt arodbiedrības tēlu, 
jo nevienam nav noslēpums, ka arodbiedrības vēl joprojām 
saista ar pagātni, ar iepriekšējo valsts iekārtas sistēmu. 
 Labs instruments, lai  sasniegtu un uzrunātu sabiedrī-
bu, ir organizēt ar nelieliem finanšu izdevumiem  informatīvus 
pasākumus, akcijas, izstādes, izvietojot  reklāmas pilsētvidē,  
vietās, kur pulcējas cilvēki no darba brīvajā laikā.  

Katra informācija, katra komunikācija ir no svara. 
 

Kā rit darbs Zviedrijas arodbiedrībā GS ... 
10 – 12.februārī , Stokholmā,  pieredzes apmaiņas 

vizītē Zviedrijas Meža nozares un poligrāfijas darbinieku arod-
biedrībā (GS) viesojās Latvijas Meža nozares (LMNA) arod-

biedrības dele-
gācija un Lietu-
vas Meža noza-
res arodbiedrī-
bas (LMPF) 
delegācija. Vizī-
tes mērķis bija 
izzināt Zviedru 
darba tirgus 
modeli, kā no-
tiek sadarbība 
starp nozares 

reģionu arodor-
ganizācijām, kā 
arī nozares kop-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.02.2020., Brisele, rit mācību 

process. Otrā no kreisās I.Siņica

(LMNA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.02.2020. Draudzīgas sarunas Arodbiedrības GS 

birojā. No kreisās L. Brahmane, A.Kice, I.Siņica 

(LMNA). Vidū sarunu moderators K.Johanssons 

(Zviedrijas GS) 



līgumu slēgšanas pārrunu process, stratēģija un konfliktu risi-
nāšana. 

Zviedrijas arodbiedrības šobrīd atrodas pārrunu pro-
cesa noslēguma fāzē, jo jaunie nozares koplīgumi tiek parak-
stīti 2020.gada 31.martā, līdz tam pārrunu procesam jābūt 
noslēgtam. Meža nozarē katra struktūra vada pārrunu procesu 
par sev aktuālajiem jautājumiem. Baltijas valstu Meža nozares 
arodbiedrību delegācijām bija iespēja tikties ar Meža darbinie-
ku pārrunu procesa komisiju, kura atklāja, ka šobrīd karstākās 
pārrunas starp arodbiedrībām un darba devēju notiek ap to, lai 
ceļš uz darba vietu mežā (tas ir domāts, ceļš no bāzes stacijas 
mežā, līdz tehnikai) tiktu iekļauts darbinieka darba laikā. Šo-
brīd ir panākts kompromiss:  meža darbinieku tehniku, novie-
tot pie bāzes stacijas mežā. Meža darbinieku koplīgumā tiek 
runāts arī par algas palielinājumu. Arodbiedrības pieprasa pa-
lielināt atalgojumus par 3%, darba devēji ir gatavi palielināt pa 
1,4% - šajā brīdī nāk talkā mediācijas birojs, kurš noteiks gala 
palielinājuma procentu.  

Zviedrijas arodbiedrības tradicionāli slēdz nozaru kop-
līgumus, kuros katra nozare vienojās par minimālo algu, jo 
valstī nav noteikta vienota minimālā alga, tas dod iespēju soci-
ālajiem partneriem pašiem brīvi vienoties par labāko variantu 
savā nozarē, bez valsts iejaukšanās. Zviedrijā uzsākot darba 

gaitas ir jābūt vērīgiem, jo, ja darba devējs nav parakstījis 
koplīgumu ar arodbiedrību, teorētiski var maksāt algu 0 kronu 
apmērā. Tas ir iemesls, kādēļ Zviedrijā 80% strādājošo ir 
arodbiedrības biedri. Koplīgums ar arodbiedrību nosaka arī 
darbinieka sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī 
arodbiedrības biedriem ir nodrošināts lielāks pabalsta apmērs 
bezdarba gadījumā.  

GS uzskata, ka konkurencei jābūt starp uzņēmumiem, 
un tai jāattiecas uz kvalitāti un efektivitāti, nevis jārada algu 
samazināšana un apstākļu pasliktināšanās strādājošiem. GS un 
arī Zviedrijas arodbiedrības kopumā uzskata, ka darba devēji, 
kuri nevar atļauties maksāt nozares koplīgumā atrunāto mini-
mālās algas apmēru saviem darbiniekiem, nav tiesīgi atrasties 
darba tirgū. 

Daži jautājumi un atbildes par darbu meža noza-
rē Zviedrijā. (no GS informatīvā bukleta) 
Cik pelna mežstrādnieks Zviedrijā? 

Saskaņā ar arodbiedrības aprēķiniem mežstrādnieka 
vidējā darba alga ir apmēram 151(aptuveni 14,33 eiro stundā) 
kronas stundā jeb 26 000 (2466.86 eiro mēnesī) kronas mēne-
sī. Šī alga ir aprēķināta bez dažādām piemaksām un papildu 
atlīdzībām, piemēram, piemaksas par darbu ārpus darba laika, 
virsstundu atlīdzības utt. (Algas aprēķinātas, balstoties uz da-
tiem, kas tiek iesniegti arodbiedrībai).  
 Kāda ir papildu atlīdzība par darbu ārpus darba 
laika? Papildu atlīdzība tiek izmaksāta, ja strādā citā laikā 
nekā no plkst. 06.30–17.00 darbdienās.  
 Papildu atlīdzība ir:  
Darbdienās par laiku no plkst. 17.00 – 06.30: 37,53 kronas 
stundā (3,56 eiro stundā) 
Sestdienās: 59,11 kronas stundā (5,61 eiro stundā) 
Svētdienās, svētku dienās un oficiālās brīvdienās: 86,89 kro-
nas stundā (8,24 eiro stundā). 
 Dažos uzņēmumos koplīgumā ir paredzētas augstākas 
atlīdzības likmes.  

Kāda atlīdzība pienākas par virsstundu darbu? 
Par darbu virs ikdienas normālā darba laika pienākas atlīdzība 
47,11 kronas stundā (4,47 eiro stundā). Par virsstundu darbu 
ārpus normālā darba laika tiek maksāta arī papildu atlīdzība.  

Kas sedz ceļa izdevumus uz un no darba? Pir-
mkārt, darba devējs, taču, ja darba devējs un darba ņēmējs 
vienojas, ka darba ņēmējs izmantos savu automašīnu, darba 
devējam jāmaksā 30,00 (2,85 eiro) kronas par jūdzi + 1 krona 
(0,09 eiro) par jūdzi par katru līdzbraucēju.  

 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 
4.februārī LBAS darba aizsardzības semināra dalībnieki 

(no LMNA Ā.Smidziņš) tika iepazīstināti ar Personu apvienības 
SIA “Civitta Latvija, SIAS “GRIF” un UAB “Civitta” pētījumu  
“LETĀLO NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ, KURI NAV TIEŠI 
SAISTĪTI AR DARBA VIDES FAKTORIEM, CĒLOŅI, SEKAS 
UN NOVĒRŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ” (174 lappuses).  

 Pētījums veikts pēc Valsts darba inspekcijas pasūtīju-
ma. Seminārā to prezentēja pētījuma autores Anna Rozen-
felde un Daina Pužule.  

 Ā.Smildziņš klausījās pētījuma autores 

 un konspektēja dzirdēto:  
 Prezentācijā lietots neoficiāls termins – “letālais ne-
laimes gadījums bez acīmredzamām traumām”.  Valsts 
darba inspekcija (VDI) nāves gadījumus, kurus izmeklējot kon-
statēts, ka cietušā nāves cēlonis darba vietā nav darba vides 
faktoru iedarbība, dēvē par ”dabīgās nāves gadījumiem”.   
 Laikā no 2012. gada līdz 2018. gadam VDI izmeklē-
jusi  544 nāves gadījumus darba vietās, t.sk. 288 bijuši  dabī-
gās nāves gadījumi. Nāves gadījumu (NG) skaits darba vietā 
uz 100 000 nodarbinātajiem Latvijā laikā no 2012. gada līdz 
2016. gadam bijis vidēji divreiz lielāks nekā vidēji Eiropas Sa-
vienībā (ES)  - 3,9 un attiecīgi 1,8.  Dabīgā nāvē darba vietā 
biežāk iestājusies vīriešiem, proti , 86,3% no visiem miruša-

jiem bijuši vīrieši, bet 13,7% - sievietes. 
 Šajā padziļinātajā pētījumā par dabīgās nāves gadīju-
miem Latvijā skatīta arī piecu ES dalībvalstu (Nīderlande, So-
mija, Vācija, Dānija un Rumānija) pieredze  dabīgās nāves 
gadījumu izmeklēšanā. Lai gan ziņošanas process par sma-
giem un nāves NG visās valstīs ir līdzīgs, tomēr procesā ir ni-
anses – ziņojuma sniegšanas termiņos un atkarībā no konkrē-
tajā valstī esošās apdrošināšanas sistēmas. Latvijā, konstatē-
jot nodarbinātā nāvi darba vietā, darba devējam jāziņo polici-
jai un Reģionālajai Valsts darba inspekcijai.  
 Pētījumā:” Labā prakse, kuru būtu vērts pārņemt arī 
Latvijā  ir Nīderlandes vienotais  bezmaksas diennakts  tālruņa 
numurs ziņošanai par darba vietā notikušo NG.”  

 Somijā nāves NG, kas noticis darba vietā, izmeklēša-
nu veic policija, reģionālā darba inspekcija un apdrošināšanas 
kompānija. Apdrošināšanas kompāniju  veikto izmeklēšanu 
organizē NG apdrošināšanas iestāžu federācija sadarbībā arod-
biedrībām un darba devēju organizāciju pārstāvjiem. 
 Vācijā  darba devējam ir jāizpilda paziņošanas veidla-
pa  ar informāciju par cietušajiem, lieciniekiem, izmantoto 
aprīkojumu un  negadījuma aprakstu. Nāves gadījumu izmek-
lēšanu veic apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs sadarbībā 
ar nodarbināto pārstāvi.  

 Pētījumā: “Rekomendējams precīzāk izpētīt Somijas 
letālo NG izmeklēšanas praksi, jo šādu NG skaits darba vietās 
Somijā 20 gadu laikā samazinājies no 58 incidentiem 1998. 
gadā līdz 24 – 2016. gadā”.  
 Dabīgās nāves cēlonības analīzē izmantotas datorizē-
tas telefonintervijas (1014 respondentu, padziļinātas ekspertu 
intervijas, intervijas ar ārstniecības iestāžu arodslimību ārstu 
komisijas locekļiem, arodslimību ārstiem un ģimenes ārstiem, 
intervijas ar nozaru ekspertiem, ar nodarbinātajiem, kuri pazi-
nuši dabīgā nāvē mirušo kolēģi.   

 Dabīgās nāves gadījumu skaits meža nozarēs atseviš-
ķi pētījumā nav minēts, bet trīs nozarēs – apstrādes rūpniecī-
ba, būvniecība, transports un uzglabāšana—notiek gandrīz 
puse (44,8%) no gadījumiem. 
 Pēc ekspertu domām, kā  dabīgās nāves cēloņus var 
minēt gan pārslodzi, gan paša nodarbinātā veselības stāvokļa 
pasliktināšanos, kā rezultātā cilvēks nomirst. Pārsvarā – 
sirds un asinsvadu slimības. Ja 2015. gadā valstī kopumā 
no sirds un asinsvadu slimībām ir miruši 57% gadījumos, tad 
darba vietās tie ir 47% no visiem nāves gadījumiem darba 
vietās, t.sk. ar tiem gadījumiem, kad nodarbinātais mirst trau-
mas dēļ. 
 Mānās obligātajās veselības pārbaudēs. Pētījuma 

autori konstatējuši, ka, piem., 2015. gadā 2 gadījumos no 25 
un 2014. gadā 2 gadījumos no 22, kad nodarbinātais norīkots 
uz veselības pārbaudi, lai arī strādājis diennakts vai nakts mai-
ņās, darba vides riska novērtēšanas pārskatos šāds darba vi-
des faktors nav norādīts, līdz ar to nav arī norādīta nepiecieša-

mība nodarbinātajiem veikt obligātās veselības pārbaudes.
 2015. gadā 5 no 38 izskatītajiem dabīgās nāves gadī-
jumiem darba vietā, nodarbinātie sūdzējušies par veselības 
problēmām. Darbinieki, kuri izteikuši sūdzības par veselības 
stāvokli, paši atteikušies doties pie ārsta un turpinājuši strā-
dāt. 
 Secināts arī, ka nodarbinātie atsevišķos gadījumos 
vāji pārzina pirmās palīdzības sniegšanas pamatus. 



Lojal itātes programma arodbiedrības biedriem  

uzrādot LMNA biedra karti   

    
Veikals 

"ODA Optika" 
Rīgā, K. Barona 

iela 40 
Darba laiks:  
I-V no 10-19   
  VI no 10 -17 
Mob. 270455822 

Piedāvā atlaides arī ģimenes locekļiem: 
- 20% apmērā no spēkā esošajām cenām - optiska-
jām brillēm; 
- 20% apmērā no spēkā esošajām cenām - lēcām; 
- 20% apmērā no spēkā esošajām cenām – briļļu  
ietvariem; 
- 15% apmērā no spēkā esošajām cenām - saules 
brillēm; 
Pasūtot brilles veikalā, redzes pārbaude BEZMAKSAS 
 

 Veikalu tīklos 
Vision Express 

https://
www.visionexpress.lv

/kontakti/veikali  
        Pasaules 

optika  https://

www.pasaulesoptika.l
v/saloni 

     Vizionette 
https://
www.vizionette.lv/ 

     Optio: 

https://optio.lv/lv/
kontakti/ 

Piedāvājums uzrādot arodbiedrības karti 
·       50% atlaide redzes pārbaudei 
·       20% atlaide brillēm (ietvars + lēcas + izgatavo-
šana) un saulesbrillēm 
·       40% atlaide kontaktlēcu iepakojumam 
Atlaides nesummējas ar veikala aktuālajām akcijām. 
 

 Kūrorta rehabi-
litācijas centrs 

Jaunķemeri 
 Jūrmalā 

Kolkas ielā 20 
Rezervācija pa tālru-
ņiem: 

67733522 vai 
26386222 

rezervaci-
ja@jaunkemeri.lv 

www.jaunkemeri.lv 

Biedra kartes uzrādītājam un 

1 pavadošai personai: 
-7% izmitināšanai 2 vietīgā standarta numurā 

Medicīniskai rehabilitācijai 
-7% izmitināšanai 2 vietīgā standarta numurā 

Veselības veicināšanas programmām: 

Ekspress kūre 2 dienas/1 nakts 

Veselīgas dienas 3 dienas/2naktis 

Restartē veselību 5 dienas 4 naktis 

Vesela mugura 7 dienas/6 naktis 
 

  
Rehabilitācijas 

centrs 
Līgatne 

  
Skaļupes,  Līgat-

nes pagasts 
Līgatnes novads 
 Rezervācija pa tālru-

ni 64161917, 
64161915 
www.rehcentrsligatn
e.lv 

  

Īpaša atjaunojoša programma MEŽA NOZARES 
ARODBIEDRĪBAS biedriem un 1 pavadošais per-
sonai 
Veselību atjaunojoša programmas: 

3 dienas /2 naktis 

125.60 Euro (cena bez atlaides 157.00 Euro) 

5 dienas /2 naktis 

229.50 Euro (cena bez atlaides 306.00 Euro) 

10 dienas /9 naktis 

437.75 Euro (cena bez atlaides 581.00 Euro) 

Medicīniskā rehabilitācija daļēji valsts apmaksātajā 
programmā  ar ģimenes ārsta nosūtījumu un jāveic 
pieraksts (minimālais ārstēšanās periods 5 darba die-
nas). 
Pēc individuāli sastādītas programmas LMNA biedriem 
un pavadošai personai 50% atlaide izmitināšanas iz-
devumiem (programmā no 100 Euro un vairāk) 

 LATVIJAS AROD-

BIEDRĪBU 
KRĀJAIZDEVU 
SABIEDRĪBA 

  Rīgā:Turgeņeva 

iela 14, Rīga 
Mob.tālr.  28231919 
Daugavpilī: 
Rīgas iela 61, Dau-
gavpils (ERGO 
telpās) 
tālr. 65426299 

Mājas lapa: 
www.laks.lv 
e-pasts: info@laks.lv 

Arodbiedrības biedriem pieejami pakalpojumi uz īpa-
šiem nosacījumiem: 
Kredīti: 
Ekspress kredīts 

Patēriņa kredīts 

Mājokļa kredīts 

Auto kredīts 

Kredīts Skola 

Kredītu apvienošana 

Noguldījumi: 
Termiņa noguldījums 

Uzkrājuma noguldījums 

Krājkonts 

Pilngadības krājkonts 

Pieprasījuma noguldījums 

Īpaši apdrošināšanas nosacījumi 
 

 Savu veselību atzīst par la-
bu. Pētījuma ietvaros veiktās dažādu 
nozaru darbinieku aptaujas rezultāti lie-
cina, ka 61% atbildējušo savu veselības 
stāvokli vērtē kā labu vai diezgan labu, 
vecumā no  51 līdz 64 gadiem to gan 
vairs tikai 43% atzīst par labu. Lielākā 
daļa atbildējušo arī uzsver, ka neturpinā-
tu strādāt, ja slimības dēļ darbs  būtu 
jāpārtrauc (44%), tomēr 29% turpinātu 
arī tad strādāt.  
 Vairāk nekā puse aptaujāto 
(58%) apgalvo, ka katru dienu uzturā 
lieto augļus, 46% brīvajā laikā veic vis-
maz 30 minūšu ilgus fiziskos vingrināju-
mus, savukārt 44% aptaujāto atbildēju-
ši, neveic vingrojumus nekad. 
 Par darba devēju attieksmi pret 
normatīvo aktu prasībām un izpildi:  
  viena daļa darba devēju to un 
nodarbināto drošību un veselību uztver 
kā slogu, ko veicina neizpratne par prasī-
bām un nepieciešamie finansiālie ieguldī-

jumi; 
 otra daļa -  attieksme ir nopiet-
na, jo darbības joma tiek strikti regulēta, 
no normatīvo aktu prasību ievērošanas, 
no nodarbināto drošības un veselības 
nodrošināšanas ir atkarīga uzņēmuma 
darbība.  
 Darba devēju attieksmi pret 
darba aizsardzības speciālistu ieteiku-
miem visbūtiskāk ietekmē finansiālie 
faktori. Nodarbināto attieksmi pret darba 
aizsardzības prasībām visbūtiskāk ietek-
mē  nod a rb i n ā t o  i n f o r mē t ī b a 
(neinformētība?). 
 Pēkšņas nāves iemesli darbā 
– nepietiekama veselība kontrole un 
pavirša attieksme pret simptomiem. 
 Eksperti iesaka  pilnveidot no-
darbināto obligātās veselības pārbaudes 
procesu, rūpīgāk vērtējot arī netiešos 
riska faktorus:  
 Nodarbinātie darba vietās tiek 
pakļauti tādiem darba vides faktoriem       
kā darbs nakts maiņās,  regulārs virs-
stundu darbs u.tml., kas mijiedarbībā ar 
dzīves veida ieradumiem var veicināt 
nodarbināto mirstību. Turklāt, galvenie 
pasākumi – kvalitatīvi veikts darba vides 
risku novērtējums un tam pakārtota kva-
litatīvi veikta obligātā veselības pārbau-
de, kas varētu identificēt riska grupu 
nodarbinātos un nepieļaut viņu turpmāku 
nodarbinātību konkrētos apstākļos, vai-
rākos gadījumos netiek īstenoti.  
 Rosina izmaiņas sistēmā . Lai 
mazinātu ar darba apstākļiem nesaistīto  
nāves gadījumu skaitu, eksperti min 
vairākas aktivitātes, kuru ieviešanai esot 
nepieciešamas izmaiņas normatīvajos 
aktos. Tiek akcentēta obligāto veselības 
pārbaužu kvalitātes celšana . 
 Papildus  citiem priekšlikumiem 
pētnieki rosina arī uzlabot nelaimes gadī-
jumu izmeklēšanas kvalitāti, izveidot 
atsevišķu centralizētu Valsts darba 

i nsp ek c i jas  s t ru k tūr v i en ī bu 
(nodaļu), kas nodarbotos  ar visu 
nāves un smago nelaimes gadījumu 
izmeklēšanu. Sagatavot darba vietās 
notikušo  dabīgās nāves gadījumu  iz-
meklēšanas metodiku (vadlīnijas) . 
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