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MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ
Latvijas
Meža
nozares
arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna Siņica:
“ Gada galvenais
notikums -LMNA 30 !
Bet vispirms mazliet ieskatīsimies Meža nozares arodbiedrības priekšvēsturē LATVIJĀ .
Varētu pat droši
teikt, ka
arodbiedrības
kustība meža nozarē šogad svin savu 115.jubileju, jo
pirmie signāli par nepieciešamību apvienoties un veidot
strādājošo organizācijas (arodbiedrības ) parādījās 18.
gadsimta beigās, Rīgā. 1870.gada augustā Vērmaņa
kokzāģētavā notiek viens no pirmajiem lielākajiem
strādnieku streikiem Rīgā. Savukārt 1896.gadā notiek
Krīsmaņa korķu fabrikas un Tilica fabrikas strādnieku
streiks.
1905.gada oktobrī tiek izveidots Rīgas Arodbiedrību Centrālbirojs, kurā ir arī meža un kokapstrādes nozares arodbiedrības.
1905.gada novembrī Arodbiedrība sasauc pilsētas galdnieku kopsapulci, kurā nolemj atcelt akorda
darbus, ieviest 10 stundu darba dienu, sadalīt strādniekus trijās kategorijās, pieprasīt administrācijai, lai tā
gādā par telpu tīrību, ierīkotu ventilāciju, apkuri un
apgaismošanu. Pēc kokapstrādātāju arodbiedrības aicinājuma sākās Rīgas galdnieku vispārējs streiks, kas

ilga 2 mēnešus. Jau pēc 1 mēneša daudzi uzņēmēji
piekāpās – noslēdza koplīgumu.
Tam visam seko laika periodi ar dažādu valsts
varu maiņām. Tūlīt pēc PSRS sabrukuma, 1990. gada
7. aprīlī arodbiedrības kārtējā kongresā lēma pārveidot Mežu, papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības
strādnieku arodbiedrību par LATVIJAS MEŽA NOZARU
ARODU BIEDRĪBU un uzskatīt, ka tai ar šo brīdi PSRS
arodbiedrību un nozares arodbiedrības Centrālās komitejas
statūti vairs nav saistoši, bet
Vissavienības arodbiedrību centrālās padomes (VACP), nozares
arodbiedrības CK un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes( LRAP) lēmumiem un instrukcijām ir vienīgi rekomendējošs raksturs.
Savukārt par arodbiedrības nosaukuma maiņu -Latvijas Meža nozares arodbiedrība, lēma LMNA 8. Kongresā 2017. gada
27.oktobrī.
Tieši šogad Latvijas Meža nozares arodbiedrība svin savu 30 gadu jubileju kopš Latvijas
valsts neatkarības atgūšanas.
Pasākumā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieku.
To starp bijušie un esošie LMNA
arodorganizāciju
priekšsēdētāji, aktīvisti un biedri.
Sveikt jubilejā Meža nozares arodbiedrību bija
ieradušies arī nozares sadarbības partneri – AS
“Latvijas Finieris”, Valsts meža dienests, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Meža sertifikācijas padome, PIKC Ogres tehnikums, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Tā kā Covid-19 pavasarī ieviesa savas korekcijas visā
pasaulē un neizpalika arī dažādi ierobežojumi mūsu valstī, ilgi lolotais LMNA jubilejas pasākums, kurš tika plānots aprīļa mēnesī, tika atlikts uz laiku līdz situācija
valstī saistībā ar vīrusa pandēmiju uzlabosies.
Un tā 9.Septembrī, Arodbiedrību namā, ar svinīgu pasākumu, klātienē tika atzīmēta Latvijas Meža
nozares arodbiedrības 30 gadu jubileja.

09.09.2020.
Sirsnīgus
apsveikuma vārdus Arodbiedrībai teic Valsts
Meža dienesta
ģenerāldirektore
A.Stašāne
(no labās ) un
A.Krēsliņš

I.Siņicu LMNA jubilejā
sveic AS ‘Latvijas Finieris” valdes priekšsē-

dētājs Jānis Ciems

09.09.2020. Mūsējie piepilda zāli ...

Mūsu Baltijas valstu sadarbības partneri LMPF
(Lietuvas Meža darbinieku arodbiedrība), ar kuru LMNA
draudzīgas attiecības un cieša sadarbība ir jau 30 gadu
garumā, pasniedza īpašu balvu ”PAR IEGULDĪJUMU AROD-

Godināts tiek LMNA
pirmais priekšsēdētājs
Jānis Vanags ...

BIEDRĪBĀ”.

Pasākuma gaitā, sirsnīgā atmosfērā ar LMNA
Pateicības rakstiem tika godināti LMNA bijušie priekšsēdētāji- Jānis Vanags, Edmunds Grandavs, Juris
Spāre un Aivars Sīmansons.
Katram LMNA arodorganizācijas priekšsēdētājam tika pasniegta LMNA piederības zīme, sudrabā,
smalkā gravīrā, juvelieru darināta piespraude ar atveidotu LMNA logo.
Vienlaikus notika Latvijas Meža nozares arodbiedrības 30 gadu jubilejai veltītās grāmatas ”MEŽS–
MŪSU ARODS, MAIZE UN MĪLESTĪBA!”

... un kādreizējais
LMNA priekšsēdētājs Aivars Sīmansons

atvēršanas svētki, un tās
laikā ikvienam bija iespēja
iegūt
grāmatas autoraJura Spāres autogrāfu.
Par pasākuma kopējo muzikālo labsajūtu
parūpējās
mūsu latviešu
izcilais estrādes mākslinieks
Viktors Lapčenoks.
Vēlos pateikt paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā, lai tas tiktu īstenots!
Paldies visiem arodbiedrības ļaudīm par
atsaucību un dalību pasākumā!
Paldies sadarbības partneriem! “

Viktora Lapčenoka
sirsnīgās
dziesmas
raisa atmiņas un dejot
prieku ...

... Un arodbiedrības
darba
“ ve t e r ā n i”
ar
smaidu
kavējās
atmiņās par ražen a j ie m
d ar b a
gadiem...
09.09.2020. LMNA sveic LBAS kolektīvs un A.Muhlinkins

27. un 28. augustā Latvijas Meža nozares
arodbiedrība (LMNA), Baltijas valstu
Meža nozares
arodbiedrību sadarbības ietvaros, viesojās pie lietuviešu
kolēģiem- Lietuvas Meža darbinieku arodbiedrības federācijas ( LMPF). Tikšanās notika Nemunas deltas Rusnes pilsētā.
Ti kš a nās
laikā tika
pārrunāti
aktuālie
jautājumi, - gan
par jaunākajām
izmaiņām
d a r b a
likumā,
28.08.2020. Latvijas un Lietuvas kolēģu tikšanās
gan
par
problēmām saistībā ar darba aizsardzības noteikumu ievērošanu uzņēmumos. Šogad tie vairāk saistījās ar Covid 19
vīrusa izraisīto pandēmiju. Tā ietekmi uz drošu uzņēmumu darbības nodrošināšanu pandēmijas laikā .
Sarunu gaitā secinājām, ka mežsaimniecības
nozari Covid 19 vīruss skāris vismazāk. Tas saistīts ar
darba specifiku. Kokapstrādes sektorā, ievērojot visus
piesardzības pasākumus, Covid19 negatīvā ietekme
samērā neliela, salīdzinot ar citām tautsaimniecības
nozarēm valstī. Pandēmijas laikā gūta laba pieredze,
izanalizētas nozares stiprās un vājās puses, izstrādāti
rīcības plāni, lai nākamajā vīrusa uzliesmojuma periodā
tiktu pieņemti konkrēti lēmumi un nekavējoša rīcība.
Nākamā tikšanās plānota 2021. gadā - Latvijā.
Tikšanās laikā tiks atzīmēta Baltijas valstu meža nozaru
arodbiedrību sadarbības 30 gadu jubileja.
18.septembrī LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica un LMNA arodbiedrības biedru koordinatore Ligita Brahmane apmeklēja LLU Meža
fakultātes organizēto pasākumu
"Mežs ienāk
Jelgavā 2020".
Pasākumā varēja iepazīties ar jaunākajām
tehnoloģijām, kas tiek
izmantotas meža apsaimniekošanā un mežizstrādē.
Norisināj ās
mežizstrādes
mašīnu
un citas tehnikas paraugdemonstrējumi, kā
arī varēja iepazīties ar
dažādiem kokapstrādes
procesiem: baļķa retrozāģēšanu,
zīmēšanu
kokā ar strāvu, koka
būvniecību un detaļu
savienošanu ar metru
garām skrūvēm.
Uzņēmumi, kas nodarbojas ar koksnes pārstrādi, stāstīja un rādīja, kā
tai tiek radīta pievienotā vērtība, kas savukārt
nes Latvijas vārdu pasaules eksporta tirgos
Izglītojošos stendos varēja iepazīties ar
iegūstamo nekoksnes produktu daudzveidību,
piemēram, koku vilnu, ēdamām un neēdamām
lietām, kas tiek iegūtas Latvijas mežos.
Apmeklētājiem tika dota iespēja izmēģināt
savas prasmes, darbojoties ar meža mašīnu si-

mulatoriem un kokapstrādē izmantojamiem instrumentiem un darbarīkiem.
Pasākuma laikā LMNA pārstāves tikās ar
Meža fakultātes studentu biedrību „Šalkone”, un
vienojās par turpmāko sadarbību, lai informētu
vecāko kursu studentus par to, kas uzsākot darba gaitas būtu jāzina ikvienam jaunam darbiniekam.
25. septembrī Latvijas Meža nozares arodbiedrība savu 30 gadu jubilejas ietvaros, sadarbībā ar AS
„Latvijas valsts meži” organizēja Meža ekspedīciju uz
Tomes mežiem. Ekspedīcijā doties tika aicināti LBAS
biroja darbinieki, kā arī Nozaru arodbiedrību pārstāvji.
Tās mērķis bija iepazīstināt un veidot izpratni par mežu
saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Apzināties cilvēka
ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus.
Meža ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Ierodoties pasākuma
vietā ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja LVM darbinieks,
kurš iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru. Pēc saņemtajām norādēm dalībnieki devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā ekspedīcijas vadītājs
deva praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus risināja
individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Pildot uzdevumus noskaidrojās, ka
koksni var sastapt visneiedomājamākajās lietās, piemēram, ziepju burbuļos vai celofānā.
Ekspedīcijas dalībnieki mācījās aprēķināt, vai
jaunaudzē sastādīto kociņu daudzums ir pietiekošs, lai
izaugtu jauns mežs. Noskaidroja, kā rīkoties, ja jaunaudzē kociņu ir par daudz, un cits citam traucē augt.
Pieaugušā mežā tika dota iespēja atkāpties vēsturē un
ar pavisam
primitīviem
i n s t r um e n tiem
(divu
vienāda garuma kociņu
un
savas
pēdas garuma palīdzību) noteikt
augoša koka
augstumu,
mēģināt no25.09.2020. Ekspedīcija Tomes mežos
teikt
koka
vecumu pēc gadskārtu apļiem koka stumbrā. Pārgājiena laikā mežzinis dalībniekus informēja arī par meža
kaitēkļiem un stāstīja, kā ar tiem cīnās meža kopēji.
Tā bija interesanta un izzinoša diena, kuru
LMNA kopā ar kolēģiem pavadīja svaigā gaisā. Noslēgumā gaidīja patīkams pārsteigums- pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
No 5. līdz 9. oktobrim Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība organizēja “DARBA UN DZĪVES NEDĒĻA”
pasākumus ar mērķi aktualizēt darba un privātās dzīves
saskaņošanas nepieciešamību Latvijas darbinieku vidū.
Nedēļa tika sākta ar konferenci "Instrumenti
darba
un
privātās
dzīves
līdzsvaroša-

nai." Konferences dalībnieki ieskatījās darba un privātās dzīves izaicinājumos šodienas darba pasaulē Latvijā,
apsprieda esošo un topošo tiesisko ietvaru, risinājumus,
kādus piedāvā sociālo partneru koplīgumi, kā arī uzņēmumu labo praksi, paredzot instrumentus, kas uzlabo
darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvaru.
Savukārt 7.oktobrī LBAS "Facebook" profilā
bija pieejams vebinārs "Stress un izdegšanas riski
darbā", bet 8.oktobrī notika diskusija "Vardarbība
un aizskaršana darba vietā - kā cīnīties pret un
izvairīties no tās".
Darba un dzīves nedēļa noslēdzās ar muzikālu
stāstu pēcpusdienu "Līdzsvara efekts: laimīgi darbinieki = ilgtspējīgi darba devēji",
Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, darbs mūsu
ikdienā ienāk aizvien vairāk. Savukārt attālinātais
darbs, kas vēl pirms pusgada bija nosacīta nākotne,
globālās pandēmijas ietekmē ir kļuvis par pārliecinošu
tagadni. Normālos apstākļos tam būtu vajadzējis veicināt privātās un darba dzīves līdzsvaru. Taču realitātē
notika citādi, jo darbs ienāca mūsu mājās šī vārda vistiešākajā nozīmē. Jāpiebilst, ka globālā pandēmija arī
uzskatāmi parādīja – uzskats, ka problēmas ar privātās
un darba dzīves līdzsvarošanu ir tikai vecākiem ar maziem bērniem, ir maldīgs! Šis jautājums ir aktuāls ikvienam darbiniekam – gan X, Y un Z paaudzēm, gan arī tā
dēvētajai “baby boomers” paaudzei, turklāt neatkarīgi
no viņa dzimuma, ģimenes stāvokļa, interešu loka un
tamlīdzīgi. Tāpēc, domājot par to, kā veicināt biznesa
izaugsmi un ilgtspēju, ir būtiski pievērst uzmanību jautājumiem, kas veicina katra darbinieka, nevis noteiktas
darbinieku grupas labsajūtu. Vai mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos tas maz ir iespējams? Dažādu jomu
eksperti norāda, ka iespējams ir viss. Pie kam, pieredze
liecina, ka tik radikālas metodes, kā, piemēram, darbinieku pieejas slēgšana darba e-pastiem un citiem organizācijas resursiem darba dienas beigās, privātās un
darba dzīves līdzsvaru neveicina. Produktivitāti ne tik.
Darba un dzīves nedēļas izskaņā LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsvēra, ka darba un privātās
dzīves saskaņas veicināšanai liels darbs priekšā. Lai
situāciju sakārtotu, jābūt sociālajam dialogam un koplīgumam. Uz situāciju jāskatās no taisnības viedokļa.
Kopā ar darba devējiem jāsaskata, kā sasniegt darba un
privātās dzīves līdzsvaru. Arī laimi – jo tā ir ārkārtīgi
svarīga.
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta
vadītāja Dace Helmane dalījās savā pieredzē. Vispirms
ir privātā dzīve un pēc tam darbs. Lai sasniegtu līdzsvaru ir vajadzīgi smagi treniņi. Bieži privātajā dzīvē līdzsvars tiek aizvietots ar saskaņošanu. Jāsaskaņo viss,
kas veido mūsu dzīvi- ģimene, draugi, darbs. Ja darbs
paņem virsroku, tad nav pareizs līdzsvars. Ja mīl to ko
dara, ir grūti novilkt robežu. Novelkot robežu un uzrakstot uz lapas darāmās lietas Dace secināja, ka pirmās
lietas, ko izdara, nav saistītas ar darbu, bet ar to, kas
pašu iepriecina.
Savukārt aktrise Anta Aizpure privātajā dzīvē
līdzsvaru meklē un atrod ikdienā- „Ir jāsasniedz balanss
starp laimīgu privāto dzīvi un veiksmīgu karjeru”. Anta
arī norādīja, ka tipisks darba devējs vienmēr dzenas
pēc peļņas. Bet svarīgi ir saprast, ka pie ilgtspējīga biznesa var tikt, ja ir ilgtspējīgi darbinieki.

No dzirdētā izriet secinājums, ka rūpes par
cilvēkiem jāsāk likt prioritāšu sarakstā.
9. novembrī LMNA 30 gadu jubilejas un “ Darba un dzīves nedēļa” pasākumu ietvaros Anete Kice organizēja LBAS Jauniešu padomes dalībnieku tikšanos ar kokrūpniecības nozares pārstāvjiem, lai iepazītos
ar labās prakses piemēriem labākam darba un privātās
dzīves līdzsvaram.
Ar AS "Latvijas Finieris" koplīguma niansēm
šajā jomā iepazīstināja
uzņēmuma arodorganizācijas
priekšsēdētāja
un Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētājas
vietniece
Kristīne Rapa.
Savukārt biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps
Ceplis
atklāja meža nozares un
09.11.2020. Kokrūpniecības
nozares iepazīšana
koksnes kā atjaunojamā
resursa izmantošanas un
pielietošanas noslēpumus.
5. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) , sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu, organizēja ikgadējo DARBA TIESĪBU FORUMU.
Forumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Fridriha Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas
valstīs direktors Pērs Krumrejs.
Egils Baldzēns: “ (..) Darba tiesību joma līdztekus darba samaksas jautājumam ir arodbiedrību darba prioritāte. Šīs pandēmijas laikā ir ārkārtīgi svarīgi ne
tikai likumus ievērot, bet tos arī piemērot. Un, lai šis
process notiktu līdzsvaroti, ir ļoti svarīgi nepieklusināt
sociālo dialogu, bet, izmantojot šī brīža attālinātā darba
formas, turpināt kopīgi strādāt ar sociālajiem partneriem (..)”
LBAS Darba tiesību forumā šogad īpaša uzmanība tika veltīta Darba likuma piemērošanas problēmjautājumiem un izmaiņām COVID-19 pandēmijas izplatības
laikā, attālinātā darba juridiskiem un darba drošības
aspektiem, darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem.
Par to, kā COVID-19 ir ietekmējis Latvijas darba
tirgu, forumā informēja Anta Praņēviča, pētījumu grupas vadītāja no SIA “Fontes” Vadības konsultācijas.
Par darba tiesību pielāgošanu COVID-19 ietekmei pastāstīja LBAS darba tiesību konsultants Kaspars
Rācenājs.
Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas
vadītāja Jana Feldmane forumā skaidroja epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami darba devējiem un darbiniekiem.
Savukārt Valsts darba inspekcijas direktora
vietniece Andra Auziņa informēja par biežākajām darbinieku sūdzībām un darba tiesību izaicinājumiem COVID-19 laikā.
Par valsts iestāžu darbinieku pašsajūtu ārkārtējās situācijas laikā stāstīja Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece Katri
Vintiša.

COVID-19 ietekmi uz darba vidi Latvijā un attālinātā
darba juridiskos un darba drošības aspektus atklāja
Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Linda Paegle un
zvērināts advokāts Andis Burkevics (advokātu birojs
“Sorainen”) .
Ar COVID-19 seku pārvaldīšanu praksē dalījās
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis
Biķis .
Par darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, pastāstīja LBAS
Eiropas tiesību eksperte Nataļja Preisa.
Par sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem informēja LBAS darba
tiesību konsultants Kaspars Rācenājs un LDDK jurists
darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš, .
Darba un privātās dzīves saskaņošanas Direktīvas un Direktīvas par caurspīdīgiem un caurskatāmiem
darba apstākļiem ieviešanas Latvijas darba tiesībās nianses atklāja Labklājības ministrijas Darba attiecību un
darba aizsardzības politikas departamenta vecākās ekspertes Līga Klemere un Astra Pilsuma.
Neizpalika jautājumi, kas skar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos un darba un
privātās dzīves saskaņošanu. Uz jautājumu, ko mācāmies no tiesu prakses saistībā ar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos, atbildēja Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa un zvērināts advokāts
Andris Lazdiņš (advokātu birojs “Ellex Kļaviņš “).

D

ARBA AIZSARDZĪBA

PAR VALSTS DARBA INSPEKCIJAS DARBĪBAS PĀRSKATU 2019. GADĀ
Pārskatu lasīja un konspektēja
Ā.Smildziņš, LMNA eksperts darba aizsardzībā
Valsts darba inspekcija (Darba
inspekcija) esot labklājības ministra
(tagad - Ramonas Petravičas) pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Darba inspekcijas juridisko
statusu, funkcijas un uzdevumus nosaka 19.06.2008.
pieņemtais Valsts darba inspekcijas likums.
Darba inspekcijas funkcija ir nodrošināt efektīvu
valsts politikas īstenošanu, uzraudzību un kontroli par
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
Darba inspekcija pilda šādus uzdevumus:
1. uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
2. kontrolē , kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos
noteiktos pienākumus, un veic pasākumus, lai sekmētu
domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem;
3. veicina sociālo dialogu un sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo
aktu prasībām;
2019. gadā Darba inspekcijas prioritātes esot
bijušas:
- nereģistrētās (lasi: nelikumīgās) nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana;
- letālo nelaimes gadījumu darbā un smago
nelaimes gadījumu skaita samazināšana.

“Horizontālā” prioritāte tāpat kā iepriekš bijusi
“Konsultē vispirms” principa realizēšana praksē.
2019. gadā, izdarot 2 211 apsekojumu saistībā
ar nelikumīgo nodarbinātību konstatētas 1 217 nereģistrēti nodarbinātas personas ( katros 2 apsekojumos 1 persona ! - Ā.S), no tām 705 personas bez
darba līguma, 293 personas ar rakstveidā noslēgtu darba līgumu, bet bez deklarēšanas VID un 219 personas
bez rakstveidā noslēgta darba līguma, bet deklarētas
VID. Par šiem pārkāpumiem darba attiecībās D a r b a
inspekcijas amatpersonas piemērojušas 701 administratīvo sodu par kopējo summu 429 468 eiro. Nelikumīgās nodarbinātības jomā pārliecinošs līderis ir būvniecības nozare.
Veicot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzību
un kontroli, Darba inspekcija 2019. gadā veikusi 10
384
uzņēmumu apsekojumus, konstatējot 10 197
pārkāpumus, ( katrā apsekojumā vidēji vienu pārkāpumu ! - Ā.S.). Pēdējo trīs gadu laikā konstatēto
pārkāpumu skaita samazināšanās tendences pamatā
esot aktīva “Konsultē vispirms” principa realizēšana
praksē, apsekojot uzņēmumus. Darba aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumi veido 61 % no visiem
pārkāpumiem. Panākts, ka no Darba inspekcijas konstatētajiem pārkāpumiem 2019. gadā tikuši novērsti
89 % pārkāpumu.
Kopumā
Darba
inspekcijas
amatpersonas
2019. gadā par darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības normatīvo aktu un Valsts darba inspekcijas likuma pārkāpumiem,
darba devējiem piemērojušas
1 766 administratīvos sodus. Piemēroto naudas sodu
summa kopā ir 697 035, 50 eiro.
Darba inspekcija organizējusi četras tematiskās
pārbaudes darba aizsardzībā, t.sk. viena no tām saistībā ar darba aprīkojumu kokapstrādes, pārtikas ražošanas un gatavo metālizstrādājumu ražošanas uzņēmumos.
Darba inspekcijas amatpersonas 2019. gadā
izskatījušas 4 280 fizisko un juridisko personu iesniegumus, kuros norādīti 5 911 iespējamie pārkāpumi, no
tiem darba aizsardzības jomā tikai 417 (7 %). 3 gadu
periodā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par
22 % ! Tas ļaujot secināt, ka nodarbinātie ir vairāk
informēti par savām tiesībām, un esot arī jāatzīmē ļoti
augstais Darba inspekcijas pieejamības līmenis. Iesniegumu izskatīšanas rezultātā tikuši konstatēti 1 862
darba tiesisko attiecību un 1 065 darba aizsardzības
normu pārkāpumi. Darba devējiem izsniegti 412 rīkojumi (23,20 % no visiem rīkojumiem) ar norādījumu
novērst konstatētos pārkāpumus, bet 992 gadījumos
par konstatētajiem pārkāpumiem darba devēji tikuši
administratīvi sodīti (56,17% no visiem administratīvajiem sodiem 2019. gadā), t.sk. 787 ar naudas sodu.
Anonīmo iesniegumu skaits veidojot gandrīz trešo
daļu (30 %) no visiem izskatītajiem iesniegumiem.
( Vai tā pamatā ir bailes? -- Ā.S.).
2019. gadā Darba inspekcijā reģistrēti
2 272 nelaimes gadījumus darbā, t.sk., 226 gadījumi, kuros nodarbinātie guvuši smagas traumas, savukārt 29 nodarbinātie gājuši bojā. Kopējais reģistrēto
nelaimes gadījumu skaits pēdējos 5 gados pieaudzis
par 31,50 % ! 66 % nelaimes gadījumos cietušo ir
vīrieši.
34 % gadījumu cēlonis bijis darba organizācijas trūkumi – visbiežāk nāves gadījumi notikuši tieši
neapmierinošas darbinieka instruēšanas vai apmācība
dēļ.

30 % gadījumu cēlonis
Nelaimes gadījumos (NG) cietušo skaits meža nozarēs
bijis nedroša cilvēka rīcība – visbiežāk darba drošības instrukciju
Tajā skaitā
neievērošana no darbinieka pusKopā
Nr.
es.
Nāves
2019. gadā Darba in- p.k . Nozares
Smagi
gadījumi
spekcija izmeklējusi arī 43 letā2018
2019
2018
2019
2018
2019
los (nāves) gadījumus, no tiem
37 (86 %) esot bijuši t.s. dabī- 1. Mežsaimniecība un mežiz41
33
11
5
6
1
gās nāves gadījumi (pēdējos 5
strāde
gados – 206).
2.
Koksnes,
koka
izstrā212
225
11
20
2
2
Pirmreizēji apstiprinādājumu ražošana
to arodslimnieku skaits 2019. 3. Mēbeļu ražošana
24
29
0
4
0
0
gadā bijis 1739 (pēdējo 3 gadu
laikā arodslimnieku skaits pieau- 4. Papīra, papīra izstrādāju3
4
0
0
0
0
mu ražošana
dzis par 22 % ), visvairāk arodslimnieku apstiprināts apstrādes
K o p ā:
280
291
22
29
8
3
rūpniecībā (21 %), transporta
Latvijā pavisam:
2198
272
209
226
30
29
un uzglabāšanas nozarē (20 %),
veselības un sociālās aprūpes
nozarē (12 %).
Piezīme: Meža nozarēs notikuši 13% no visiem nelaimes gadījumiem un
2019. gadā :
10% no visiem nāves gadījumiem, kas 2019.gadā notikuši darbā Latvijā
 67% no visiem pirmreizēji
apstiprinātajiem arodslimniekiem ir sievietes;
Pirmreizējo apstiprināto arodslimnieku skaits meža nozarē
 Vislielākais pirmreizēji apstiprināto
Nr.
Nozare
2018
2019
Piezīmes
arodslimnieku skaits Veselības un p.k.
sociālās aprūpes nozarēs – 217 jeb
Mežsaimniecība un mežizstrāde
24
21
12,50% no arodslimnieku kopskai1.
ta;
Koksnes, koka izstrādājumu ražošana
84
70
 71% arodslimnieki turpina strādāt 2.
Mēbeļu ražošana
profesijā (amatā);
10
5
3.

65% gadījumos riska faktoru
Papīra un papīra izstrādājumu ražošamērījumi nav bijuši veikti;
3
9
na
4.

10,80% arodslimnieku nav biK o p ā:
121
105
jusi izdarīta obligātā veselības
pārbaude;
Latvijā pavisam:
1698
1739
 8% nav bijuši izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi.
(uzticības personu ievēlēšana, viņu pienākumu izpildes
Darba inspekcija apjomīgu un būtisku darbu nodrošināšana un darbības veicināšanu, uzticības peresot veikusi sniedzot konsultācijas par darba tiesiskām sonu vai nodarbināto pārstāvju pieaicināšanu nelaimes
attiecībām un darba aizsardzības normatīvo aktu pie- gadījumu darbā izmeklēšanā, līdzdalību darba vides
mērošanu darba devējiem, darbiniekiem u.c. gan klā- risku novērtēšanā u.t.t).
tienē – birojos, Konsultatīvajā centrā un Klientu apkalPārskatā nav ziņu par kontroles un uzraudzības
pošanas centrā (ļoti ērti pieejamā vietā -Rīgā, Talejas rezultātiem sakarā ar darba koplīgumos iekļauto nosacīielā 1), gan pa tālruni, gan elektroniski… 2019. gadā jumu ievērošanu . . .
sniegtas konsultācijas 29 442 klientiem, t.sk.
4 255 konsultācijas klātienē.
Streiki 2019. gadā Latvijā nav notikuši. AS
“Liepājas autobusu parks” darbinieku plānotais streiks
nenotika, jo tiesa konstatēja nepilnības streika pieteikumā.
Personāls 2019. gadā. Darba inspekcijā bijušas 187,5 amata vietas, vidējais nodarbināto skaits –
163, no tiem 131,5 (vidēji) bijuši valsts ierēdņi. Personāla mainības līmenis 2019. gadā bijis 29,5%. Darba
inspekcijā strādāja 125 sievietes jeb 78 % no darbiniekiem un ierēdņiem.
Darba inspekcija ir aktīvi darbojusies sabiedrības informēšanā un izglītošanā .
Sadarbībā ar nevalstisko sektoru ir veikta
vesela rinda aktivitāšu, kurās iesaistīta arī Latvijas BrīJāsteidzas, lai paspētu lietderīgi izmanvo arodbiedrību savienība. Darba inspekcijas darbības tot tos divus miljardus sirdspukstu, kas vidēji
pārskatā nav ne vārda par Darba aizsardzības likuma notiek cilvēku dzīves laikā.
20. un 21. panta nosacījumu kontroles rezultātiem par
( Jū Nesbē , rakstnieks )
nodarbināto pārstāvību darba aizsardzības jomā

