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KONFERENCE-  

NĀKOTNES DARBS LATVIJĀ. 

 17.februārī Latvijas Meža nozares arodbiedrī-
bas pārstāvjiem bija 

iespēja piedalīties 
Starptautiskā tieš-
saistes konferencē 
“NĀKOTNES DARBS 

LATVIJĀ”. Konferenci 
atbalstīja Nodarbinā-

tības valsts aģentūra, 
Valsts prezidenta 

kanceleja, “Swedbank” Latvija, konsultāciju uzņēmums 
ERDA un tehnoloģiju uzņēmums Tet.  
 Konferencē uzstājās Valsts prezidents Egils 
Levits, Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību ko-

misārs Nikolā Šmits, Eiropas Savienības nodarbinātī-
bas dienestu tīkla priekšsēdētājs Johaness Kopfs un 
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Sim-
sone. Jaunāko pētījumu un datu prezentācijās dalījās 
Pasaules Ekonomikas foruma, Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (OECD), Stenfordas Universi-

tātes un "Google" pārstāvji, kā arī "Cognizant "Future 
of Work"" centra vadītājs Bens Brings, Latvijas Bankas 
padomes loceklis Andris Vilks, "Swedbank" grupas 
Talantu un līderības vadītāja Dženifera Florido un Rī-

gas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane 
Vārpiņa. Konferencē runāja par to, kuras būs pieprasī-
tākās nākotnes prasmes un kā tās apgūt, kā valsts, 
stratēģiski plānojot un koordinējot cilvēkresursu politi-
ku, var audzēt konkurētspēju, kā arī par to, kāda ir uz-

ņēmumu loma darbinieku prasmju attīstībā.  
Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka jau 

apmēram 10 gadu Latvija sastopas ar arvien pie-
augošu kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas ir 
skāris praktiski ikvienu Latvijas tautsaimniecības 
nozari. Pasaulē un arī Latvijā turpina paātrināties 
automatizācijas un digitalizācijas tempi. Lai veik-
smīgi attīstītos uzņēmumiem ir arī skaidrāk jāap-

zinās, cik svarīgi ir ieguldīt cilvēkkapitālā. Pasaules 
vadošie personāla vadības eksperti prognozē, ka līdz 
2025. gadam aptuveni pusei no visiem šābrīža darbi-
niekiem būs nepieciešams pārkvalificēties. Tajā skaitā 

arī tādās profesijās, kas pagaidām nemaz neeksistē. Jo 
nākamo desmit gadu laikā lielāko daļu no šā brīža pro-
fesijām automatizēs.  

Forumā par veiksmīgāko piemēru ES mērogā 
bezdarbnieku kursu un profesionālās tālākizglītības or-
ganizēšanā atzina Dānijas modeli.  

Klausies, Jānīti, 

Kur tevi daudzina: 

Ozolu mežā, 

Tur tevi daudzina, 

Tur tevi daudzina, 

Kronīšus pinot. 

LMNA Valde 



 Bija iespēja iepazīties ar Dānijas nodarbinātības 
dienesta vadītājas prezentāciju, kura iezīmēja galvenos 

tālākizglītības principus savā valstī. Dānijā bezdarba 
līmenis esot 6,3%, kas sastāda apmēram 

300 tūkstošus. Dānija darot visu, lai šai iedzīvotāju da-
ļai darba meklējumu izaicinājumi nekļūtu par nolemtī-
bu. Bezdarbnieku un tālmācības sistēma ir decentralizē-
ta, piemērota reģioniem un konkrētai pašvaldībai. Dāni-
jā paralēli darbojas vairākas apmācību programmas, ko 
efektīvi un elastīgi veido sadarbībā ar uzņēmēju neval-
stiskajām organizācijām, balstoties to sniegtajos datos 

un konkrētos darbinieku pieprasījumos. Līdz ar to bez-
darbniekiem pēc kursu beigšanas darbs esot praktiski 
garantēts. Bezdarbnieku kursu programmas parasti ilg-

stot līdz sešām nedēļām, tie organizēti strikti pēc “šeit 
un tagad” un konkrētu darbu pieprasījuma principa, 
nevis kaut kādām “digitālām prasmēm” vai citām vis-

pārīgām tēmām. Piemēram, kursos māca arī pareizi 
lasīt darba sludinājumus. Savukārt profesionālās tālāk-
izglītības programmas ilgst līdz pat diviem gadiem. Dā-
nijā esot ne mazums cilvēku, kuri arī pirmās profesijas 
iegūšanas laikā nav bijuši sevišķi naski uz mācīšanos. 
Lai piesaistītu cilvēkus nopietnai pārkvalifikācijai, bez-
darbniekiem un tālākizglītības programmu studentiem 

maksā motivējošas stipendijas.  
 Līdzīgi kā Dānijā, arī Latvijā NVA apmācību jo-

mas un izglītības programmas izvēlās sadarbībā ar ne-
valstiskajām organizācijām, ko nosaka ne retāk kā reizi 
gadā Labklājības ministrijas izveidotā pastāvīgā komisi-
jā. Komisijā darbojas arī Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības pārstāvji. 

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīs-

tība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersan-

tu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināša-

nas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka 

tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” pro-

jekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā 

dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmēj-

darbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002) 

 

Anete Kice,  
LMNA arodbiedrības darba koordinētāja:  
  
 23. martā, Zoom platformā, no-
risinājās Latvijas Meža nozares arodbied-

rības organizētā starptautiskā diskusija 
par aktualitātēm Poligrāfijas nozarē.  
 Diskusijas mērķis bija turpināt 
2020.gada rudenī jau aizsāktās sarunas 

par iespējām nozarē slēgt ģenerālvienošanos.  
 Diskusijā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības eksperti, Latvijas Poligrāfijas nozares arod-

biedrības priekšsēdētājs Aldis Misēvičs,  Kvadra PAK 
uzņēmuma arodbiedrības pārstāvis Deniss Pušņa-
kovs, Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore 
Ieva Bečere, A/S “Liepājas Papīrs” uzņēmuma arodor-
ganizācijas priekšsēdētājs Uldis Roze, Zviedrijas Meža 
un Poligrāfijas nozares arodbiedrības pārstāvis Kenets 

Johansons,  Zviedrijas Poligrāfijas nozares darba de-
vēju pārstāvis Ravindra Parasnis. Diskusiju moderēja 

- Nataļja Preisa (LBAS). 
 LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, atklājot 

diskusiju, uzsvēra, ka tās nākotne ir eksportā, tādā vei-
dā veicinot nozares izaugsmi un attīstību. Arī jaunās 
darba formas digitalizācijas un automatizācijas procesi, 
tiem nepieciešamās prasmes, kā arī privātās un darba 
dzīves saskaņošana, tās ir tēmas, par kurām šobrīd ir 
vērts darba devējiem un arodbiedrībām uzņemties inici-
atīvu un vienoties par nepieciešamajiem risinājumiem 

uzņēmumā vai nozarē.   
 Diskusijā tika aicināti dalīties pieredzē pārstāvji 
no Būvniecības nozares, arodbiedrības un darba devēju 

puses. Labās prakses piemēri nāca no Zviedrijas kolē-
ģiem. Zviedrijā organizēšanās ir jau ir sena vēsture, 
tādēļ nozarēs ir viegli diskutēt, pastāv savstarpēja uzti-

cība un arodbiedrības tiek uztvertas kā sadarbības par-
tneri. Viena no svarīgākajām lietām, kura ietverta katrā 
nozares ģenerālvienošanās, ir nozares minimālā alga, jo 
Zviedrijas darba likums neatrunā minimālās algas ap-
mēru valstī. 
 LBAS eksperts Mārtiņš Svirskis diskusijas da-
lībniekus iepazīstināja ar nozares pārskatu un statisti-

kas datiem, kurā minēts uzņēmumu skaits, nozares 
vidējā alga un citi svarīgi rādītāji. 

 Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirekto-
re Ieva Bečere savā prezentācijā vēstīja, ka nozares 
pamatā ir izcili grāmatu ražotāji un Eiropas ekonomikas 
zonā tie ir arī lielākie grāmatu eksportētāji. Nozares 
uzņēmumos izgatavo arī kartona iepakojumu un etiķe-

tes. No Latvijā esošiem 450 nozares uzņēmumiem 30 ir 
asociācijas biedri, un šie uzņēmumi apkopo 80% no 
visa nozares apgrozījuma apjoma. Neskatoties uz šo-
brīd pasaulē valdošo situāciju saistībā ar vīrusa Covid19 
izplatību, nozarei šis gads ir bijis veiksmīgs, apgrozī-
jums pieaudzis par 7%. Viens no nozares nākotnes izai-

cinājumiem varētu būt kvalificēta darba spēka trūkums. 

Jau šobrīd darbiniekus sagatavo Rīgas Tehniskā skola, 
kura nozares uzņēmumiem nodrošina pamatdarbinie-
kus, tomēr nākotnē nozarei varētu trūkt tādi profesiju 
pārstāvji, kā darba vadītājs, vadītājs inženieris, ražoša-
nas plānotājs. Jau šobrīd darbinieku sagatavošana lielā 
mērā gulstas uz uzņēmumu pleciem.  

 Ar koplīguma lomu un ieguvumiem uzņēmumā 
A/S “Liepājas Papīrs” diskusijas dalībniekus iepazīstinā-
ja uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētājs Uldis 
Roze. Uzņēmumā koplīgums darbojās jau vairāk kā 10 
gadus. U. Roze atzina, ka jau šobrīd uzņēmums saska-
rās ar kvalificēta darba spēka trūkumu un tā pamatu 

veido darbinieki ar 20-30 gadu darba pieredzi uzņēmu-

mā, uz šiem darbiniekiem arī gulstas jauno darbinieku 
apmācība. 
 Diskusijas noslēgumā arodbiedrību un darba 
devēju pārstāvji nāca pie kopēja slēdziena, ka sarunām 
ir jāturpinās, bet līdz vienošanās parakstīšanai priekšā 
vēl daudz darba abām pusēm. 
 

2021.GADA PIRMAIS PUSGADS.  
Ligita Brahmane, 
LMNA arodbiedrības biedru koordinato-
re: 

 Piesaistīt jaunus arodbiedrības 
biedrus attālinātā darba režīmā un no-
organizēt jaunu arodorganizāciju attāli-

nāti ir šodienas jaunā realitāte. Soli pa 
solim kopā ar LMNA biroja darbinie-

kiem, esošajiem un topošajiem arodbiedrības biedriem 



pilnveidoju savas attālinātās komunikācijas prasmes. 
Ikdienas darbs pamatā norit attālinātā režīmā. Sanāk-

smes, mācības, semināri, konferences, forumi  - viss 
digitālajās platformās.  

Pirmā pusgada laikā ir izdevies piesaistīt jaunus 
biedrus gan esošajās arodorganizācijās, gan arī uzņē-
mumos, kuros nekad nav bijuši arodbiedrības biedri. 

Pavasarī attālinātā režīmā palīdzēju nodibināt jaunu 
arodorganizāciju vienā no Vidzemes reģiona kokapstrā-
des uzņēmumiem. 

Turpinu atlaižu groza programmas papildināša-
nu. Ar  atlaižu groza piedāvājumiem var iepazīties 
LMNA mājas lapas sadaļā www.lmna.lv-biedriem-atlaižu 
grozs. 

Pilotprojekta ietvaros vienojos ar Jelgavas no-
vada domi un izvietoju LMNA buk-
letus uz novada ziņojumu dēļiem. 
Vai šāda LMNA popularizācija dos 
rezultātu rādīs laiks. Ir arī ideja 
izveidot A4 izmēra plakātu, ar kura 

palīdzību popularizēsim LMNA un 
aicināsim pievienoties arodbiedrī-
bas biedru rindām. Arodbiedrības 
biedri ir aktīvākā sabiedrības daļa, 

kurai rūp darba apstākļu uzlaboju-
mi darba vietā.   

 Turpinu sniegt konsultāci-
jas gan individuālos darba tiesību 
jautājumu gadījumos, gan arī par 
koplīguma jautājumiem. 
 Aicinu LMNA biedrus popu-

larizēt arodbiedrību un aicināt sa-
vus kolēģus, kā arī nozarē strādājošos draugus un pazi-
ņas pievienoties arodbiedrībai, tādā veidā nostiprinot 
gan savas individuālās gan kolektīvās garantijas. 
 

 

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 

 
 

30.martā notika Baltijas Organizācijas alianses 
(BOA) organizētās mācības “DIGITĀLĀS ORGANIZĒŠA-

NAS MĀKSLA”. Baltijas Organizācijas alianses (BOA) 
apmācības tiešsaistē vadīja UNI organizatoriskais direk-

tors Erkan Ersoy  Apmācību mērķis—digitālo organizē-
šanas prasmju pilnveidošana kolektīvā spēka jaudas 
palielināšanai. 

Apmācībās piedalījās arodbiedrības no Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas, kuri pārstāvēja dažādas nozares - 
meža , būvniecības, metāla, sakaru u.c. 

Digitālā organizēšana ir digitālo stratēģiju, tak-

tiku un metožu izstrāde un ieviešana arodorganizāciju 
izveidei un iespējas kolektīvo pārrunu vešanai. Būtiska 

sadaļa digitālās organizēšanas praksē ir izpēte un kar-
tēšana. Jāapkopo pamatdati par interesējošo uzņēmu-

mu, izmantojot uzņēmuma vietni, sociālos tīklus kā dar-
binieku grupu ap kuru plānots koncentrēties.  

Digitālo organizāciju ieteicams veikt četros pos-
mos. 
1.posmā veic  sākotnējo plānošanu un izpēti, datu sa-

vākšanu ar sociālo mediju starpniecību. Veic visu galve-

no cilvēku kartēšanu, sākotnējie datu apkopošana, kas 

savākti, zvanot darbiniekiem, kuri piedalījušies iepriekš 

izsūtītā aptaujā un lūgumrakstos 5 minūtes - 15 minū-

tes, izmantojot video vai tālruni. Šo aptauju mērķis ir 

identificēt citus darbiniekiem aktuālus jautājumus, da-

biskos līderus, vadītājus un aktīvistus. Ar dabiskajiem 

līderiem, vadītājiem un aktīvistiem ieteicams veikt pār-

runas  līdz 15 minūtēm un pat līdz 1 stundu ilgām saru-

nām. Izveido  digitālo komiteju un sakaru tīklu no pār-

baudītajiem dalībniekiem. Komitejā jāiesaista 10 dalīb-

nieki lai izveidotu bāzes organizāciju. 

2.posmā jārīko regulāras tiešsaistes sanāksmes ar kat-

ru uzņēmuma nodaļu atsevišķi un jāapspriež to galve-

nie atrisināmie jautājumus. Sāciet kampaņu tiešsaistē, 

izmantojot aptaujas un lūgumrakstus par saskaņotiem 

galvenajiem jautājumiem gan digitālā veidā, gan, ja 

iespējams, uz vietas un iesaistot aktīvistus. Pēc pienācī-

ga arodbiedrību blīvuma līmeņa jāsāk kolektīvo sarunu 

digitālo aptauju un jāturpina kolektīvo reģistrēšanos. 

3.posmā  sāk sarunas ar uzņēmuma vadību . Jāturpina 

gan tiešsaistē, gan, ja iespējams, bezsaistē veikt kolek-

tīvās darbības saistībā ar koplīgumu slēgšanu un darbi-

nieku galvenajiem jautājumiem. Jāinformē darbiniekus 

par koplīguma sarunu gaitu un visiem galvenajiem jau-

tājumiem, izmantojot tiešsaistes sanāksmes un digitā-

los biļetenus. Pirms parakstīšanas ieteicams veikt tieš-

saistes balsojumu par galīgo līgumu, izmantojot video-

zvanu lietotnes. Pēc balsojuma var parakstīt koplīgumu. 

Svarīgi ir apmācīt jaunos arodorganizāciju līderus orga-

nizēšanas, sarunu un pārstāvības jautājumos. Jārīko 

regulāras sanāksmes, kā arī jānodod kartēšanu un visas 

citas darbības. 

4.posmā jāiziet no mērķa. Kad parakstīts darba koplī-

gums,  apmācīti jaunie arodorganizācijas līderi un aktī-

visti, 65% līdz 70% darbinieki ir iestājušies arodbiedrī-

bā, ir izveidota ikmēneša komunikācijas stratēģija un 

kartes, kuras pastāvīgi izmanto. 

 Apmācībā gūtā mācība - bez arodbiedrības 

biedriem un viņu aktīvas iesaistīšanās darba apstākļu 

uzlabošanā rezultāts būs slikts, jo sociālais dialogs ga-

rantē tikai tiesības uz sarunu, nevis rezultātus. Rezultā-

tiem ir vajadzīgi darbinieki, kuri vēlas pārmaiņas un ir 

gatavi piedalīties kampaņā, parakstīt petīciju, streikot. 

 Digitālā organizēšana ir jauns, progresīvs veids 

kā organizēt biedrus, mobilizēt tos mērķu sasniegšanai. 

 
 

M EŽA NOZARĒ 
 

Latvijas Meža nozares arodbiedrības pārstāvji  
piedalās PEFC (Programme of the Endorsement of Fo-
rest Certification), meža sertifikācijas standarta prasību 
pārskatīšanas darba grupā.  



PEFC ir starptautiska mežu sertifikācijas sistē-
ma, kas veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pa-

matā ir visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemtas vērā da-
žādas ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās intereses. 

Mežu sertifikācija ir process, kura rezultātā tiek pārbau-
dīta sertificētu uzņēmumu atbilstība Standartam. Pro-
dukts ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi un/vai 
marķējumu sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētā-
jiem, ka šī produkta ražošanā izmantotie izejmateriāli ir 
iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā. Darbs pie Stan-
darta pārskatīšanas tiek veikts saskaņā ar Nosacīju-

miem PEFC Latvija dokumentācijas izstrādei un pārska-
tīšanai (PEFC LV 05:2020). Dokuments pieejams tīmek-
ļa vietnē www.pefc.lv  

LMNA iesniegusi priekšlikumus standarta darba 
grupai— papildināt PEFC standartu ar darbiniekiem 
saistošiem papildinājumiem: 

  Meža apsaimniekotājam īstenojot meža apsaimnie-

košanu ir jāievēro cilvēktiesības atbilstoši Vispārējai 
cilvēktiesību deklarācijai (Universal Declarationon 
Human Rights). 

 Apvienošanās tiesību aizsardzībā ievērot SDO kon-

venciju Nr.98 "Konvencija par tiesībām uz apvieno-
šanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu», 
kā arī SDO 1948.gada Konvenciju Nr.87 "Par asoci-

āciju brīvību un  tiesību aizsardzību, apvienojoties 
organizācijās". 

 Meža apsaimniekotājs veicina darbinieku apvieno-

šanos arodbiedrībā un atbalsta tās darbību. 

 Meža apsaimniekotājs veicina sociālo dialogu, darbi-

nieku iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī koplīgu-
ma noslēgšanu, lai kopā ar arodbiedrību vienotos 

par uzņēmumam pielāgotiem noteikumiem. 
 

EFBWW, LMNA un  

EIROPAS ZAĻĀ VIENOŠANĀS   

Eiropas būvniecības, meža un kokrūpniecības 

federācija (EFBWW) pilnībā atbalsta Eiropas Zaļās vienoša-

nās (European Green deal) mērķus, un atzinīgi vērtē Eiropas 
savienības (ES) mērķus panākt klimata neitralitāti līdz 2050. 
gadam. Tomēr mums jāpatur prātā, ka “zaļāka” Eiropa radīs 
daudzas iespējas, un arī daudzas problēmas Būvniecības, me-
ža un kokrūpniecības nozarē. “Zaļākai” Eiropai vajadzētu nozī-
mēt arī sociālāku Eiropu, - tas nozīmē, pienācīgas algas, pie-
nācīgus darba apstākļus, apmācības, kā arī atbilstošu sociālo 

aizsardzību. 

Meži  nodrošina milzīgu oglekļa uzglabāšanas potenci-
ālu. Šodien meži klāj  43% no ES zemes. Eiropas meži nodro-
šina arī ilgtspējīgus neapstrādātus materiālus. Kokrūpniecībai 
mežs ir bagātīgs, arvien jaunu pielietojumu avots. Koksni šo-

dien izmanto ļoti daudzās nozarēs - mājokļos, dažāda veida 
infrastruktūrā un pat jaunākajās medicīnas tehnoloģijās. 

Eiropas Zaļā vienošanās piedāvā daudz iespēju būv-
niecības, meža un kokrūpniecības nozarē, bet  jāatzīst, ka 
Eiropas Zaļā vienošanās arī nopietni ietekmē energoietilpīgas 
nozares, piemēram, cementa ražošanu.  

EFBWW tic, ka Eiropa joprojām ir energoietilpīgu no-
zaru nākotne, un tā turpinās attīstīties kā ilgtspējīga, vērienīga 
ES rūpniecības politika. Arī mūsu ekonomikas vidē nozare ir 
draudzīgāka atkarībā no tās spējas turpināt procesu inovatīvi, 
izmantojot arvien  jaunus produktus. Cieša sadarbība zinātnes, 
pētniecības un inovācijas jomā kļūs par globālu ekonomikas 

stūrakmeni, jo jau šobrīd svarīgs ir viens priekšnoteikums - 
palikt čempionam vai kļūt par čempionu “zaļajās tehnoloģijās”. 

EFBWW kopīgi  izstrādātās rekomendācijas: 

  ES iestādēm jānodrošina saskaņoti aprites ekonomi-
kas noteikumi ES līmenī. 
  ES institūcijām jānodrošina, ka lielie ieguldījumi tiek 
novirzīti aprites ekonomikas projektiem. 
  Zaļajai pārejai jābūt reālistiskai un taisnīgai attiecībā 
uz visiem iesaistītajiem spēlētājiem, tāpēc pārejas procesā ir 

svarīgi pilnībā iesaistīt sociālos partnerus. Būtu jāgarantē viņu 
pilnīga iesaistīšanās strukturētā nozares sociālajā dialogā da-
žādos līmeņos. 
  ES iestāžu un dalībvalstu rīcībai jābūt vērstai uz visu 
nepieciešamo pasākumu ieviešanu, lai atgūtos no sociālās un 
ekonomiskās krīzes. 
  Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz aprites ekonomi-
ku, uzņēmumiem, ieinteresētajām personām un darbaspēkam 
jābūt aktīvi iesaistītam pārejas procesā. 

  Īpaša uzmanība jāpievērš zemas kvalifikācijas darbi-
niekiem, sievietēm, migrantiem, jauniem un gados vecākiem 
darbiniekiem. Taisnīgas pārejas kontekstā darbiniekiem vaja-
dzības gadījumā jānodrošina pārkvalifikācijas iespējas. 
  Visiem darbiniekiem ir ieteicama pamata digitālā un 
vides apmācība, un tai jākļūst par neatņemamu jebkura profe-
sionālās izglītības un apmācības programmas (PIA) sastāvdaļu. 
  Īpaša uzmanība jāpievērš darbinieku veselībai un 
drošībai, īpaši attiecībā uz jaunām ražošanas sistēmām, toksis-
kumu, resursu apstrādes metodēm, darbiem ar jaunām izej-
vielām un atkritumiem. Turklāt uzmanība jāpievērš psihosoci-
āliem apdraudējumiem. 
  ES institūcijām jāstrādā pie tā, lai novērstu riskus, ko 
nevēlami ķīmiski liesmu slāpētāji var radīt darba ņēmējiem 
ražošanas, pārdošanas un aprites beigu apstrādes laikā. Arī 
ugunsdzēsēji tiek pakļauti paaugstinātai uguns toksicitātei. 

  Eiropas iestādēm būtu jāievieš saistītie politikas pa-
sākumi, piemēram, pētījumi, darbības vai platformas progresī-
vai darba organizācijai vai sociālās tehnikas izstrādei. 
  Paziņotie ieguldījumi nākamās paaudzes ES, atveseļo-
šanas un noturības mehānismā un Eiropas Sociālajā fondā plus 

būtu jāizmanto, lai ieguldītu pamata automatizācijas, digitali-
zācijas un zaļo prasmju apmācībā, piesaistītu resursus reģi-
onālajām un nozaru vajadzībām kā arī vajadzības gadījumā 
nodrošinātu darbiniekus un pēc iespējas ar iespējām pārkvalifi-
cēties. 
  Jāstiprina Eiropas taisnīgas pārejas fonds, lai tas ap-
tvertu vairāk rūpniecības nozaru un reģionu. 

Arī Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) ir  
paudusi savu viedokli saistībā ar Eiropas Zaļo vienošanos, izsa-
kot to EIROPAS SAVIENĪBAS publiskajā apspriešanā. 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) pārstāv 
mežsaimniecības, mežistrādes, kokapstrādes un to saistītajās 
nozarēs strādājošo biedru intereses. 
  LMNA kā sociālā partnera darbība ir vērsta uz meža 
nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, ievērojot vides un 
sociālos nosacījumus, līdzsvarojot darba devēju un darba ņē-
mēju intereses darba attiecību veidošanā, kā arī veicinot pēc 
iespējas augstākas pievienotās vērtības radīšanu ikvienā ražo-
šanas posmā. 
 Šis ar mežu saistītās politikas veidošanas stils ap-
draud mežu īpašnieku, koksnes pārstrādātāju, meža apsaim-
niekotāju darba plānošanas procesus un eksistenci kopumā. 

 Iespējamā negatīvā sociālekonomiskā ie-
tekme Latvijā var skart vismaz 80 000 meža un 
saistītajās nozarēs strādājošo. Darba ņēmēju situ-
ācijas krasa pasliktināšanās atstās graujošu ie-
spaidu uz valsts ekonomiku kopumā.  
 Diemžēl daži pašreizējie ES priekšlikumi noliedz ilg-
tspējīgas mežu apsaimniekošanas, kas Eiropā darbojas jau 
gadu desmitiem, būtību. Tas rada risku mākslīgi radītai iespē-
jai izjaukt līdzsvaru starp trim ilgtspējas balstiem – ekonomis-
ko, vides un sociālo. Apgalvojums, ka mazāk aktīva vai neaktī-
va ilgtspējīga meža apsaimniekošana veicinās bioloģisko 
daudzveidību, ir pilnībā nepareizs.  
  Ir zinātniski pierādīts, bet netiek ņemts vērā, ka aktīvi 
apsaimniekoti meži nodrošina augstu bioloģiskās daudzveidī-
bas pakāpi, vienlaicīgi sniedzot visus citus meža ekosistēmas 
pakalpojumus,.  

 Līdzšinējās mežsaimniecības prakses paralizēšana vai 
aprobežošana ar "tuvu dabai metodēm" vai aizsargājot ar vien 
vairāk "vecu mežu", novedīs pie nozares destrukcijas un ne-
spēju sniegt ekonomikai atjaunojamo resursu kas veicinās 
uzņēmumu likvidēšanos, darba vietu samazināšanos, tas savu-
kārt negatīvi ietekmēs bezdarba līmeņa celšanos, kā sekas 
varētu būt jauns darbaspēka aizplūšanas vilnis no valsts.  
 



 
 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 
22. un 25. februārī Latvijas Meža nozares arodbied-

rības uzticības perso-
nas darba aizsardzībā 
un citi interesenti 
izmantoja iespēju 
attālināti piedalīties 
RSU Darba drošības 
un vides veselības 
institūta organizēta-
jos  profesionālās 
pilnveides tiešsaistes 
semināros "KO DA-
RĪT DARBA DEVĒ-
JIEM, LAI NODRO-

ŠINĀTU DROŠAS UN VESELĪBAI NEKAITĪGAS ATTĀLINĀ-
TĀ DARBA VIETAS?" un “KO DARĪT DARBA DEVĒJAM LAI 
DARBA VIETĀS SAMAZINĀTU COVID-19 IZPLATĪBU”. 

 Semināru mērķis bija nodrošināt ar informāciju par 
attālinātā darba organizēšanu, tajā skaitā COVID-19 ierobežo-
jumu laikā, lai veiktu darba vides riska novērtējumu attālinātā 
darba vietām; veidotu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi 
mājās, veicot attālināto darbu; organizētu nodarbināto apmā-
cības par šādu darba vietu iekārtošanu; organizētu apmācības 
un pasākumu stresa un nemiera samazināšanai attālinātā dar-
ba veikšanas laikā. Pārrunāt normatīvās prasības attālinātā 
darba organizēšanā un izdevumu kompensēšanā.  Sniegt ie-
skatu pieejamajos informatīvajos materiālos par drošu attāli-
nātā darba organizēšanu un pārrunāt darba aizsardzības speci-
ālistu un darba devēju pieredzi attālinātā darba veikšanai uz-
ņēmumos. Kā arī nodrošināt ar informāciju par iespējamajiem 

preventīvajiem pasākumiem darba vietās, t.sk, pasākumiem, 
lai veiktu darba vides riska novērtējumu COVID-19 risku kon-
tekstā; veidotu epidemioloģiski drošu darba vidi; novērstu 
darbinieku pulcēšanos; nodrošinātu fizisku distancēšanos ražo-
šanā un birojos; nodrošinātu lielāku kontroli par darbinieku 
kustību; nodrošinātu darbinieku sadarbību bez tieša/ fiziska 
kontakta; identificētu un pasargātu riska grupas uzņēmumos 
un sniegt ieskatu pieejamajos informatīvajos materiālos par 
preventīvajiem pasākumiem pret COVID-19 un pārrunāt darba 
aizsardzības speciālistu un darba devēju piere-
dzi epidemioloģisko risku samazināšanu uzņēmumos. 

Attālinātais darbs kā darba izpildes veids guvis aiz-
vien lielāku popularitāti kā privātajā sektorā, tā arī valsts pār-
valdē. Covid-19 pandēmijas apstākļos tas ir drošākais darba 
organizācijas veids, lai parūpētos gan par savu, gan sabiedrī-
bas veselību, tāpēc arī Latvijā iedzīvotājiem, kuru daba specifi-
ka ļauj strādāt attālināti, savi pienākumi jāturpina veikt no 
mājām. Klātienē strādāt drīkst tikai tie nodarbinātie, kuru dar-
ba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināt. 
Savukārt attālināti darba pienākumus var veikt biroja darbinie-
ki, kuru galvenais darbarīks ir dators. Šobrīd spēkā esošais 
regulējums ir vienlīdz saistošs gan valsts pārvaldē, gan privā-
tajā sektorā nodarbinātajiem. To paredz gan Covid-19 infekci-
jas izplatības pārvaldības likuma 7.1 pants, gan Ministru kabi-
neta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izpla-
tības ierobežošanai” 6.9. apakšpunkts. Ja darba specifika to 
ļauj, tad darba devējam ir jānodrošina nodarbinātajiem attāli-
nātā darba iespējas. Darba devējus, lemjot par darba organi-
zāciju Covid-19 pandēmijas laikā un to, kuram nodarbinātajam 
būtu jāstrādā klātienē, aicinām ņemt vērā vairākus apsvēru-
mus: jāizvērtē, kuras ir uzņēmuma vai iestādes darbībai kritis-
kās funkcijas, lai prioritāri pasargātu to veicēju veselību. Kritis-
kās funkcijas ir tās, bez kuru veikšanas organizācija nevar 
pastāvēt; jāatceras, ka Covid-19 pandēmijas laikā īpaša riska 
grupa ir gados vecāki nodarbinātie, cilvēki ar hroniskām sa-
slimšanām un/vai pazeminātu imunitāti, tāpēc par viņiem būtu 
jāpadomā prioritārā kārtībā; jāņem vērā nodarbināto ģimenes 
apstākļi, piemēram, vai bērni mācās klātienē vai no mājām, 
vai ģimenē kāds ir noteikts kā kontaktpersona. Tāpat jāvērtē, 
vai nodarbināto nokļūšana darba vietā nav saistīta ar ilgstošu 
atrašanos sabiedriskajā transportā u.tml.  

Attālinātais darbs ir darbs – tas nozīmē sasniegtus 
darba rezultātus un pieejamību. Darba devējam ar nodarbināto 
ir jāvienojas par darba uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultā-
tiem un atskaitīšanās kārtību, darba organizēšanu, kā arī par 
komunikācijas kanāliem, pa kādiem nodarbinātais darba laikā 
būs sasniedzams. Valsts pārvaldē strādājot attālināti, ir jāno-
drošina attālināta piekļuve darba e-pastam; darba telefonam ir 
jābūt pāradresētam uz mobilo telefonu, nodrošinot sasniedza-
mību; nodarbinātajiem nepieciešams atbilstošs tehniskais no-
drošinājums un pieeja darba uzvedumu veikšanai nepiecieša-
majām informācijas tehnoloģiju sistēmām. 

Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba de-
vējam ir pienākums: noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai darba vietās; noteikt atbildīgo par šo 
pasākumu ieviešanu; nodrošināt nodarbinātajiem nepiecieša-
mos individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, maskas, 
aizsargbarjeras, dezinfekcijas līdzekļus; informēt nodarbinā-
tos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas pasākumiem. 
 Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, epidemi-
oloģiski droša labā prakse būtu arī turpmāk iespēju robežās 
ievērot šādus principus: 

 nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai viens 

nodarbinātais; 

         atvērta tipa birojos uz vienu nodarbināto paredzēt lielā-

ku platību; 

 ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinā-

tie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp nodarbinā-
tajiem, iespēju robežās nodrošinot arī aizsargbarjeru uzstādī-
šanu; 

 ja nav iespējams ievērot iepriekš minētos nosacīju-

mus, izstrādāt darba grafiku, piemēram, nosakot, kuri darbi-
nieki nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Uzņēmuma vai 
iestādes vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums dar-
ba procesu organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodar-
bināto kontaktus.  

 Jāatceras, ka sejas masku valkāšana telpās, kurās 
neesi viens (izņemot savu mājsaimniecību), ir obligāta arī dar-
bavietās!  

Atbilstoši Darba likuma 51. panta otrajai daļai, darba 
devējam jānodrošina  darbiniekam tāda darba organizācija un 
darba apstākļi, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto 
darbu. Līdz ar to darba devējam ir pienākumus nodrošināt 
darbiniekam atbilstošus rīkus, lai varētu strādāt attālināti, sa-
vukārt darbiniekam – rūpīgi attiekties pret darba tehniku, iz-
mantojot to tikai darba pienākumu veikšanai. Vienlaikus ir 
pieļaujams, ka, darba devējam un darbiniekam savstarpēji 
vienojoties, darbinieks darba veikšanai izmanto savu personīgo 
tehniku, tostarp datortehniku, ja tā ir atbilstoša un piemērota 
konkrētā darba veikšanai. Būtiska ir darbinieka un darba devē-
ja abpusēja un saprotoša komunikācija, katrai pusei izskaidro-
jot esošo situāciju un apstākļus, ar mērķi rast kopēju risināju-
mu. 

Saglabājoties augstam inficēšanās riskam ar Covid-
19, nepieciešama sapratne un pielāgošanās gan no no-
darbināto, gan darba devēju puses. Attālinātais darbs tiek 

noteikts, lai samazinātu savstarpējus kontaktus starp cilvēki-
em un pasargātu vienam otru no saslimšanas ar Covid-19. Lai 
gan, strādājot no mājām, var nebūt iespēja pilnībā iekārtot 
visām prasībām atbilstošu darba vietu, šobrīd ir nepieciešams 
darīt visu, lai būtu iespējams turpināt sekmīgi strādāt, pasar-
gājot sevi un apkārtējos no inficēšanās ar Covid-19.Vienlaikus 
jāapzinās, ka pat tad, ja no darba resursu pieejamības 
viedokļa nodarbinātais var pildīt pienākumus attālināti, viņam/
viņai var mājās nebūt darbam piemērotu apstākļu. Tāpēc 
šādas situācijas jārisina, jāizrunā ar abpusēju izpratni un ie-
jūtību.  

Ja, ņemot vērā minēto, nav iespējams panākt 
vienošanos ar darbinieku par darba veikšanu attālināti, darba 
devējam ir jānodrošina darbiniekam iespēja, ievērojot epide-
mioloģiskās drošības un darba drošības pasākumus, veikt 
pienākumus savā darbavietā.  

Vispārīga informācija par attālināto darbu latviešu, 
angļu un krievu valodā ir pieejama arī vienotajā oficiāla-
jā tīmekļvietnē covid19.gov.lv. 



 

KONFERENCE VELTĪTA 

 STARPTAUTISKAJAI DARBA 

AIZSARDZĪBAS DIENAI –28.APRĪLIM.  
 
29.aprīlī Latvijas meža nozares arodbiedrības 

pārstāvji tiešsaistē  piedalījās Latvijas brīvo arodbiedrību 

savienības (LBAS) organizētā Starptautiskajai darba 

aizsardzības dienai veltītā konference. Konferenci atklāja 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.  

E.Baldzēns uzsvēra sociālā dialoga nozīmi pandēmijas 

apstākļos. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir savi 

pienākumi drošu apstākļu nodrošināšanai darba vietā. Pēc šīs 

krīzes attālinātais darbs būs daudz plašākā apmērā nekā pirms 

krīzes. Pateicoties sociālo partneru aktīvai darbībai ir iz-

strādātas labas darba aizsardzības normas un sakārtotas lietas, 

kas saistās ar fizisku distancēšanos.  Darba aizsardzībā ir 

svarīgas lietas, par kurām šobrīd jārunā: par sejas aizsarg-

masku lietošanu, attālināto darbu, ventilāciju, atteikšanos no 

nebūtiskiem ceļojumiem, sanitāro telpu uzkopšanu, fizisko dis-

tancēšanos. Šajā konferencē jāuzsver darba aizsardzības 

nozīme, jāatgādina ka neievērojot DA iet bojā darbinieki, zaudē 

darba spējas vai iegūst invaliditāti. E. Baldzēns uzsvēra ka 

cienīgs darbs nav tikai darba samaksa, bet arī darba 

aizsardzība un tās normas kuras jāievēro. 
Savukārt Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) 

ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsvēra, ka šobrīd, kā 

nekad, darba aizsardzība ir pacelta pirmajā prioritāte. Tikai 

caur sarunām var izveidot vadlīnijas, kuras var kalpot, lai 

izlemtu par ierobežojumu atcelšanu. 

 Pēc LBAS un LDDK vadītāju uzrunām notika piemiņas 

brīdis bojā gājušajiem un cietušajiem nelaimes gadījumos dar-

bā. Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) norāda, ka 

starp 530 000 no Covid -19 bojāgājušajiem Eiropas Savienībā 
ir neskaitāmi tūkstoši strādnieku, kuri ar to inficējās darbā. 
Jāatceras arī tos, kas pagājušajā gadā nomira no vēža, kas 
saistīts ar darbu, un citām slimībām un nelaimes gadījumiem 
darbā: vairāk nekā 100 000 Eiropā vien. 

Par darba aizsardzību Latvijā pastāstīja Valsts darba 

inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis. No 2020.gada marta 

līdz jūnijam pieauga sniegto konsultāciju skaits. Daudzi nebija 

gatavi attālinātajam darbam. Pandēmijas ietekmē samazinājās 

visa veida nelaimes gadījumi. Uzsvēra, ka darba drosība uz 

pandēmijas laiku nav atcelta. 

Linda Paegle , RSU DDVVI pētniece, atklāja, ka 

šobrīd zinātniskajā literatūrā ir apkopotas problēmas COVID-19 

laikā attālinātā darba veicējiem- tās ir kustības aparāta prob-

lēmas un acu problēmas. Norādīja ka ergonomikas nepilnības 

atstāj lielu ietekmi uz veselību. Darba vietās mājās darbinieka 

paša iniciatīvas ir darba aizsardzības ievērošana. Norādīja, ka 

situācija otrajā pandēmijas vilnī ir manāmi uzlabojusies. 

Savukārt Ziedonis Antapsons, LBAS darba aizsar-
dzības eksperts, norādīja, ka uzņēmumi ar arodbiedrībām darba 

aizsardzības jomā ir krietni auguši un apsteiguši uzņēmumus 
bez arodbiedrībām. Attālinātā darba režīmā strādājošo skaits 

pieaudzis no 5% līdz 40%. Ir novērota tendence, ka darba 
devēji samazina darba vietas birojā. Līdz ar to ir jāseko līdz, lai 

darbiniekiem, kuriem nav vietas darbam mājās, tiktu 
nodrošināta darba vieta birojā. Ir izveidojies jauns termins- 

tehnostress. Tehnostress veidojas ilgstoši vienatnē strādājot 

“onlain” režimā. Tehnostress var izsaukt darbiniekam uz-
manības trūkuma traucējumus, viņi sajūt, ka zaudē kontroli pār 

darba saturu, tempu un grafiku, kā arī to, kā viņi veic savu 

darbu, kas rada paniskas  bailes par darba izpildi.  
Z.Antapsons norāda, ka “parādījusies gaisma tuneļa galā” , jo 
ir Eiroparlamenta priekšlikums EK izveidot direktīvu par 

nosacījumiem, ar kuriem nodrošina, ka darbinieki var praksē 
izmantot savas tiesības būt bezsaistē. Dalībvalstīm direktivas 

priekšlikums paredz pienākumu jau tagad pieņemt šos pasāku-

mus.  
Prezentāciju “Covid - 19 mācības un perspektīva 

normālai dzīvei” sniedza Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas  (LZA) prezidents. Viņš uzsvēra, ka IKP samazinājās 

par 1.169 miljardiem Euro. IKP kritums uz inficēto ir 10 788 

Euro, jeb katrs inficētais atnes milzu zaudējumus. Tāpēc 

LTTRK, LPS, ZA, LBAS un LDDK izveidojušas sadarbību ar mērķi 

ietekmēt valdību COVID-19 apkarošanai.   

 Par tēmu “Darba vides riski  attālināta darba 

laikā” informāciju sniedza Laima Beroza, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas eksperte. Par attālināto darbu jau ir ie-

strādāts darba likumā. Norādīja, ka pirmais pandēmijas 

“burbulis” iesākās ar lielām problēmām, kurām neviens nebija 

gatavs. Katram bija jāieliek tā pieredze, kura bija krājumā. 

LDDK sagatavoja darba risku “špikerīti”, kurā paredzēja riskus 

pandēmijas saituācijai. Pirmajā burbulī saprata, ka no īslaicīgā 
attālinātā darba ir notikusi pāreja uz patstāvīgu attālināto darbu. 

Otrajā burbulī jau daudzas lietas ir izpētītas un pieņemtas, bet 

daudzas vēl jāsakārto. Ir izsrādāta risku pašvērtējuma anketa 

“Strādā vesels”. Attālinātā darba riski ir sekojoši: darbs pie da-

tora, attālinātais darbs ir ilglaicīgs, neievērojot pārtraukumus 

tiek bojāta redze, darba laiks izstiepies lielā apjomā. Situācija ir 

saspringta, līdz ar to pieaug darba uzdevumi un arī ne-

pieciešamais darba laiks.  Pozitīvais attālinātā darbā ir iespēja 

strādāt no mājām, var saplānot darba laiku, darba vietas ie-

kārtošana, pārtraukumu ievērošana, inficēšanās samazināts 
risks, relaksēšanās plānošana. Lietas būs sakārtotas tā , ka 

varēsim normāli dzīvot un strādāt. 

Par tematu iekļaujošā izglītība kā Covid – 19 
seku pārvarēšanas iespēja informēja Kristīna Veihmane, 
LDDK eksperte.  Iekļaujošā darba vide ir piemērota dažādām 

darbinieku grupām. 40% strādājošo visa pasaulē norāda, ka 

darbs no mājām, šā brīža apstākļos, būtiski uzlabo viņa darba 

produktivitāti. Pēc RSU DVVI pētījuma attālinātais darbs ir 

negatīvi ietekmējis darba un privātās dzīves līdzsvaru—33% 

sieviešu un 23% vīriešu. 1/3 strādājošo ir kāda aprūpes atbild-

ība, visbiežāk par bērniem – nelielai daļai ari par pieau-

gušajiem. Nepietiekama profesionālu aprūpes pakalpojumu 

pieejamība daļai darba ņēmēju lika samazināt darba laiku vai 

pārtraukt darbu vispār. Sievietes biežāk nekā vīrieši norāda, ka 

attālināta darba apstākļos izjūt veselības problēmas- ilgstošas 

galvas un muguras sāpes, redzes un miega traucējumus, nem-

ieru u.tml. Ieviešot attālināta darba režīmu trešā daļa darba 

devēju pat nepainteresējās, vai viņu darbinieki varēs strādāt no 

mājām, vai viņu darba vieta mājās ir piemērota darba pienāku-

mu veikšanai. Veicot mērījumus darba vietās Latvijas uzņēmu-

mos vislielākā disonanse starp vēlamo un esošo situāciju vēro-

jama mērījumos par izsmeltības sajūtu jeb izdegšanu, stresa 

līmeni, apjukumu un netaisnības sajūtu. Iekļaujošā darba vide 

ir svarīga visām darbinieku grupām, tajā skaitā vecākiem, ga-

dos vecākiem darbiniekiem, darbiniekiem ar īpašām va-

jadzībām, aprūpētājiem un jauniešiem. Katrai no šim darbinieku 

grupām ir vajadzīga īpaša iekļaujošā darba vide. 

RSU ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš – Cinis  
informēja klātesošos par Covid-19 laika psihosociālajām sekām 

uz nodarbināto dzīvi . 
LBAS darba aizsardzības specialists Mārtiņš Pužuls 

savā prezentācijā vēstīja par darba aizsardzības sadaļu 

Koplīgumā. Galvenās darba aizsardzības sadaļas koplīgumā ir 

nodarbināto pārstāvniecība, dalība darba vides iekšējā uz-

raudzībā, izglītošana darba aizsardzībā, piemaksa par darba 

drošibas nosacījumiem, palīdzības fonds nelaimes gadījumos 

darbā cietušajiem un arodslimību guvušajiem darbiniekiem.  

Konferences dalībniekiem pasākuma gaitā bija iespēja 
tiešsaistē uzdot papildus jautājumus. 

 

 

 

 “Ierēdņi kādam ir jāvalda. Ar ierēdņiem ir 
tāpat kā ar klavieru taustiņu. Tas var būt ele-
gants, no ziloņkaula, bet, ja tie tiek nemākulīgi 
dauzīti, tad melodijas vietā būs kakofonija. Un to 

mēs šobrīd diemžēl vērojam. 
   Valdis Keris. Veselības 

un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekš-
sēdētājs . 2021. 


