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Sveicināti! 
Dace Avena, 
Eiropas Darba 
drošības un veselī-
bas aizsardzības 
aģentūras Latvijas 
nacionālā kontak-
tpunkta koordina-
tore 
 

 Gan janvārī, gan februārī 
darba aizsardzības jomā nori-
sinājušies vairāki  nozīmīgi 
pasākumi. 
 Viens no būtiskākajiem no-
tikumiem, par ko rakstījām jau 
iepriekšējās “Darba aizsardzī-
bas ziņās”, ir janvārī pieņem-
tie Ministru kabineta (MK) 
noteikumi par izmaiņām darba 
aizsardzības prasībās, veicot 
būvdarbus. Šoreiz piedāvājam 
jums plašāku skaidrojumu 
minētajām izmaiņām, kā arī 
biežāk uzdotos jautājumus par 
grozījumiem MK noteikumos 
un atbildes uz tiem. 
 Vēl šajās “Darba aizsardzī-
bas ziņās” varat lasīt par Eiro-
pas nedēļas kampaņas “Stop - 
pārslodze” noslēguma pasāku-
mu Bilbao, Spānijā, kā arī ci-
tām būtiskām aktualitātēm. 

„Darba aizsardzības ziņas” 
      Sagatavoja Sarmīte Bunka-Brilijonka, Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speci-
āliste. 
      Ieteikumus un informāciju, kā arī e-pasta adreses, ja turpmāk vēlaties saņemt elektronisko izdevu-
mu “Darba aizsardzības ziņas”, sūtīt uz e-pastu: Sarmite.Bunka@vdi.gov.lv  

Pirmajiem kompetentajiem speciālistiem 
tuvojas eksaminācijas (sertifikācijas) 
laiks 
Dace Kalniņa, Labklājī-
bas ministrijas Darba 
departamenta Darba aiz-
sardzības politikas noda-
ļas vecākā referente 

 
 
 
Atbilstoši 2005.gada 8.februāra Minis-

tru  kabineta  noteikumiem  Nr.101 
„Noteikumi  par  prasībām  kompetentām 
institūcijām  un  kompetentiem  speciālis-
tiem  darba  aizsardzības  jautājumos  un 
kompetences  novērtēšanas  kārtību”,  lai 
veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uz-
ņēmumos, kompetentam speciālistam ne-
pieciešamas  augstākā  līmeņa  zināšanas 
(profesionālā  augstākā  izglītība)  darba 
aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes 
ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesi-
onālās  augstākās  izglītības  programmai 
(profesiju standarts PS 0100 “Darba aiz-
sardzības vecākais speciālists”). 

Darba aizsardzības vecākais speciālists, 
kurš ieguvis šo noteikumu kārtībā minēto 
izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, 
ir pielīdzināms kompetentam speciālistam 
un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uz-
raudzību  uzņēmumos  piecus  gadus  no 
izglītību apliecinošā dokumenta saņem-
šanas dienas. Pēc šī termiņa beigām vecā-
kajam  darba  aizsardzības  speciālistam 
jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, 
lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikā-

tu, kas apliecina personas kompetenci 
darba aizsardzības jautājumos.  

Pirmie Kompetentie speciālisti aug-
stāko profesionālo izglītību darba aiz-
sardzībā atbilstoši LR standartam prasī-
bām ieguva 2003.gadā. Šogad notiks 
pirmā kompetento speciālistu sertifikā-
cija, līdz ar to Labklājības ministrija 
(LM) sadarbojoties ar Latvijas Darba 
aizsardzības  speciālistu  asociāciju 
(LDASA) un vairākām personāla serti-
fikācijas institūcijām ir uzsākusi darbu 
pie sertificēšanas kritēriju un eksāmena 
jautājumu izstrādes. 

2008.gada 20.februārī LM sanāksmē 
ar LDASA un personāla sertifikācijas 
institūciju  pārstāvjiem  vienojās  par 
eksāmenā  ietveramajām  galvenajām 
tēmām, kritērijiem, jautājumu skaitu, to 
sadalījumu pa nozarēm kā arī koncep-
ciju eksāmena praktiskajai daļai. Tiek 
plānots, ka eksāmens varētu sastāvēt no 
divām daļām: testa (30 jautājumi) un 
situāciju  uzdevumiem  (3  rakstveida 
uzdevumi).  Kopējais  eksāmena  laiks 
nedrīkstēs  pārsniegt  90  minūtes,  un 
eksāmens tikts  uzskatīts  par  sekmīgi 
nokārtotu, ja pretendents iegūs vismaz 
70% no kopējā eksāmena punktu skai-
ta. 

Darbs pie sertifikācijas kritēriju iz-
strādes vēl turpinās, bet apstiprināšana 
LDASA ir plānota šā gada aprīlī. 
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Jaunas prasības būvniecībā 
Māra Reinsone, Lab-
klājības ministrijas 
Darba departamenta 
Darba aizsardzības po-
litikas nodaļas vadītāja 
vietniece 

 
  
 
 Šā gada 29.janvāra Ministru ka-
bineta  (MK)  sēdē  tika  pieņemti 
MK noteikumi Nr.48, ar kuriem 
tiek  izdarīti  grozījumi  MK 
2003.gada 25.februāra noteikumos 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasī-
bas, veicot būvdarbus”, kas ietver 
sevī jaunas prasības gan attiecībā 
uz  nereģistrētās  nodarbinātības 
samazināšanu,  gan  darba  aizsar-
dzības  koordinatoru  apmācību, 
gan arī citas precizējošas prasības. 
 Lai valsts kontroles institūcijas 
(Valsts darba inspekcija un Valsts 
ieņēmumu dienests) varētu pārlie-
cināties par būvobjektā esošo per-
sonu nodarbinātību, turpmāk kat-
ram  būvobjektā  nodarbinātajam 
būs jābūt  nodarbinātā apliecībai, 
kas būs jāuzrāda galvenajam būv-
uzņēmējam vai tā pārstāvim, iero-
doties darbā būvobjektā. Šādu ap-
liecību katram nodarbinātajam iz-
sniegs darbuzņēmējs vai galvenais 
būvuzņēmējs. Pirmās piecas darba 
dienas pēc darba uzsākšanas vai 
apliecības nozaudēšanas galvenais 
būvuzņēmējs (ja tāda nav – pasūtī-
tājs) būs tiesīgs ielaist būvobjektā 
nodarbināto bez šīs apliecības, bet 
ar personu apliecinošu dokumentu 
vai transportlīdzekļa vadītāja ap-
liecību. 
 Katrā būvobjektā turpmāk būs jāat-
rodas tajā nodarbināto sarakstam un 
galvenais  būvuzņēmējs  būs  tiesīgs 
ielaist būvobjektā tikai tos nodarbinā-
tos, kas ir norādīti sarakstā. Gadīju-
mā,  kad  būvdarbus  veiks  vairāki 
darbuzņēmēji,  tiem  būs  jāiesniedz 
galvenajam būvuzņēmējam (ja  tāda 
nav – pasūtītājam) savu būvobjektā 
nodarbināto  saraksts,  norādot  tajā 

nodarbināto vārdu uzvārdu, perso-
nas kodu vai darba atļaujas numuru, 
ja nodarbinātais ir ārzemnieks, dar-
ba  līguma  vai  uzņēmuma līguma 
datumu un numuru, kā arī darbuzņē-
mēja nosaukumu. 
 MK pieņemtie grozījumi noteiku-
mos precizē arī prasības attiecībā uz 
darba aizsardzības koordinatoriem. 
Pārņemot noteikumos Eiropas Sa-
vienības direktīvas prasības, jau līdz 
šim  bija  noteikta  prasība  norīkot 
darba  aizsardzības  koordinatoru 
projekta sagatavošanas un projekta 
izpildes posmos, tomēr netika no-
teiktas nekādas prasības šo koordi-
natoru izglītības līmenim, profesijai 
vai pieredzei. Lai nodrošinātu to, ka 
koordinatora pienākumus pilda pro-
fesionāli cilvēki, kas ir pietiekami 
zinoši gan būvniecības, gan darba 
aizsardzības jomā, noteikumi ir pa-
pildināti ar kritērijiem darba aizsar-
dzības koordinatoriem. Turpmāk par 
projekta sagatavošanas koordinato-
riem drīkstēs būt personas, kas ir 
saņēmušas arhitekta prakses sertifi-
kātu vai būvprakses sertifikātu pro-
jektēšanas jomā un apguvušas pa-
matlīmeņa zināšanas darba aizsar-
dzībā 50 stundu apmērā (teorētisko 
daļu) vai ieguvušas augstāko profe-
sionālo izglītību darba aizsardzības 
jomā. Savukārt par projekta izpildes 
koordinatoru drīkstēs būt personas, 
kas ir saņēmušas būvprakses sertifi-
kātu būvdarbu vadīšanas un būvuz-
raudzības  jomā un apguvušas  pa-
matlīmeņa zināšanas darba aizsar-
dzībā 50 stundu apmērā (teorētisko 
daļu), kā arī darba aizsardzības spe-
ciālisti vai kompetentie speciālisti, 
kas ieguvuši augstāko profesionālo 
izglītību darba aizsardzības jomā. 
 Noteikumu grozījumi stājās spēkā 
2008. gada 2. februārī. Ar aktualizē-
to  MK  noteikumu  Nr.92  „Darba 
aizsardzības  prasības,  veicot  būv-
darbus” versiju var iepazīties Eiro-
pas Darba drošības un veselības aiz-
sardzības aģentūras nacionālā kon-
taktpunkta mājas lapā www.osha.lv 
sadaļā „Tiesību akti”. 

Biežāk uzdotie jautājumi par grozī-
jumiem Ministru kabineta 2003.gada 
25.februāra  noteikumos  Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” 

 Kas ir atbildīgs par nodarbināto 
apliecību izgatavošanu un izsniegša-
nu nodarbinātajiem?  
 Nodarbinātā apliecību katram darbi-
niekam pēc personu apliecinoša doku-
menta  vai  transportlīdzekļa  vadītāja 
apliecības uzrādīšanas izgatavo un iz-
sniedz darbuzņēmējs vai galvenais būv-
uzņēmējs, savstarpēji par to vienojo-
ties.  
 Par  to,  lai  būvobjektā  neatrastos 
darbinieki,  kuriem nav  apliecības,  ir 
atbildīgs galvenais būvuzņēmējs.  
 
 Kā ir jānoformē nodarbinātā ap-
liecība, kāda informācija tajā ir jā-
norāda?  
 Noteikumos nav noteikts apliecības 
paraugs, tās izgatavotājam ir tiesības 
noformēt apliecību pēc saviem ieska-
tiem, bet obligāti norādot tajā šādu in-
formāciju:  
1) nodarbinātā vārds un uzvārds; 
2) personas kods vai darba atļaujas nu-
murs  Latvijā  nodarbinātajiem ārzem-
niekiem; 
3) darba līguma vai uzņēmuma līguma 
noslēgšanas datums un numurs; 
4) darbuzņēmēja nosaukums; 
5) nodarbinātā fotogrāfija; 
6) darbuzņēmēja vai galvenā būvuzņē-
mēja zīmogs. 
 
 Vai darbiniekam katrā būvobjek-
tā ir jābūt savai apliecībai? 
 Nē, darbuzņēmējs var izsniegt no-
darbinātajam vienu apliecību, ar kuru 
viņš var iekļūt visos būvobjektos, kuros 
viņš veic darbu. 
 
 Vai apliecība nodarbinātajam ir 
jāizsniedz jau no pirmās darba die-
nas?  
 Apliecība nodarbinātajam ir jāizga-
tavo un jāizsniedz piecu darba dienu 
laikā. Ja nodarbinātā apliecība, uzsākot 
darbu, vēl nav izsniegta, galvenais būv-
uzņēmējs vai, ja tāda nav, – pasūtītājs 
ir  tiesīgs  ielaist  būvobjekta  teritorijā 
nodarbināto arī pēc personu apliecinoša 
dokumenta vai transportlīdzekļa vadītā-
ja apliecības uzrādīšanas, bet ne ilgāk 
kā piecas darba dienas pēc kārtas. 

Turpinājums 3.lpp. 



Izmaiņas Būvniecības 
likumā 

radniecības pakāpē, par dar-
ba  izpildi  vai  pakalpojumu 
sniegšanu ir slēdzami rakst-
veida  darba vai  uzņēmuma 
līgumi.  
 
(2) Ja būvdarbu izpildei at-
bilstoši Vispārīgajiem būv-
noteikumiem un citiem nor-
matīvajiem aktiem nav ne-
pieciešams akceptēts būvpro-
jekts un būvatļauja, būvniecī-
bas dalībnieku pienākumus 
un tiesības attiecībā uz līgu-
mu noslēgšanas formu nosa-
ka Civillikums, Darba likums 
un citi normatīvie akti. 

Valsts darba inspekcija 
 
 Jau  rakstīts,  ka  no 
2008.gada 1.februāra stāju-
šās spēkā izmaiņas Būvnie-
cības  likumā.  Šoreiz  par 
Būvniecības likuma normu, 
kuras  uzraudzība  ir  VDI 
kompetencē. 
  
 Normas mērķis ir samazi-
nāt  nelegālās  nodarbinātības 
iespējamību privātmāju būv-
niecībā. Jāuzsver, ka nelegā-
lās  nodarbinātības  gadījumā 
cieš gan paši nelegāli nodar-
binātie, kuri bieži vēršas VDI 
ar sūdzībām par nesamaksā-
tām algām un līdz ar to nav 
arī sociāli aizsargāti, gan arī 
sabiedrība, jo valsts nesaņem 
nodokļus, kuri tik ļoti nepie-
ciešami,  piemēram,  pensiju 
palielināšanai. 
 
10.2pants.  (1)  Ja  būvdarbu 
izpildei  atbilstoši  Vispārīga-
jiem būvnoteikumiem un ci-
tiem normatīvajiem aktiem ir 
nepieciešams  akceptēts  būv-
projekts un būvatļauja, starp 
būvniecības  dalībniekiem, 
izņemot ģimenes locekļus un 
radiniekus pirmajā un otrajā 
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Turpinājums no 2.lpp. 
 
 Kā rīkoties gadījumā, ja nodarbinātā apliecība 
ir nozaudēta? 
 Ja nodarbinātā apliecība ir nozaudēta, galvenais 
būvuzņēmējs vai, ja tāda nav, – pasūtītājs ir tiesīgs 
ielaist būvobjekta teritorijā nodarbināto arī pēc per-
sonu  apliecinoša  dokumenta  vai  transportlīdzekļa 
vadītāja apliecības uzrādīšanas, bet ne ilgāk kā pie-
cas darba dienas pēc kārtas. Par nodarbinātā apliecī-
bas  nozaudēšanu  nodarbinātajam ne-kavējoties  ir 
jāpaziņo projekta izpildes koordinatoram vai galve-
najam būvuzņēmējam,  kā  arī  darbuzņēmējam,  ja 
apliecību izsniedzis darbuzņēmējs. Galvenais būvuz-
ņēmējs vai, ja tāda nav, – pasūtītājs nodarbinātā ap-
liecības nozaudēšanas faktu reģistrē un šo informāci-
ju uzglabā līdz jaunas apliecības izgatavošanai, lai 
būtu iespējams noteikt, kad tieši apliecība ir nozau-
dēta un kad ir pagājušas piecas darba dienas, kuru 
laikā ir jāizsniedz jauna apliecība. 
 
 Kas ir atbildīgs par būvobjektā nodarbināto 
saraksta sastādīšanu? 
 Darbuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai būv-
objektā atrastos tajā nodarbināto saraksts. Ja būvdar-
bus veic vairāki darbuzņēmēji,  tiem ir jāiesniedz 
galvenajam būvuzņēmējam katram savu būvobjektā 
nodarbināto saraksts, ko apstiprina ar parakstu un 
zīmogu. Gadījumā, ja galvenā būvuzņēmēja nav, bet 
pasūtītājs darbu veikšanai pieaicina vairākus darbuz-
ņēmējus,  tiem ir  pienākums iesniegt  nodarbināto 
sarakstu pasūtītājam. 
 
 Kas ir jānorāda nodarbināto sarakstā? 
 Nodarbināto sarakstā norāda šāda informācija par 
nodarbinātajiem: 
1)vārds un uzvārds; 
2) personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā 
nodarbinātajiem ārzemniekiem; 
3) darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas 
datums un numurs; 
4) darbuzņēmēja nosaukums. 
 
 Kam un kā ir jāuzglabā nodarbināto saraksti? 
 Par sarakstu glabāšanu atbildīgs ir galvenais būv-
uzņēmējs un tie ir jāglabā būvobjektā līdz attiecīgās 
būves pieņemšanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja gal-
venā būvuzņēmēja nav, bet pasūtītājs darbu veikša-
nai pieaicina vairākus darbuzņēmējus, par nodarbi-
nāto sarakstu glabāšanu ir atbildīgs pasūtītājs. 

Apmeklējiet izstādi  
“Būvniecības pasaule 2008” 
  
 Aicinām apmeklēt izstāžu sabiedrības PRIMA 
organizēto 11.specializēto būvniecības, dzīvokļu 
iekārtu un ēku aprīkojuma izstādi BŪVNIECĪ-
BAS PASAULE 2008, kas notiek Olimpiskajā 
Sporta Centrā, Grostonas ielā 6b, no 6. līdz 
9.martam. 

 Šobrīd attiecībā uz pār-
kāpumiem par nodarbinātā 
apliecību vai nodarbināto 
sarakstu  neesamību  būv-
objektā tiek piemēroti ad-
ministratīvie sodi saskaņā 
ar LAPK 41.panta trešajā 
un devītajā daļā noteikta-
jām sankcijām, kur pārkā-
puma gadījumā tiek pie-
mērots  admin.  sods  līdz 
500 latiem, bet  atkārtota 
pārkāpuma  gadījumā  - 
līdz 1000 latiem. 



Darba inspekcija un Ieņēmumu dienests sadarbosies 
būvniecības uzraudzības jomā 
Mārtiņš Pozņaks,  
VDI Sabiedrisko attiecību noda-
ļas speciālists  
  
 
 Saistībā ar Saeimas un Ministru Kabine-
ta jaunākajiem grozījumiem Būvniecības 
likumā un MK noteikumos Nr. 92, Valsts 
darba inspekcija (VDI) un Valsts ieņēmu-
ma dienests (VID) 4. martā rīkoja kopīgu 
sanāksmi  ar  mērķi  pārrunāt  iespējamo 
sadarbību būvniecības nozares uzraudzībā.  
 
 VDI direktores Ritas Elces un VID Galve-
nās nodokļu pārvaldes direktores vietnieces 
Ināras Pētersones vadītajā sanāksmē institūci-
jas vienojās par operatīvu informācijas apmai-
ņu gadījumos, kad, inspicējot vai pārbaudot 
būvobjektus, tiek konstatēti pārkāpumi, kas 
saistīti ar apliecību vai darbinieku sarakstu 
neesamību. Izņēmuma gadījumos šīs prasības 
attieksies arī uz privātmāju celtniecību. 
 Jaunie grozījumi paredz, ka būvuzņēmējam 
būs jāsagatavo katra būvobjektā nodarbinātā 
apliecība ar fotogrāfiju.  Ja vienā būvobjektā 
būvdarbus veiks vairāki uzņēmēji, tiem būs 
jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam savu, 
attiecīgajā objektā strādājošo saraksts.  

 „Šie pasākumi palīdzēs izskaust gadījumus, 
kad darba devēji un darbinieki izvairās no 
kontrolēm un soda, piemēram, aizbildinoties, 
ka uz būvobjektu atnākuši „ciemos”,” skaidro 
VDI direktore Rita Elce. 

 VDI direktore arī uzsver: „Līdz aktīvās 
būvniecības sezonas sākumam darba devējiem 
ir jādod pārejas laiks, lai iepazītos ar jaunā 
likuma normām, vēlāk attiecīgo pārkāpumu 
gadījumā jau tiks piemērotas sankcijas atbil-
stoši administratīvo pārkāpumu kodeksam.”  
 Tā kā grozījumi Būvniecības likumā ir spē-
kā tikai no 2008.gada 1.februāra, bet MK no-
teikumos nr.92 no 2008.gada 2.februāra, VDI 
un VID tikšanās laikā nolēma informēt sa-
biedrību par jaunajām normām.  
 Aktualitātes attiecībā uz grozījumiem Būv-
niecības likumā un MK noteikumos Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdar-
bus” pieejami mājas lapā www.vdi.gov.lv, kā 
arī darba aizsardzības mājas lapā 
www.osha.lv. 
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Valsts darba inspekcija uzsāk frizētavu un 
skaistumkopšanas salonu inspicēšanas kampaņu 

LM sagatavojusi apjomīgākās izmaiņas Darba likumā 

jam starojumam no solārijiem, trok-
snim, vienveidīgām darba pozām, 
lokālam muskuļu sasprindzinājumam, 
traumatismam. 
 VDI arī šogad savu darbu turpina 
kampaņveidīgi. Atgādinām, ka pērn 
plaša mēroga inspicēšanas kampaņas 
tika veiktas šādās nozarēs: pasts un 
telekomunikācijas, būvniecība, kok-
apstrāde, transports un veselības aprū-
pe, savukārt šī gada februārī noslē-
dzās apstrādes rūpniecības uzņēmumu 
inspicēšanas kampaņa. 
 Aktualitātes attiecībā uz kampaņas 
norisi un informatīvie materiāli par 
darba aizsardzību pieejami mūsu mā-
jas lapā www.vdi.gov.lv, kā arī darba 
a i z s a r d z ī b a s  m ā j a s  l a p ā 
www.osha.lv . 

Mārtiņš Pozņaks, VDI Sabiedrisko attie-
cību nodaļas speciālists  
  
 2008.gada 10.martā Valsts darba 
inspekcija (VDI) visā valstī uzsāks in-
dividuālo pakalpojumu sniegšanas no-
zares uzņēmumu –  frizētavu un skais-
tumkopšanas salonu inspicēšanas kam-
paņu, kuras mērķis ir preventīvi apse-
kot uzņēmumus un izvērtēt faktiskos 
darba apstākļus. 
 
 „Kampaņveidīgi frizētavas un skais-
tumkopšanas salonus VDI inspicēs pirmo 
reizi, tāpēc mums būs īpaši svarīgi no-
skaidrot līmeni, kādā darba devēji organi-
zē darba aizsardzību šajā nozarē,” uzsvē-
ra Valsts darba inspekcijas direktore Rita 
Elce. 
 Vairāk kā 200 Latvijas individuālo 

pakalpojumu sniegšanas nozares uzņē-
mumiem VDI tuvākajās dienās nosūtīs 
vēstules, ar kurām personīgi informēs 
darba devējus par kampaņas norisi. Šiem 
uzņēmumiem VDI inspektori apsekoju-
mu laikā pievērsīs īpašu uzmanību. 
 Kampaņas laikā VDI inspektori pār-
baudīs, vai frizētavās un skaistumkopša-
nas salonos tiek ievērotas darba aizsar-
dzības prasības: par nodarbināto apmācī-
bu, par obligāto veselības pārbaužu veik-
šanu, vai ir veikts risku izvērtējums, vai 
nodarbinātie tiek aizsargāti pret ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu iedarbību ar 
atbilstošiem individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, nodarbināto saskarsme ar 
asiem priekšmetiem. 
 Šajā nozarē nodarbinātie ir pakļauti 
dažādu riska faktoru iedarbībai, piemē-
ram, ķīmisko vielu ietekmei, ultravioleta-

devējam tiesības izbeigt darba tiesis-
kās  attiecības  tajos  gadījumos,  kad 
darbinieki  ilgstoši  slimo.  Tādējādi 
darba devējiem tiek dota iespēja cīnī-
ties  pret  negodprātīgiem  darbinie-
kiem. Savukārt arodbiedrību biedriem 
būs pienākums darba līguma uzteikša-
nas gadījumā 2 darba dienu laikā in-
formēt  darba  devēju  par  to,  kurai 
arodbiedrībai prasāma piekrišana. 
 Lai mazinātu nereģistrēto nodarbi-
nātību, novērstu darbinieku krāpšanas 
un cilvēktirdzniecības gadījumus, LM 
ierosina darba sludinājumos obligāti 
norādīt darba devēja nosaukumu.  
 Veicot  pārbaudes,  konstatēts,  ka 
darba līgumi un darba laika uzskaites 
dokumenti  Valsts  darba  inspekcijas 
(VDI) amatpersonām ne vienmēr ir 
pieejami darbinieku darba vietā. Līdz 
ar  to  darba  līgumi  bieži  tiek 
„uzrakstīti” diennakts laikā pēc pār-
baudes veikšanas attiecīgajā objektā. 
Viens no ierosinājumiem nereģistrētās 
nodarbinātības  mazināšanai  paredz 
novērst  šo  situāciju,  nosakot  darba 
devēja  pienākumu nodrošināt  darba 
līguma kopijas glabāšanu tajā uzņē-
muma  struktūrvienībā,  kurā  darbi-
nieks parasti strādā. Tas ļaus VDI un 
Valsts ieņēmumu dienestam vieglāk 
un efektīvāk veikt pārbaudes.  

Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas de-
partamenta direktore  
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību 
speciāliste   
 
 Lai mazinātu nereģistrēto nodarbi-
nātību, kā arī uzlabotu elastību un 
drošību darba tiesiskajās attiecībās, 
Labklājības ministrija (LM) sadarbībā 
ar sociālajiem partneriem sagatavojusi 
grozījumus Darba likumā. Tās ir apjo-
mīgākās izmaiņas kopš likuma spēkā 
stāšanās 2002.gadā. 
 
 Kopumā paredzēti gandrīz 40 grozīju-
mi Darba likumā, kuri 6.martā izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs 
jāsaskaņo ar  citām ministrijām,  kā arī 
jāapstiprina valdībā un Saeimā.  
 Vairāki  no  grozījumiem attiecas  uz 
elastību un drošību darba tiesiskajās attie-
cībās. Tā, piemēram, lai izlīdzinātu soci-
ālo  garantiju  atšķirības  vienas  nozares 
uzņēmumu ietvaros, kā arī uzlabotu uzņē-
mumu savstarpējo konkurētspēju,  pare-
dzēts veicināt ģenerālvienošanās slēgšanu 
starp  vienas  nozares  uzņēmumiem.  Tā 
būs vispārsaistoša, ja darba devēju orga-
nizācijas  vai  to  apvienību  biedri  kādā 
nozarē nodarbinās vairāk nekā 50% dar-
binieku, vai arī, ja preču apgrozījums vai 
pakalpojumu  apjoms  būs  vairāk  nekā 
60% no nozares apgrozījuma vai pakal-
pojumu apjoma.  

 Tā kā šobrīd praksē ir radusies nepie-
ciešamība precīzāk regulēt summēto dar-
ba laiku, tiek veikti grozījumi attiecīgajā 
pantā. Proti, summētā darba laika gadīju-
mā darba devējam turpmāk būs pienā-
kums piešķirt atpūtu darbiniekam uzreiz 
pēc darba pabeigšanas, turklāt summētā 
darba laika ietvaros būtu aizliegts nodar-
bināt darbinieku ilgāk par 24 stundām 
pēc kārtas un 56 stundām nedēļā.  
 Saskaņā  ar  grozījumiem,  tiek  pare-
dzēts  noteikt  jomas,  kurās  summētais 
darba laiks ir pieļaujams, piemēram, ja 
darbs ir saistīts ar apsardzi un īpašumu 
uzraudzību, kas prasa pastāvīgu darbinie-
ku klātbūtni, kā arī, lai nodrošinātu pa-
kalpojumu un ražošanas nepārtrauktību. 
Patlaban  summēto  darba  laiku  nosaka 
profesijās (piemēram, apsardzes un tirdz-
niecības darbiniekiem, ārstniecības speci-
ālistiem u.c.), kurās atšķiras nostrādāto 
stundu skaits dienā vai nedēļā un darba 
rakstura dēļ ir grūti noteikt normālo dar-
ba laiku – 8 stundas katru dienu un 40 
stundas nedēļā.  
 Lai studentiem būtu lielākas iespējas 
iegūt darba pieredzi, plānots, ka darba 
līgumus uz noteiktu laiku varēs noslēgt 
arī ar profesionālās vai akadēmiskās iz-
glītības iestāžu studentiem visā viņu mā-
cību laikā. Līdz šim šāda iespēja studen-
tiem nebija paredzēta. 
 Kā viens no priekšlikumiem elastības 
un drošības uzlabošanai ir noteikt darba 
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Apstiprināts projekts 
„Vides modelēšanas cen-
tra izveide Rīgas Stradiņa 
universitātē” 
 
Maija Eglīte, RSU aģentūra Darba drošības 
un vides veselības institūts 
 
 2008. gada janvārī Rīgas Stradiņa univer-
sitāte (RSU) saņēma apstiprinājumu no Iz-
glītības un zinātnes ministrijas, ka Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ko-
miteja ir apstiprinājusi projektu „Vides mo-
delēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa uni-
versitātē” un gatava piešķirt līdzfinansējumu 
tā realizēšanai. 
 Projekta mērķis ir celt Latvijas vides aiz-
sardzībā un sabiedrības veselības jomā (tai 
skaitā – darba aizsardzībā) strādājošo darbi-
nieku kapacitāti un profesionālo sagatavotī-
bu. Projekta mērķa grupas ir RSU Sabiedrī-
bas  veselības  fakultātes  studenti,  kas  pēc 
studiju beigām aktīvi iesaistīsies sabiedrības 
veselības nodrošināšanas darbā, kā arī valsts 
un pašvaldību vides aizsardzības un sabiedrī-
bas veselības speciālisti, kuru uzdevums ir 
īstenot valsts noteikto politiku vides aizsar-
dzības un sabiedrības veselības jomās.  
 Mērķa  sasniegšanai  RSU  sadarbībā  ar 
SIA „PSI Grupa” paredzēts izveidot RSU 
Vides modelēšanas centru, kurā RSU studen-
ti, kā arī valsts un pašvaldību speciālisti va-
rēs apgūt nepieciešamās zināšanas par vides 
piesārņojuma izplatību dažādās vidēs un paši 
veikt praktiskos, kā arī pētniecības darbus, 
izmatojot piesārņojuma modelēšanas dator-
programmas. Tiks iegādāta programmatūra, 
lai varētu veikt piesārņojuma izplatības mo-
delēšanu atmosfērā un ūdens vidē, kā arī 
trokšņa radītā piesārņojuma modelēšanu, ko 
pieprasa Eiropas Savienības un Latvijas vi-
des likumdošana.  Izstrādāts  un sagatavots 
viens pilnīgi jauns mācību kurss RSU stu-
dentiem, kas balstīts uz mūsdienīgu dato-
rmodelēšanas iespēju izmantošanu. Projekts 
paredz arī speciālas apmācību programmas 
izstrādi valsts un pašvaldības vides aizsar-
dzības un sabiedrības veselības speciālistu 
apmācībai.  
 Projektu  realizē  RSU  aģentūras  Darba 
drošības un vides veselības institūts. Kā pro-
jekta partneris apstiprināta SIA „PSI Grupa”, 
kuriem ir liela un ilggadīga pieredze avāriju 
kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību mode-
lēšanā un konsultācijās Latvijas uzņēmumos. 
Šī pieredze palīdzēs veikt profesionālu un 
ātrāku jauno vides piesārņojuma modelēša-
nas datorproduktu apgūšanu, kā arī sagatavot 
tieši  valsts  situācijai  atbilstošu  apmācību 
programmas.  
 Projekta  realizāciju  paredzēts  uzsākt 
2008. gada jūlijā un tā ilgums būs 30 mēneši. 
Sīkāka  informācija  pieejama  pie  projekta 
vadītājas  profesores  Maijas  Eglītes 
(Maija.Eglite@rsu.lv).   

Konference “Saslimstība ar arodslimībām un 
nelaimes gadījumi darbā Latvijā”  

2007. gadā Latvijā reģistrētie arod-
slimnieki 

Ivars Vanadziņš, RSU 
Darba drošības un vides 
veselības institūts 
 
  
  
 Atskatoties uz 2007. gadā Latvijā no-
tikušajiem nelaimes gadījumiem un ap-
stiprinātajām  arodslimībām,  Latvijas 
Arodslimību ārstu biedrība aicina inte-
resentus uz konferenci “Saslimstība ar 
arodslimībām  un  nelaimes  gadījumi 
darbā Latvijā”, kas notiks 2008. gada 7. 
martā no pulksten 14 Rīgas Stradiņa 
universitātes 3.auditorijā, Rīgā, Dzircie-
ma ielā 16. 

Konferences  programmā  paredzēts 
runāt par saslimstību ar arodslimībām 
Latvijā 2007.gadā, kā arī analizēt atse-
višķus arodslimību gadījumus un bie-
žākās  diagnostikas  kļūdas.  Paredzēta 
arī Valsts darba inspekcijas pārstāvju 
uzstāšanās  par  2007.gadā  reģistrēta-
jiem nelaimes gadījumiem. Konferen-
ces programmā paredzētas arī prezen-
tācijas par bīstamo ķīmisko vielu sa-
vākšanu un hronisku noguruma sindro-
mu. 
 Sīkāka  informācija  par  konferenci 
un  tās  programmu  pieejama 
www.osha.lv un www.arodslimibas.lv.  

Lilija Vancāne, VDI ve-
cākā eksperte  arodveselī-
bas jautājumos  
 
  
 2007.gadā Valsts darba 
inspekcija no Paula Stradi-
ņa  Klīniskās  universitātes  slimnīcas 
Aroda un radiācijas medicīnas centra 
arodslimībās saņēma 779 darba vietas 
higiēniskā raksturojuma pieprasījumus 
un 29 no arodslimību ārstiem. Pamato-
joties uz tiem tika sagatavoti 812 darba 
vietas higiēniskie raksturojumi un 97 
vēstules. 
 2007. gadā  Latvijā konstatēti 776 
pirmreizējie arodslimnieki. Tas ir par 
187 jeb 31,7 % vairāk kā iepriekšējā 
gadā. 
 No visiem reģistrētajiem arodslim-
niekiem 51,8 % ir  sievietes un 48,2 
procenti vīrieši. Arodslimnieku vīriešu 
skaits  pieaudzis  par  97  un  sieviešu 
skaits par 90. Visvairāk sievietes sasli-
mušas apstrādes rūpniecībā – 160 - un 
veselības un sociālās aprūpes nozarē– 
94, bet vīrieši transporta un sakaru no-
zarē - 109 - un apstrādes rūpniecībā - 
97. 
 Lielākais  arodslimnieku  skaits  ir 
vecumā no 55 līdz 64 gadiem – 313 jeb 
40,3 %, no 45 līdz 54 gadiem – 292 jeb 
37,6 % un no 35 līdz 44 gadiem – 93 
jeb 12 %, virs 65 gadiem – 67 jeb 8,6%. 
 Tāpat kā iepriekšējā gadā, visvairāk 
saslimušo ir iekārtu un mašīnu operato-
ru un izstrādājumu montieru grupā - 
279 jeb 35,9 %, pēc tam kvalificēti 

strādnieki  un  amatnieki  -  198  jeb 
25,5%, speciālisti un vecākie speciālis-
ti - 68 jeb 8,8 % un vienkāršās profesi-
jās nodarbinātie - 7,9 %. 
 Izvērtējot arodslimniekus pa ekono-
miskās darbības veidiem, vērojams to 
skaita pieaugums visās nozarēs. Lielā-
kais  skaits  arodslimnieku  reģistrēts 
apstrādes rūpniecībā – 257 jeb 33,1 %, 
tad  transporta,  glābšanas  un  sakaru 
nozarē – 131 jeb 16,8 %, veselības un 
sociālās  aprūpes  nozarē  –  114  jeb 
14,7% un lauksaimniecības, medniecī-
bas un mežsaimniecības nozarē – 88 
jeb 11,3 %, būvniecībā - 41 jeb 5,3 %. 
 Izskatot gadījumus pa arodslimību 
grupām, var secināt, ka arodslimnieku 
skaits pieaudzis skeleta – muskuļu - 
saistaudu sistēmas slimību grupā par 
161 gadījumu jeb 2 reizes, ievainoju-
mu, saindēšanās un citu ārējo iedarbību 
seku  grupā  par  27  jeb  1,2  reizes 
(vibrācijas slimība) un elpošanas sistē-
mas slimību grupā par 24 jeb 1,3 rei-
zes, infekcijas un parazitārās slimības 
par 10 jeb 1,9 reizes. Par 57 samazinā-
jies saslimušo skaits ar nervu sistēmas 
slimībām. 
 Visvairāk konstatētas fizikālu aģen-
tu izraisītās slimības, kurām par cēloni 
ir fizikālie un biomehāniskie faktori. 
 283 arodslimnieki jeb 36,5 % no-
strādājuši kaitīgā darba vides faktora 
ietekmē no 21 līdz 30 gadiem, 114 jeb 
14,7 % no 31 līdz 35 gadiem, 97 jeb 
12,5 % no 11 līdz 15 gadiem, 95 jeb 
12,2 % no 16 līdz 20 gadiem un 93 jeb 
12 % no 36 līdz 40 gadiem. 



Kampaņa „Stop – pārslodze!” noslēgusies arī Eiropā! 
Jolanta Kanča,  
Labklājības ministri-
jas Darba departa-
menta Darba aizsar-
dzības politikas no-
daļas vadītāja viet-
niece 
 
 
 
 Šī gada 26.februārī Bilbao 
(Spānija) ar samitu un labās prakses 
balvas pasniegšanas ceremoniju no-
slēdzās 2007.gada Eiropas kampaņa 
drošībai un veselībai darbā - „STOP 
pārslodze!”, kurā piedalījās arī Lab-
klājības ministrijas un Valsts darba 
inspekcijas pārstāvji, kā arī citu valstu 
darba drošības un veselības aizsardzī-
bas politikas veidotāji, sociālie par-
tneri, praktiķi un akadēmiķi. Pasāku-
mu organizēja Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aģentūra un 
Slovēnijas prezidentūra. 
 Samita laikā notika vairāki tema-
tiski semināri par balsta un kustību 
aparāta slimību izplatību Eiropas Sa-
vienībā, to preventīvajiem risināju-
miem, ergonomiski iekārtojot darba 
vietas, izvēloties darba aprīkojumu un 
metodes. Atsevišķs seminārs bija 
veltīts iespējām uzlabot darba vidi un 
veicināt nodarbināto atgriešanos dar-
bā pēc pārciestām veselības problē-
mām sakarā ar pārslodzi darbā. Sami-
ta dalībnieki tika iepazīstināti arī ar 
Eiropas darba inspekciju veiktās sma-
gumu pārvietošanas kampaņas rezul-
tātiem, citiem statistikas datiem un 
dalībvalstu veiktajiem pētījumiem. 
 Seminārā, kurš tika veltīts preven-
tīvajiem pasākumiem darba vietā, tika 
uzsvērta pareizas ergonomisko risku 
novērtēšanas metodes izvēles nozīme, 
lai savlaicīgi un precīzi atklātu un 
risinātu ergonomiskas problēmas dar-
ba vietās un izvairītos no balsta un 
kustību aparāta slimību attīstības.  
 Kampaņas „Stop – pārslodze!” 
noslēguma pasākumā tika apbalvoti 
deviņi labas prakses balvu ieguvēji no 
sešām Eiropas Savienības valstīm. 
Balvas tika piešķirtas par izcilu un 
novatorisku ieguldījumu ar darbu 
saistītu balsta un kustību aparāta sli-
mību profilaksē.  
 Darba drošības un veselības aizsar-

dzības aģen-
tūra pasāku-
mā iepazīsti-
nāja arī ar 
savu jaunāko 
publikāciju 
„Ar darbu 
saistīto bal-
sta un kustī-
bu aparāta 
slimību pro-
filakse” – tas 
ir ziņojums, 
kurā ir iz-
klāstīti ar šo 
tēmu saistītie 
j a u n ā k i e 
z i n ā t n i s k i 
p i e r ā d ī t i e 
fakti.  
 V i s a s 
dienas garu-
mā ikviens 
no samita 
apmeklētā-
jiem varēja 
apskatīt te-
m a t i s k o s 
stendus, ku-
ros bija ie-
spēja iepazī-
ties ar citu 
valstu veik-
tajām aktivi-
tātēm kam-
p a ņ a s 
“STOP pār-
slodze!” lai-
kā. Līdzīgi 
kā Latvijā, 
arī citās val-
stīs tika or-
ganizēti iz-
g l ī t o j o š i e 
t e m a t i s k i e 
s e m i n ā r i , 
izstādes, uz 
transportiem 
un ielām 
izvietotas informatīvās reklāmas. Tur-
klāt, kā pozitīvu piemēru Eiropas Darba 
drošības un veselības aizsardzības aģen-
tūras direktors savā runā pieminēja arī 
Latvijā realizēto aktivitāti – masu vin-
grošanu.   
 Plašāka informācija par samitu un 
labās prakses piemēriem atrodama: 
http://osha.europa.eu/ 
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Labas prakses balvu 
2007.gadā ieguvēji: 
• Čehija 
• Vācija 
• Kipra 
• Nīderlande 
• Slovēnija 
• Apvienotā Karaliste  
Plašāk par balvu ieguvējiem lasiet 
http://osha.europa.eu 
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LM: jāsaglabā esošais slimības naudas sadalījums starp 
darba devēju un valsti 

LM rosina 2009.gadā palielināt minimālo algu līdz 220 latiem 

šobrīd nosakot kopējo valsts sociālās 
apdrošināšanas  iemaksu  likmi 
33,09% (24,09% maksā darba de-
vējs,  9%  -  darba  ņēmējs).  Taču 
1997.gadā tā bija 38%, no kuriem  
33% maksāja darba devējs, bet 5% - 
darbinieks.  
 Tāpat  tika  atcelti  paaugstinātā 
sociālā nodokļa tarifi par darbinie-
kiem, kuri  nodarbināti  smagos un 
kaitīgos  apstākļos,  kā  arī  sevišķi 
smagos un sevišķi  kaitīgos apstāk-
ļos. 
 Atgādinām, ka šobrīd slimības 
pabalstu piešķir un izmaksā no 
15.darba nespējas dienas 80% apmē-
rā no cilvēka vidējās algas, no kuras 
tika veiktas sociālās iemaksas. Savu-
kārt darba devējs maksā slimības 
naudu par otro un trešo darbnespējas 
dienu ne mazāk kā 75 % apmērā no 
darbinieka vidējās izpeļņas, bet par 
laiku no ceturtās līdz četrpadsmitajai 
darbnespējas dienai - ne mazāk kā 
80 % no darba ņēmēja vidējās izpeļ-
ņas.  

Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas 
departamenta direktore 
 
 Labklājības  ministrija  (LM)  uz-
skata, ka esošais slimības naudas sa-
dalījums starp darba devēju un valsti 
motivē  darba  devēju  rūpēties  par 
savu darbinieku veselību un drošību 
darbā, uzlabojot darba vides un dar-
ba apstākļus savā uzņēmumā.  
 Jebkurš pasākums, t.sk., darba devēja 
apmaksāto pārejošas darbnespējas die-
nu skaita samazināšana, pēc LM do-
mām,  būtiski  mazinātu  darba  devēju 
atbildību par darba apstākļiem.  Taču 
tas nav pieļaujams, jo Latvija pašreiz ir 
viena no līderēm Eiropas Savienībā pēc 
darba  vietās  bojā  gājušo  skaita  uz 
100 000 darbiniekiem.  
 Ņemot vērā augstākminēto, LM eso-
šo  slimības  naudas  sadalījumu  starp 
darba devēju un valsti uzskata par opti-
mālu  risinājumu.  Taču,  lai  mazinātu 
finansiālo  slogu  darba  devējiem,  pēc 
LM domām, būtu jāmeklē citi risināju-
mi,  piemēram,  aktīvāka  nepamatotu 

„slimības lapu” izskaušana.    
 LM atgādina, ka, lai uzlabotu slimī-
bas lapu izsniegšanu, tādējādi samazi-
nātu finansiālos zaudējumus gan val-
stij, gan darba devējiem, pēc LM inici-
atīvas tika mainīta darbnespējas lapu 
izsniegšanas kārtība. 
 Tā nosaka, ka ārstējošajam ārstam ir 
pienākums pēc 45 dienu darbnespējas 
nosūtīt pacientu pie ārsta speciālista, 
kuram ir jāizvērtē, vai pacientam dar-
bnespēja  ir  jāpārtrauc  vai  jāturpina. 
Gadījumā, ja darbnespēja ilgst sešus 
mēnešus, ārstam ir pienākums nosūtīt 
pacientu  uz  Veselības  un  darbspēju 
ekspertīzes ārstu komisiju, kura lemj 
par invaliditātes noteikšanu cilvēkam, 
veicot  attiecīgu  atzīmi  darbnespējas 
lapā. Līdz ar jauno kārtību noteikta arī 
stingrākā pārejošās darba nespējas kon-
trole.    
 Tāpat, lai nepieļautu darba devēja 
izdevumu pieaugumu, LM veikusi vir-
kni  arī   citu  pasākumu.  Piemēram,  
kopš 1996. gada nemitīgi ir samazināta 
sociālā nodokļa likme darba devējam,  

viens no galvenajiem faktoriem, kas 
veicina iedzīvotāju došanos strādāt 
uz „vecajām” ES dalībvalstīm, kurās 
ir salīdzinoši augstāka darba alga un 
dzīves apstākļi.  
 Saskaņā ar  FM aprēķiniem, lai 
paaugstinātu minimālo algu līdz 220 
latiem, valsts budžetā papildu nepie-
ciešami 48 milj. lati, savukārt ieņē-
mumi valsts un pašvaldību budžetos 
tiek prognozēti 117 milj. latu apmē-
rā. Minētais aprēķins attiecas tikai 
uz tiem darbiniekiem, kuriem darba 
samaksa ir mazāka par plānoto mi-
nimālo mēneša darba algu. 
 Galīgos aprēķinus par 2009.gadā 
papildu  nepieciešamo  finansējumu 
atbildīgās valsts un pašvaldību insti-
tūcijas veiks pēc tam, kad valdība 
pieņems  lēmumu  par  minimālās 
darba  algas  paaugstināšanu  2009. 
gadā. 
 Pēc  statistikas  datiem  2007.gadā 
strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par 
minimālo darba algu un minimālās algas 
apmērā bija 73,3 tūkst. cilvēku no strā-
dājošo kopskaita jeb 9,2%, t.sk. privāta-
jā sektorā 64,7 tūkst. (11,9%) un sabied-
riskajā  sektorā  -  8,6  tūkst.  cilvēku 
(3,4%). 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas depar-
tamenta direktore,  
Marika  Kupče,  sabiedrisko  attiecību 
speciāliste  
 
 Lai pieaugošās inflācijas apstākļos 
straujāk  uzlabotu  minimālās  algas 
saņēmēju  ekonomisko  situāciju,  kā 
arī mazinātu nereģistrēto nodarbinā-
tību,  Labklājības  ministrija  (LM) 
rosina no 2009.gada 1.janvāra palieli-
nāt minimālo algu no 160 līdz 220 
latiem.  
 
 Līdz ar to, īstenojot šo ieceri, mini-
mālās algas saņēmēji „uz rokas” saņem-
tu 170 latus, kas ir par gandrīz 41 latu 
vairāk nekā līdz šim. 
 Minētais nodoms noteikts LM izstrā-
dātajā informatīvajā ziņojumā Par mini-
mālās mēneša darba algas paaugstinā-
šanu 2009.gadā, kurš 21.februārī tika 
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 
Ziņojums vēl jāsaskaņo ar citām minis-
trijām, sociālajiem partneriem Nacionā-
lās trīspusējās sadarbības padomes sēdē 
un jāapstiprina valdībā.  
 Informatīvo ziņojumu LM sagatavo-
ja, pamatojoties uz 2003. gadā izstrādā-

to koncepciju par minimālo darba algu. 
Tā paredz 7 gadu laikā minimālo algu 
paaugstināt  līdz  50%  no  strādājošo 
mēneša vidējās bruto darba samaksas 
par iepriekšējo gadu. 2009.gadā tā pa-
redz minimālo algu noteikt 49% apmē-
rā no strādājošo mēneša vidējās darba 
samaksas par iepriekšējo gadu, kas pēc 
Finanšu  ministrijas  (FM) prognozēm 
2008.gadā ir 450,80 lati. Tātad aprēķi-
nātā minimālā alga 2009.gadā ir 220,89 
lati. 
 LM uzskata,  ka  izvirzot  mērķi  – 
noteikt minimālo darba algu 50% ap-
mērā  no  strādājošo  mēneša  vidējās 
darba samaksas par iepriekšējo gadu, 
minimālās darba algas apmērs arī tuvi-
nāsies Eiropas Sociālās Hartas noteik-
tajai normai. Tā paredz, ka strādājošo 
ienākuma  minimuma  līmenim  jābūt 
66% no nacionālā ienākuma uz vienu 
iedzīvotāju vai 68% no nacionālās vi-
dējās algas. 
 Tāpat ziņojumā uzsvērts arī tas, ka 
Latvijā minimālā mēneša darba alga ir 
viena no zemākajām salīdzinājumā ar 
citām Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstīm. Pie tam zemā darba samaksa, 
t.sk., minimālā mēneša darba alga, ir 
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Ar Eiropas fondu atbal-
stu pilnveidos darba tie-
sisko attiecību ievēroša-
nu un darba drošību 
Vineta Bērziņa,  LM Komunikācijas departamenta di-
rektore, 
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 
 
 Lai mazinātu darba likumdošanas pārkāpumus un 
uzlabotu Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumu 
kvalitāti, Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas fon-
du atbalstu nākamo septiņu gadu periodā plāno iegul-
dīt 2,89 miljonus latu.    
 
 To paredz 26.februārī valdībā apstiprinātie Ministru 
kabineta (MK) noteikumi par Eiropas Sociālā fonda akti-
vitāti „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
uzraudzības pilnveidošana”.  
 Darba ņēmējus plānots informēt par darba vides ris-
kiem, darba drošības un arodveselības jautājumiem, kā 
arī tiesībām darba attiecībās. Paredzēti preventīvie pasā-
kumi, lai skaidrotu iedzīvotājiem nereģistrētās nodarbi-
nātības ēnas puses un mudinātu legalizēt darba attiecī-
bas.  
 Plānotas arī vispārīgas un specifiskas speciālistu ap-
mācības, piemēram, sagatavojot konkrētas specializāci-
jas darba inspektorus. Tāpat VDI speciālistiem plānoti 
pieredzes apmaiņas pasākumi ar citu Eiropas valstu ko-
lēģiem, jo īpaši no Baltijas valstīm, kur ir līdzīgas pro-
blēmas.   
 Eiropas līdzfinansējums ļaus izstrādāt jaunas vadlīni-
jas par specifiskiem darba aizsardzības jautājumiem, kas 
darba devējiem un darba ņēmējiem atvieglotu darba aiz-
sardzības prasību ievērošanu.  
 LM prognozē, ka pēc šo pasākumu īstenošanas pārkā-
pumu skaits apsekotajos uzņēmumos samazināsies par 
15%. 
 MK noteikumu projekts paredz, kādām prasībām jāat-
bilst projekta iesniedzējam, kā tiek vērtēts projekts, kādi 
ir projekta īstenošanas nosacījumi. MK noteikumu pro-
jektam pievienota projekta iesnieguma veidlapa.  
 LM prognozē, ka projekta īstenošana varētu tikt uz-
sākta 2008. gada augustā.  Plānots, ka projektu īstenos 
VDI.   
 Līdz 85% no projekta izmaksām segs Eiropas Sociālais 
fonds, bet pārējo – valsts budžets.  
 LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūci-
jām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai 
un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantoša-
nu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 
2008. līdz 2013. gadam ar 22 ES fondu līdzfinansētu 
projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē 
plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā 
fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda. 

Izstādes martā 
Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā 
 

 

 Martā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 
virkne starptautisku izstāžu, kas veltītas izglītības, grā-
matniecības, būvniecības, mājdzīvnieku un sporta un 
aktīvās atpūtas tematikai. 

 No 28. februāra līdz 2. martam notika 14. starptautiskā 
izglītības izstāde “Skola 2008”, kur ik gadu mācību iestā-
des prezentēja savus jaunākos piedāvājumus un palīdzēja 
izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē “Skola” četr-
ās dienās apmeklētāji varēja iegūt informāciju gan par Lat-
vijas, gan ārvalstu valsts un privātajām augstskolām, vidus-
skolām, koledžām, arodskolām, pamatskolām, sākumsko-
lām, kā arī mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-
studijām. 
  
 No 28. februāra līdz 2. martam Ķīpsalā notika arī 11. 
starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde  “Baltijas 
Grāmatu svētki 2008”. Izstādes īpašā viesu valsts bija 
Krievija, kam par godu izstādes laikā notika Starptautiskais 
krievu grāmatu festivāls. Šogad vairāk nekā iepriekš bija 
domāts par to, lai izstāde būtu patiesi skaisti svētki tiem, 
kuri lasa, raksta, izdod un mīl grāmatas. Izstādes apmeklē-
tāji četrās dienās varēja baudīt autoru priekšlasījumus, pie-
dalīties grāmatu atvēršanas svētkos, tikties ar ievērojamiem 
latviešu un ārvalstu rakstniekiem, aplūkot daudzveidīgas 
grāmatu izstādes, iepazīties ar Latvijas un ārzemju izdev-
niecību jaunumiem, kā arī “Grāmatu maiņas punktā” mainī-
ties ar citu lasītāju grāmatām. 
 
 No 12. līdz 16. martam jau tradicionāli notiks starptau-
tiskā būvniecības industrijas izstāde "Māja I 2008", lai 
sniegtu iespēju sekot mūsdienu celtniecības attīstības ten-
dencēm, tehnoloģiju jaunumiem un to izmantošanai, kā arī 
sekmētu tiešu dialogu starp būvniecības un citu saistītu 
nozaru profesionāļiem un galapatērētājiem Latvijā, Lietuvā, 
Igaunijā, Jaunajā un Vecajā Eiropā, Krievijā un citos reģi-
onos. Tāpat kā pērn, arī šogad izstāde “Māja I” notiks 3 
hallēs. 
  
 Savukārt Lieldienās, 22. un 23. martā, visi aicināti uz 
Pūkainajām dienām Ķīpsalā,  kas  ietver  starptautiskās 
kaķu un suņu izstādes, dažādus paraugdemonstrējumus un 
šovus, kā arī iespēju klātienē apskatīt gan mājdzīvniekus, 
gan eksotiskus mīluļus un mesties rotaļu virpulī kopā ar 
atrakciju parku “Annels”. 
 
 Marta izstāžu kalendāru noslēgs komplekss pasākums 
veltīts aktīvajai atpūtai. No 27. līdz 30. martam Ķīpsalā 
trīs hallēs risināsies 15. Baltijas reģionālā aktīvās atpūtas un 
sporta izstāde “Atpūta un sports 2008”, 9. motociklu un 
aksesuāru izstāde “Motocikls 2008” un 12. Baltijas reģi-


