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LSAB un Lattelecom Gro-

up vienojas par koplīgu-

ma uzlabojumiem darbi-

niekiem 
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LSAB at-

balsta Eiropas 

Arodbiedrību kon-

federācijas kampa-

ņu par lielāku algu 

pieaugumu Eiropā 

un aktīvi ved algu 

un koplīguma pār-

runas pasta 

un telekomunikācij

u sektoros.   

LSAB un 

Lattelecom   Group 

vienojās par koplī-

guma uzlaboju-

miem, ka sākot ar 

1.jūniju Lattelecom 

Plus punktu sistē-

mā aktīva jau-

na labumu  

grupa 

"Pusdienas". Kas 

īpaši patīkami-šis 

labums netiks ap-

likts ar nodokļiem 

līdz 480 EUR gadā 

(proporcionāli no-

strādātajam laikam-

40 EUR mēnesī).  

Algu pārrunas LP 

 

2017.gada 6.jūnijā LSAB 

pārstāvji I. Liepiņa, J. Kur-

siša un I. Taldikina tikās ar 

Satiksmes ministru U. Au-

guli, lai pārrunātu algu jau-

tājumu LP un citas aktuali-

tātes pasta nozarē. Uz tikša-

nos tika uzaicināts arī  VAS 

„Latvijas Pasts” valdes  

priekšsēdētājs M. Vilcāns. 

 Saskaņā ar LSAB lūgumu un Satiksmes ministra U. Auguļa apstiprinājumu 

tika izveidota LSAB un darba devēja grupa ar uzdevumu atrast risinājumu darba sa-

maksas jautājumā. LSAB valde 2017.gada 6.jūnijā iezīmēja vēlamo termiņu  - 

2017.gada 1.oktobri algu jautājuma atrisināšanai. 

LSAB VALDES sēdēs 

11.aprīlī: Valdes sēde veltīta darba aizsardzības jautājumiem. Piedalās pārstāvji  

no uzņēmumiem, pārrunājam esošo situāciju un nepieciešamos uzlabojumus. 

 

9.maijā: Valdes sēde veltīta biedru skaita  palielināšanai un aktīvai organizēša-

nai. Tika izskatītas stratēģijas biedru organizēšanai LSAB un uzdevums uzdots 

katram sektora vadītājam aktivizēt un vizualizēt arodbiedrības darbu. I Liepiņa 

vērsa uzmanību, ka pirmais apmācību seminārs par organizēšanu Baltijas Orga-

nizēšanas akadēmijas ietvaros notiks 2.jūnijā Alberta viesnīcā. Semināru organi-

zē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu 

Alberta viesnīcā. 2017.gada augustā pie LSAB ciemosies UNI Global Union orga-

nizācijas daļas eksperts  

6.jūnijā: LSAB valde izskata LSAB valdes apstipr ina pasākumus LSAB 95 par  

godu. Tika izskatīti jautājumi par UNI Europe Pasta konferences sarīkošanu  Rīgā šī 

gada  3.-5.oktobrī. Pirmā LSAB 95 rīcības komiteja pulcējas jau 27.jūnijā, lai 

pārrunātu ar konferenci saistītos jautājumus. 

29.Jūnijā notiek  NTSP sēde par izmaiņām nodokļu pamatnostādnēs. Sēdi vada 

ministru prezidents Māris Kučinskis. 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-

nība aizstāv  strādājošo intereses 

darba   likumā 
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 

neatbalsta strādājošo tiesisko garantiju mazināšanu un 

atkārtoti iesniedz iebildumus Labklājības ministrijai 

par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”. LBAS 

norāda, ka iebilst pret plānotajiem grozījumiem 

saistībā ar virsstundu apmaksas samazināšanu un arod-

biedrības biedru tiesību ierobežošanu, kā arī vairākām 

citām iecerēta-ām izmaiņām. 

 LSAB prezidente un LBAS priekšsēdētāja viet-

niece Irēna Liepiņa norāda, ka Latvijas Darba likums ir 

viens no labākajiem Eiropā: “Tas ir kvalitatīvs, pār-

domāts un pietiekami sabalansēts, un nav pieļaujama tā 

nemitīga grozīšana. Tiesiskā stabilitāte nevar paslik-

tināt konkurēt- spēju.  Arodbiedrības ir  ieinteresētas 

darba vides tiesiskuma uzlabošanā ar Koplīgumu un 

ģenerālvie- nošanās 

palīdzību, tāpēc nav 

pieļaujama tiesiskās bāzes 

pazemināšana Darba liku-

mā.” 

 Š.g. 10. martā LBAS 

sniegtajā atzinumā par lik-

umprojektu “Grozījumi 

Darba likumā”   iesniegti 

ierosinājumi, kā arī iebild-

umi un no-pietna argu-

mentācija par citiem 

iecerētajiem grozījumiem 

Darba likumā. 

LBAS kategoriski iebilst 

iecerei grozījumiem Darba 

likuma 68. pantā - sa-

mazināt piemaksas apmēru 

par virsstundām, uzsverot, 

ka tas atstās negatīvu ies-

paidu ne tikai uz darbinieku algām, bet arī uz 

pašvaldību un valsts budžetiem. LBAS sniegtajos 

iebildumos jau atkārtoti ir pausta nostāja par to, ka pie-

maksas apmēram par  virsstundām ir  jāpaliek 100% 

apjomā. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norāda, 

ka, veicot šādas izmaiņas, tiktu samazināta darbinieku 

reālā darba samaksa, kas Latvijā jau tā ir ļoti zema. 

 LBAS priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs 

Muhlin- kins pauž viedokli, ka ne jau piemaksa par virs

- stundām ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, virsstun-

das ir pieļaujamas tikai ārkārtas gadījumos, un šis 

darbs arī attiecīgi ir jānovērtē: “Turpretī pie- maksas 

samazināšana neveicinās darba devēju vēl- mi sakārtot 

darba organizāciju un darba vidi, kuru nesakārtotība 

bieži vien ir par iemeslu virsstundām. Jau tagad 

redzams, ka garās darba stundas veicina darbinieku 

pārstrādāšanos un izdegšanu, kā liecina arī pieejamie 

dati par arodslimībām. Ja piemaksas par virsstundām 

tiks samazinātas, tas turpinās graut Latvijas darbinieku 

uzticību darba tirgum un diemžēl neliecinās par darba 

devēju sociālo atbildību.” 

Grozījumus Darba likuma 68. pantā neatbalsta arī 

Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija un Tieslietu 

ministrija. Tieslietu ministrijas ieskatā, konkrētā 

grozījumu redakcija nemudinās darba devējam risināt 

darbinieku pārslodzes problēmas, bet gan tieši atlikt šī 

risinājuma meklējumus. Tāpat Tieslietu ministrija vērš 

uzmanība uz faktu, ka darba tiesiskajās attiecībās darbi-

nieks ir vājākā līgumslēdzēj puse, līdz ar to darba 

tiesību regulējumam ir jābūt tādam, kas aizsargātu tieši 

darba ņēmēju. Tādēļ Tieslietu ministrija lūdz izvērsti 

vērtēt, vai tiek ievērots līdzsvars starp darba ņēmēju 

interesēm un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides 

nodrošināšanu, kā arī, vai tieši šāds regulējuma model-

is mudinās darba devējus pārvērtēt darba algas 

noteikšanas principus. 

LBAS sniegtajā atzinumā teikts, ka krīzes laikā bruto 

darba  samaksa vidēji tika  samazināta par 25%, taču 

Igaunijā vidēji par 5%. Neto darba samaksas pirktspēju 

papildus mazināja nodokļu pie- augums. Krīzes laikā ir 

notikusi ievērojama ienāku- mu pārdale sabiedrībā, un 

lielākie zaudētāji ir sa- biedrības trūcīgākā daļa, darbi-

nieki un viņu ģimenes locekļi. Tāpēc ir nepieļaujami 

optimizēt darba spēka izmaksas darba devējam uz dar-

binieka atal- gojuma rēķina. Veicot piemaksu par 

virsstundām samazinājumu, būtiski samazinātos arī 

nodokļu ieņēmumi. LBAS norāda, ka Darba likumā 

paredzē- tais summētais darba laiks dod iespēju darba 

devējam civilizēti risināt ārkārtas situācijas, nepārvēršot 

virsstundas darbiniekam par regulāru darba laika pa-

garinājumu.  

/S.Birkenfelde LBAS Vēstis/ 
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Latvijas Pasta arodkomitejā ievēlēta jauna vadība: līdzpriekšsēdētājas 

Jana Kursiša un Ilze Taldikina. Sveicam un vēlam izturību un daudz 

biedrus! 

. Par ēnu ekonomikas mazināšanās un 

ģenerālvienošanās      Latvijā: ar 

2017.gada 1.jūniju LSAB piedalās pro-

jektā par   ģenerālvienošanos, kuras 

mērķis ir uzlabot          nodarbinātības 

standartus telesakaru un pasta nozarēs. 

LSAB piedalās SE-

KO kongresā  

Laikā no 2017.gada 

24-27.aprīlim LSAB 

prezidente I. Liepi-

ņa un viceprezi-

dents M.Pužuls pie-

dalījās Zviedrijas 

arodbiedrības SE-

KO kongresā ar 

saukli "Bez mums 

apstātos Zviedri-

ja!" LSAB gu-

va spilgtus iespaidus

 un idejas biedru 

aizstāvibai no 

Zviedrijas arod-

biedribas SEKO 

kongresa. 

 2017.gada 

2.-4.maijā tika orga-

nizēts augsta līmeņa 

Spānijas Arodbied-

rību 

CCOO kongress ar 

saukli - ticam, ra-

dam un turpinām! 

Paldies par viesmīlī-

bu un silto uzņem-

šanu Spānijā. 

2017.gada 16-

17.maijā Šveicē, 

Nionā notika UNI 

pasaules komiteju 

pasta un loģistiskas 

sektorā, kuras laikā 

tika apstiprināta 

UNI Eiropas Pas-

ta konference Rīgā. 

Pirmā UNI Eiropa 

un LSAB 95 rīcības 

komiteja sanāks jau 

jūnija beigās. 

 

Latvijas Republikas delegāci-

jas sastāvā Starptautiskās    

Darba organizācijas 106. sesi-

jā darba ņēmēju grupas darbā 

piedalās LSAB prezidente un 

LBAS priekšsēdētāja vietniece 

I. Liepiņa. 

2017.gada 16-17.maijā Šveicē, 

Nionā notika UNI pasaules ko-

miteju pasta un loģistiskas 

sektorā, kuras laikā tika ap-

stiprināta UNI Eiropas Pas-

ta konference Rīgā. Pirmā 

UNI Eiropa un LSAB 95 rīcī-

bas komiteja sanāks jau jūnija 

beigās. 

/Arnis Sauka/ 

Rīgā no 03.10 līdz 05.10. Notiks UNI Eiro-

pas Pasta konference. Tas ir nebijis notikums un liels 

pagodinājums LSAB. Tāpēc godināsim pilnvarotos 

biedrus, nosvinot LSAB 95 dzimšanas dienu! 
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Gudras arodbiedrības gudrā pasaulē 

Arodbiedrība UNI Europe ICTS (informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas sektors) Horvātijas 

galvaspilsētā Zagrebā organizēja konferenci no šā gada 7 līdz 9.jūnijam. Konferences moto- „Gudras arod-

biedrības gudrā pasaulē”. Konferencē piedalījās 192 delegāti no dažādām pasaules valstīm, tajā skaitā no 

Latvijas un Igaunijas pa vienai delegātei.  

Viena no galvenajām konferences tēmām bija ārpakalpojumu ietekme IKT nozarē. Arodbiedrībām ir 

jāveido izpratne par šo ārpakalpojumu ietekmi, lai stiprinātu arodbiedrību spēju pielāgoties darba tirgus iz-

maiņām un uzlabotu 

sociālo dialogu. Arod-

biedrībām ir jāuzmanās 

no nākotnes un jaunās 

attīstības tendencēm un 

jāattīsta analītiskās un 

prognozēšanas spējas. 

Galvenais starptautisko uzņēmumu ārpakalpojumu mērķis ir sama-

zināt izmaksas un nodrošinot uzņēmumiem lielāku elastību. Izman-

tojot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus uzņēmumi var cen-

sties izvairīties no arodbiedrībām un darba koplīgumu slēgšanas 

tādā veidā ietaupot izmaksas, piedāvājot sliktākus noteikumus dar-

biniekiem. UNI ICTS ir izveidojusi vairākas starptautiskas alianses 

uzņēmumos, tostarp Accenture un Atos, kas arodbiedrībām ļauj 

veidot tiltus starp dažādu valstu darbiniekiem. Arodbiedrībām ir 

jāizmanto sava ietekme uz starptautiskajiem uzņēmumiem, lai vie-

notos par strādājošo apstākļiem mītnes valstī, gan valstī kurā darbs tiek uzticēts ārpakalpojumu sniegšanai.  

Pateicoties arodbiedrības darbībai tika organizēta koplīguma attiecināšana uz ārpakalpojuma snie-

dzējiem Rumānijā. Šādā veidā turpmāk jāattīsta sociālais modelis lai cīnītos pret sociālo dempingu.  

Ligita Brahmane 

Pateicoties LSAB aktivitātēm un starptautiskajai darbībai LSAB delegāta izmaksas konferencē sedza 

UNI Global. Atgādinām, ka rudenī gaidām UNI Eiropas Pasta konference Rīgā. Tas ir nebijis notikums un 

liels pagodinājums LSAB. Tāpēc godināsim pilnvarotos biedrus, nosvinot LSAB 95 dzimšanas dienu! 
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 "E-commerce and  

digital platforms: transforming society, economy and work  

environment" 

 Seminārs Polijā – Varšavā. 
 Labdien, centīšos izklāstīt manu personīgo pieredzi un priekštatus, par semināru Polijā, E-komercijas attīstībā un citos jautā-

jumos. 

 Man personīgi šī bija lieliska pieredze un arī liels notikums, jo personīgi man tas bija pirmais lielais brauciens uz kādu citu 

valsti un pie tam pirmais lidojums savā mužā. Ielidojot Polija gaisa telpā, jau no augšas redzēju cik zaļa un koša ir šī zeme, mani arī 

parsteidz fakts, kad Poļi ļoti attīsta laukssaimniecību. Lidostā mūs sagaidīja pavadone, un nogādāja mūs uz viesnīcu, jau braucot uz 

viesnīcu, pamanīju, kad Polijā viss jau ir zaļš, klimats ir siltāks tur, tāpēc ļoti interesanti bija redzēt, kā izskatījas citā laika joslā. Pilsē-

ta ir ļoti klusa un mierīga, pat auto skaņas nelīdzīnas mūsu Latvija skaļajām dūkoņām. Vakars tika pavadīts apspriežoties par semināru 

un iepazīstot tuvākas Varšavas ieliņas. 

Seminārā piedalījās tādas valstis, kā Polija, Serbija, Slovākija, Maķedonija, Spānija, Latvija. Polija kā valsts, kura uzņēma viesus un 

kur arī notika seminārs, sāka prezentēt savu prezentāciju pati pirmā. Šeit es arī nedaudz pārlēgšu pāri daudzām valstīm, jo pamats 

visur bija vienāds (Runa galvenokārt gāja par e – komerciju cilvēku piesaisti interneta pirkumiem un kāpēc ir tik draņķīgs internets.), 

tāču manu uzmanību pievērsa Slovākijas pārstāvji un Serbijas. Slovākija neakcentēja tiešos e-“veikalu” jautājumus, bet uzreiz ķērās 

pie lietas par infrastruktūru, kas ietekmē tiešajā nozīmē cilvēku vēlmi to darīt un kāpēc Slovākijā ir šāda problēma. Šī prezentācija 

mani piesaistīja tāpēc, lai arī bija kopīgs ar citiem kolēģiem, toties šeit bija skaidri izprotama problēma un  

  

risinājums kā ar to cīnīties (semināra materiāli pieejami LSAB birojā), man tas likās ļoti interesanti un tur es arī iegrimu diskusijās ar 

mūsu Latviešu kolēģi.  

 Serbijas pārstāvji mani pārsteidza, pirmā valsts, kas manuprāt, tieši tehniskajā virzienā pastāstīja viss korektāk. Viens no 

piemēriem bija tas, kad (Pat pats sevi uzskatot par tehnikas guru, es šo biju palaidis garām) Japānā, jau kādu laiku tiek attīstīta roboti-

zācija un jau ir vietas, kur viņu veikalos preci tirgo jau “Roboti”, taču ar to viss nebeidzas, viņiem ir viens no lielākajiem e – komerci-

jas tīkliem. Nobeigumā, mums bija neliela ekskursija Varšavā un gards galds Restorānā. Pēc vakariņām pavadīju vakaru ar Maķedo-

niešu kolēģiem, nedaudz iepazīstot tuvāk.                                                                                                 /J.Gils/ 

LSAB biedru apmācības projektu ietvaros 
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Aprīlis—Darba aizsardzības mēnesis 
Starptautiskā darba aizsardzības diena ir 28. aprīlī. Šī diena vēsturiski veidojās kā piemiņas diena darba vietā cietušo un 

bojā gājušo atceres diena. Tās pirmsākumi meklējami XIX gadsimtā ASV un Kanādas ostas dokeru stihiskajās neapmieri-

nātības izpausmēs ar darba apstākļiem. Arodbiedrības, pārstāvot savus biedrus, piedāvāja veidot šādu piemiņas dienu. Arī 

Starptautiskās Darba organizācija ir iekļāvusies šai kustībā un katru gadu aktualizē kādu ļoti būtisku tematu šai jomā – 

šogad  šī  tēma i ir “Darba drošības datu apkopošana un izmantošanas optimizācija”.  

 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība katru gadu Starptautiskajā darba aizsardzības dienā rīko  konferenci. Kon-

ferences ievadā klātesošie ar klusuma brīdi godināja darba vietās bojā gājušos. 

 Konferenci atklāja LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa, kura norādīja uz ļoti svarīgo lomu veiksmīgai darba 

aizsardzības politikai valstī un katrā uzņēmumā un iestādē. 

 LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons konferencē sniedza savu skatījumu par arodbiedrību pie-

dalīšanos nelaimes gadījumu statistikas pilnveidošanā. LBAS eksperts uzsvēra, ka nelaimes gadījumu statistika ir pamats 

darba aizsardzības politikas veidošanai valstī, taču šī statistika Latvijā ir ļoti neprecīza – gada laikā tiek fiksēti nepilni 

2000 nelaimes gadījumi darbavietā. Taču zinātnieku pētījumi liecina, ka to skaits patiesībā ir ap 30 000.To var spilgti 

redzēt , aplūkojot Eurostat datus , kur mūsu valstī ir trešais mazākais cietošo skaits attiecinot pret bojā gājušo skaitu. 

“Tā kā darba aizsardzības politika tiek veidota, vadoties pēc oficiālās statistikas, tad jāsecina, ka darba aizsardzī-

ba gan uzņēmumu, gan valsts līmenī nav prioritāte,” norādīja LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antap-

sons, “Arodbiedrības pagaidām dzirdīgas ausis nav atradušas, jo šo jautājumu par objektīvu nelaimes gadījumu 

skaitu mēs esam aktualizējuši gan Valsts darba inspekcijas, gan Labklājības ministrijas, gan Saeimas līmenī. Ei-

ropas statistika atspoguļo Latviju kā laimes zemi, vadoties pēc nelaimes gadījumu skaita uz vienu bojā gājušo. 

Vidēji Eiropas Savienībā notiek 600 nelaimes gadījumi darba vietā uz vienu bojā gājušo, Latvijā šis rādītājs ir 

apmēram 55. Nav jābūt ekspertam, lai saprastu, ka Eiropas Savienībā nevar būt 10 reizes sliktāka situācija kā 

Latvijā.” 

 Par galveno problēmu arodbiedrības uzskata to, ka absolūtais vairākums nelaimes gadījumu darba vietās 

tiek noslēpti, netiek uzskaitīti un izmeklēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.950 “Kartība, kādā tiek 

izmeklēti un reģistrēti nelaimes gadījumi.. 

 Klausoties šo ziņojumu  tā vien likās, ka runa iet par citām nozarēm nevis sakaru... Starp citu, mūsu no-

zares uzņēmumi statistikas ailēs tiek attiecināti Transportam un luzglābāšanai (Pasts) un Informācijas un komuni-

kācijas pakalpojumi (Telekomunikācijas, Radio un TV). 

 Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis konferencē informēja par tēmu “Darba aizsardzība Lat-

vijā – šodiena un rītdiena”. Lūša kgs sniedza atskatu uz iepriekšējiem gadiem un kas ir mainījies šai laikā. Dia-

grammā ir uzrādīti dati par bojā gājušo skaitu uz 100 000 strādājošajiem 
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 Analizējot situāciju nozarēs VDI 

direktors norādīja uz  Apstrādes rūpniecības  

dominēšanu kopējo nelaimes gadījumu skai-

ta zinā. Šajā nozarē vienā no traumatiskāka-

jām ir -  kokapstrāde (2016.gadā šai nozarē ir 

notikuši 212.nelaimes gadījumi darbā).. Šī 

nozare aptver ļoti daudz apakšnozares. Ana-

lizējot apstrādes rūpniecības apakšnozares,  

 Direktors norādīja, ka ļoti svarīga ir  

Obligātajām veselības pārbaužu veikšana. 

Vairāk kā pusei būvniecības nozarē nodarbi-

nātajiem tā nav vispār veikta. Runājot par 

nākotnes mērķiem, liels uzsvars tiek likts uz 

projekta iespējam un mērķpārbaudēm, kas 

aptvers ļoti daudzus Latvijas uzņēmumus, tai 

skaitā arī mazos un vidējos uzņēmumus.. 

Analizējot darba aizsardzības stāvokli interesanta ir šī infogramma: 

Par svarīgākajiem darba vides indikato-

riem – no globāliem un nacionāliem līdz 

konkrētā darba vietā lietojamiem stāstīja 

Svetlana Lakiša  Darba drošības un vi-

des veselības institūta pētniece.Ļoti inte-

resantajā un zinātniski pamatotajā indi-

katoru lokā , parādījās ļoti interesanti 

dati par  darbnespēju mūsu valstī.  
 Cipari ir iespaidīgi un ja vēl 

pieliekam klāt izmaksas, tad noteikti 

veselības stāvoklis strādājošiem  ir diez-

gan bēdīgs un izmaksas pamatīgas. Va-

ram pavilkt paralēles ar mūsu pieredzi, 

sniedzot mūsu biedriem palīdzību dar-

bnespējas gadījumos. 

 Konferences dalībnieki uzklau-

sīja arī divu lielu Latvijas uzņēmumu 

pieredzi darba aizsardzības jomā. Abos 

ir Koplīgumi un loģiski darbojas arod-

biedrība.  SIA Maxima Latvijas darba 

aizsardzības un darbinieku veselības 

daļas vadītājs Reinis Plakanis izklāstīja savu 

pieredzi ar darba aizsardzības sistēmas darbī-

bu. Runātājs uzsvēra ļoti būtisku detaļu  - strā-

dājošo iesaisti darba aizsardzības sistēmas 

darbībā gan ar priekšlikumiem  darba vides 

uzlabošanā, gan piedaloties pamācībās, risku 

izvērtējumos un noteiktajās Obligātajās veselī-

bas pārbaudēs .AS Latvenergo Vides un darba 

aizsardzības direktore Irēna Upzare norādīja  

gan uz uzņēmuma sasniegumiem, gan arī vei-

camajiem darbiem. Īpaša diskusija izvērsās 

par kolēģes piedāvāto  valstī veicamo darbu 

sarakstu: Pārskatīt darba aizsardzības normatī-

vos aktu paketi iesaistot diskusijās dažādu 

uzņēmumu pārstāvjus  
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* Stiprināt nodarbināto kvalifikāciju (obligātās apmācības)  

* Atvieglot un pilnvērtīgi izmantot elektronisko dokumentu apriti darba aizsardzības sistēmās 

* Izveidot profesionālu konsultatīvo atbalstu uzņēmumiem 

* Meklēt risinājumus, lai pasargātu uzņēmumā strādājošos darba aizsardzības speciālistus (administratīvā un krimi-

nālatbildība) . 

 

 Es  informēju par arodbiedrības statistikas datu nozīmīgumu, kaut arī kopā mums ir gandrīz 4000 uzticības perso-

nas un atbildīgie darba aizsardzības jomā, tomēr statistika uzrāda par nepilnīgu kolēģu iesaistīšanos darba Konferences da-

lībnieki šoreiz nepieņēma Aicinājumu, bet aicināja visus reāli darboties darba aizsardzības jomā, par galvenajām prioritā-

tēm liekot: 

Aktīva darba aizsardzības normatīvo aktu pilnveidošana; 

Uzticības personu ievēlēšana un darbības aktivizēšana.  

 Ar septembri atsāksies arī ikmēneša semināri sanāksmes, kurā informēsim par kādu konkrētu darba aizsardzības 

jautājumu un par normatīvo aktu pārskatīšanas darbu.Mīļi gaidīti arī mūsu nozares pārstāvji.  

 LSAB aprīļa Valdes galvenais jautājums bija darba aizsardzība. VAS “Latvijas Pasts” Personāla direktore Zinta 

Zālīte- Rukmane informēja par situāciju uzņēmumā. Šajā gadā darba aizsardzības pakalpojumus sniegs kompetentā institū-

cija FN serviss (turpmāk KI FN Serviss). Uzņēmums ir ar lielu pieredzi ugunsdrošības jomā. 2016.gads ir pagājis ar 41 

nelaimes gadījumu darbā un tikai viens nelaimes gadījumā cietušais ir guvis smagu traumu. Rīcības plāns ir principā izpil-

dīts – ir pieejamas pastnieku somas, sāk izplatīt apavus. 

 Guntis Kalnietis (KI ZERORISK) informē par situāciju darba aizsardzībā uzņēmuma SIA Lattelecom grupā. Arī 

uzņēmumu grupā smagi nelaimes gadījumi nav bijuši. uzteica sadarbību ar AUP Ligitu Brahmani. Praktiski nepastāv dom-

starpības par darba apģērbu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Piekrita idejai par ļoti lielu psihoemocionālo slodzi 

uzņēmumā strādājošajiem. Atbalstīja ideju par darba aizsardzības uzticības personu darba aktivizēšanu.  

 Valdes sēdē Nadežda Imaka informēja par sadarbības aspektiem ar LVRTC darba aizsardzības  speciālisti Lidiju 

Rudakovu. Kolēģe uzskata , ka situācija uzņēmumā ir laba, praktiski nav pārmetumi vai ierosinājumi no darbiniekiem dar-

ba aizsardzības jomā.  

 Notika pirmā VAS Latvijas Pasts DA komisijas sanāksme. Galvenie skatītie jautājumi saistījās ar sadarbību ar KI 

FN servisu. Pārstāvji pastāstīja par savu redzējumu uz situāciju uzņēmumā, norādīja uz aktuālākiem jautājumiem , kuriem 

nepieciešamas tūlītējs risinājums.  

                                                                                       Logs vienā no pasta nodaļām: 

  

 Interesanta koncepcija par ievada pamācību organizēšanu kā telefona kon-

ferences veids. Starp citu, AS “Latvenergo” jau sen izmanto video apmācības filmu 

visiem uzņēmumā jaunpienākušajiem darbiniekiem. Izskatīja ar situāciju ar Daugav-

pils pasta nodaļām ir sagatavots remontdarbu plāns, kas arī tiks realizēts tuvākajā 

laikā. 

 Aktualizējām jautājumu par suņu uzbrukumiem. Nolēmām lūgt uz kādu no 

nākamajām sanāksmēm pārstāvi no Kinologu biedrības, lai atkal pārrunātu par indi-

viduālo aizsardzības līdzekļu efektivitāti aizsargājoties no uzbrūkoša suņa.  

 

 

 

Arodbiedrības puse cēla jautājumu par pastnieku apaviem. Ja ar gumijas 

zābakiem aptaujātie pastnieki ir apmierināti, tad par puszābakiem apmieri-

nātība nav augsta. Arodbiedrības puses pārstāvji konsultēsies ar Valsts 

darba inspekcijas pārstāvjiem par iespējamo variantu, ka pastnieki var paši 

iegādājāties apavus un viņiem šie izdevumi tiks kompensēti. 

 Pilnīgi loģiski, ka sauksim kopā uzticības personas darba aizsar-

dzības jautājumos un veidosim kopīgu viedokli. 

M.Pužuls 

LSAB viceprezidents,  DA speciālists 
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LSAB laivu brauciens 

2017.gada 17.jūnijā notika ekskursija ar laivām uz Skrundu pa Ventas 

upi, maršrutā no Nīgrandes līdz Skrundai, kuru organizēja Jelgavas pasta AO. 

Ekskursijā piedalījās 33 arodbiedrības biedri no  Jelgavas AO. At-

sauksmes par pasākumu no dalībniekiem ir ļoti labas. Kopīgi atpūtāmies  un 

guvām pozitīvu enerģijas lādiņu. 

Priecājamies par  LSAB valdes piešķirto iespēju rīkot aktīvās atpūtas 

pasākumus atbilstoši mūsu pašu biedru interesēm. Jau gatavojamies nākamajam 

pasākumam- ekskursijai uz Baltkrieviju 2017.gada augustā! 

 

 

Ar  cieņu, 

Viktors Ziņģis 

Jelgavas Pasta AO 

Priekšsēdētājs 

 

Ekskursija uz Čehiju 

 Latvijas Pasta arodorganizācijas 

biedri, viņu radi un draugi, kopskaitā 45, 

piedalījās ekskursijā     no 3.-7.maijam 

2017.g. uz      Dienvidčehijas pilīm un alām.  

 Česki Krumlova – renesanses             

arhitektūras   pērle, ar viduslaiku atmosfēru, 

šauro ieliņu labirintiem, iespaidīgu pili,         

iekoptiem dārziem, alus darītavām un          

krodziņiem. 

 Morāvijā apskatīta  pils Lednicē, tā 

ir Tjudoru neogotikas stilā celta un tur tika      

filmēti latviešu         filmas   ,, Sprīdītits ” 

kadri  un pils Valticē.  

 Brno – Morāvijas galvaspilsēta.          

Apskatīts     Špīlbergas cietoksnis, Neptūnu 

strūklaka, katedrāles. Nobaudīti tika čehu    

nacionālās virtuves piedāvājumi. 

 Vissenākais Morāvijas dabas aiz-

sardzības     objekts - dabas rezervāts Morav-

sky Kras, ar savdabīgiem kanjoniem un alām. 

Brauciens ar laivām, vērojot neparastu ainavu, 

dīvainu izskatu un formu stalaktītus un stalag-

mītus. 

 Ceļosim kopā un gūsim jaunus           iespaidus ! 

 

 Ilze Taldikina teksts 

 Latvijas Pasta arodorganizācija  

 Inese Kravale foto 

 ,, Rīgas tūristi ” gide 
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8 saulainas dienas Portugālē 

 Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli.  

Mēs, neliela LSAB ceļojumu grupa, pateicoties LECC AK  atbal-

stam, izbaudījām astoņas saulainas dienas Portugālē – Madeiras salā. 

Grupas mērķis – aktīva un mierīga atpūta pie Atlantiskā okeāna. 

Šī ir tāda vieta, kur ir paradīzes noskaņas, jo ir garantēta      pava-

sara saule ar maigu subtropu klimatu + 25 grādi visa gada garumā. Snieg-

tās emocijas grūti uzrakstīt, to visu vajag pašam piedzīvot un redzēt. 

Mēs ceļojumam bijām gatavi, vienīgi lidojums bija pārāk garš ar 

ilgām gaidīšanas pauzēm un pārsēšanos, bet viss bija super. Pēc laimīgas 

nosēšanās Funšala lidostā mēs devāmies uz savu 4*viesnīcu. 

Pirmās ātrās brokastis un trīs dienas tikai ceļojumi ar autobusu no 

rīta līdz vakaram. Šajā laikā daudz braukājām pa kalnu serpentīniem, 

brīžiem braucām cauri mākoņiem kalnu virsotnēs – bija iespaidīgi.  

Madeirā ir tikai klinšaini krasti un pludmalēs gandrīz nemaz nav 

smilšu, jo apkārt ir augsts okeāns. Baudījām klusus un mierīgus ciemati-

ņus, pagaršojām sulas, kokteiļus un augļus, vērojām zaļo un ziedošo aina-

vu, kā arī daudz kāpām un staigājām pa kalnu takām. Jā - bija patīkams 

nogurums stāvot augstu kalnos un ar roku skarot mākoņus. 

Visu nedēļu baudījām siltus un pasakainus vakarus, kā arī gājām 

uz Faro vakaru ar dziesmām, dējām, malkojot Madeiras vīnu un zivis 

ēdienus vakariņās.  

Tā apciemojām visu Madeiras salu - 57 km garumā un 22 km 

platumā.  

Baudījām, redzējām un bijām:  

Pico do Arieiro – Madeiras augstākajā kalnā, kur aug eikalipti un lauri; 

Sv. Laurenca ragu – ļoti iespaidīgs klinšu veidojums Atlantijas okeānā; 

Ribeiru Friu – daudzveidīgas atrakcijas – slavena foreļu audzētava un 

pastaiga pa skaistiem laurisilva mežiem;  pilsētiņa Santana – ar trijstūrvei-

da mājam un salmu jumtiem, ar ziedošu dārzu pie mājas; Madeiras pirma-

jā galvaspilsēta – Mačika, kur plānojām nopeldēties, bet bija dabas jūras 

stihija ar stipru vēju. 

Piku du Barseluša – bijām virsotnē ar skatu laukumu 355 metru augstu-

mā – ļoti skaisti; Kurala daš Freiraša – Mūķeņu patvēruma ieleja; Kabu 

Žirauma – viens no augstākajiem stāv krastiem;  Kamara de Lobuša – 

zvejnieku ciematiņš, šeit iegādājāmies skaistas rotās.  

Ribeira Brava – maza un pievilcīga kūrortpilsētiņa dienvidu krastā, kur 

nogaršojām eksotisko kokteili „PONČO”; Enkumiada – vir sotne ar  aiz-

raujošu skatu uz salas abām pusēm; Sanvisenti – vulkānisks veidojums - 

alu labirints; ainavisks brauciens cauri Seišalai; Portu Moniža – piekrastes 

ciematiņu, ar vairākiem dabiskiem klinšu baseiniem, ar smilšu pludmali, 

kā arī sērfotāju paradīze. Šoreiz visa plašā pludmale bija mūsu rīcībā un 

mēs baudījām okeānu un pastaigu pa betona takām pludmales jostā; Paula 

da Serra – līdzenums - dabas ziedošais parks, kalnos, kur caur klintīm 

rodas avoti .  

Apmeklējām Madeiras vīna un ruma darītavas, uzzinājām visu 

par to gatavošanas procesu un, protams, nogaršojām un atvedām.  

 Apskatījām  pilsētu Funšala - gleznaina vieta starp okeānu un 

kalniem - rosīga un tūristiem pārpilna. Izbaudījām zivju un kokteiļu  pie-

dāvājumus restorānos, apmeklējām augļu un zivju tirgu Lavradoru vecpil-

sētā un izbraucām ar funikulieri botāniskajā dārzā. Botāniskais dārzs pār-

steidz ar spilgtām ainavām, ar tropiskiem augiem un ziediem; Monte – 

kalnu ciemats, šeit paveras skats uz Funšalas līci un pilsētu, kā arī nobrau-

cām lejā no kalna ar slavenajām Montes kamaniņām – elpu aizraujošs 

brauciens un bija iespaidīgi. 

Vēl pēdējā diena un lidojums uz Lisabonu, kur bija iespēja pastai-

gāties pa vecpilsētu ar unikālo arhitektūru ar spilgtu vietējo kolorītu, bau-

dīt nacionālos gardumus un iepriecināt sevi, iegādājoties suvenīrus un 

Porto vīnu.     

Šis bija īsts sajūtu ceļojums uz ziediem un dārziem pārbagāto 

salu.  

Viss bija brīnišķīgi - saule un okeāns, unikāla arhitektūra, fantas-

tisks klimats, gleznaini kalni, klintis un iespaidīgas ainavas, kā arī atpūta 

Suite Hotel Jardins d’ Ajuda 4* viesnīcā, kura atrodas pie vienas no skais-

tākajām pludmalēm salā. Šajā viesnīcā ir slēgtais baseins ar saunu un SPA 

centru, ar milzīgu koku dārzu un zālāju pie baseina. 

Jautrie ceļabiedri un daudz fotogrāfijas par šo unikālo ceļojumu, 

tas viss atgādinās par jauko Madeirā pavadīto laiku. 
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Megaceļojums ar autobusu  

uz Portugāli. 

Šajā pavasarī, ar LSAB atbalstu pēc arodorganizācijas 

“Centriņš” ierosinājuma,  Lattelecom arodbiedrības biedru 

grupa devās 13 dienu ceļojumā pāri visai kontinentālajai 

Eiropai uz Portugāli. Ceļojumos ar autobusu ir sava burvība 

– līdz galamērķa sasniegšanai ir iespēja izstaigāt un apskatīt 

daudzas skaistas vietas dažādās Eiropas valstīs. Pat ilgais 

ceļš caur Poliju pavasarī ir īpašs- ir iespēja vērot kā viss 

paliek arvien zaļāks un vasarīgāks.  

Pirmā apskates vieta šajā ceļojumā - Saksijas lielā-

kā pilsēta Leipciga. Gida pavadībā dodamies pastaigas ek-

skursijā pa vēsturisko pilsētas centru, apskatām Svētā Toma 

baznīcu un citas vēsturiskās ēkas, kā arī skulptūru veltītu 

doktoram Faustam.  Ar savu krāšņo arhitektūru pārsteidz 

Francijas pilsēta Dižona. Dižonā viena no neparastākajām 

aktivitātēm bija sinepju degustācija. Protams arī  ekskursija 

pa vecpilsētu un vēlmju piepildītājas pūcītes meklēšana bija 

aizraujoša.  

 Ceturtajā dienā ierodamies Francijas kūrortpilsētā 

Biaricā. Biaricā katrs varēja baudīt skaisto Biskajas līča 

krastu pēc saviem ieskatiem. Pastaiga gar līča krastu priecē 

ar savu gleznaino okeāna ainavu. Pēc izvēles ceļotāji dodas 

uz Jaunavas akmeni, uz bāku vai uz Jūras ūdeni. Arī neliela-

jās mīlīgajās kafejnīciņās bija iespēja nobaudīt dažādās jūras 

veltes, kuras franču pavāri māk ļoti meistarīgi pagatavot. 

 Piektajā dienā tiek sasniegts ceļojuma galamērķis- 

Portugāle. Pārsteidzoši – bet šķērsojot Portugāles robežu 

redzam ka daba sāk atšķirties no iepriekš redzētā. Eikaliptu 

birzis un korķa ozoli kalnu ielokos pārsteidz ar savu varenī-

bu. Kā pirmā pilsēta kuru apmeklējam bija Koimbra- viena 

no vecākajām Eiropas universitātes pilsētām. Apmeklējam 

arī Fatimu- katoļu baznīcas svētvietu, kur, pēc leģendas, 

1917. gadā trīs ganiņiem parādījās Sv.Marija. Un beidzot – 

sasniedzam viesnīcu Atlantijas okeāna krastā. Visiem ceļo-

tājiem numuriņi tika iedalīti ar skatu uz okeānu.  Ir iespēja 

atrodoties viesnīcas numuriņā klausīties okeāna skaņās un 

skatīties saulrietus.   

 Nākamajā rītā dodamies uz Lisabonu. Izbaudām 

nesteidzīgo pilsētas auru, izgaršojam gardās krēma kūciņas. 

Dodamies līdz okeāna krastam pilsētā, vietā kurā stalti sle-

jas piemineklis Portugāles karalim. Izstaigājam grezno Že-

ronīmuša klosteri. Apmeklējam arī kūrortpilsētu okeāna 

krastā Kaškaišu, kā arī karaļu un mākslinieku vasaras atpū-

tas vietu kalnos-Sintru, kā arī dodamies uz Eiropas galējo 

rietumu punktu- Rokas ragu. Rokas rags daudziem mūsu 

ceļotājiem bija viens no izsapņotākajiem ceļojuma gala mēr-

ķiem, kā nekā vizīte uz Zemes malu. 

 Savukārt veselu dienu varam izbaudīt Porto pilsētu. 

Staigājam pa pilsētu, apmeklējam neredzēti greznas baznī-

cas. Braucam ar kuģi pa Duoro upi un baudām Porto tiltu 

varenību. Un kā Porto bez portvīna degustācijas. Portvīnu 

tiešām vislabāk baudīt vietā kur tas top.  

 Pēdējā dienā pirms ilgā ceļa uz mājām dodamies uz 

pilsētu-muzeju zem atklātām debesīm- Obidušu. Senas glez-

nainas ieliņas un zirgu pajūgi tajās,  viduslaiku cietoksnis 

pāri visam, ielu muzikants un liels daudzums suvenīru tirgo-

tāju, kā arī ļoti daudz tūristu. Jau pēcpusdienā izbaudām 

savu brīvo laiku pie okeāna. Laiks mūs lutina - varam sauļo-

ties un peldēties okeānā. Pēc jaukās atpūtas okeāna krastā 

var arī apmeklēt viesnīcā esošo SPA centru. 

 Ceļojumā laiks paiet nemanot un pienākusi diena 

kad jādodas atpakaļceļā. Kā pēdējo vietu apmeklējam zvej-

nieku ciematu Nazare. Nazare ir sērfotāju paradīze ar īpaši 

augstajiem okeāna viļniem.  Mūsu apmeklējuma laikā okeā-

na viļņi sasniedza 5 metru augstumu. 

 Sansebastiana Spānijā mūs sagaida ar lietainu lai-

ku, bet neskatoties uz to, mēs ar funikulieri paceļamies kal-

nā lai apskatītu skaisto kūrortpilsētu Biskajas līča krastā no 

augšas.  

Francijas Elzasas reģiona pilsētā Kolmārā ar tūristu tramva-

ju dodamies 7.5 km garā izbraucienā pa vecpilsētu. Kolmāra 

ar savām pildrežģu mājiņām, kanāliem, kuros laiski  slīd 

gondolas, atgādina zīmējums pasaku grāmatās. 

 Sasnieguši Vācijas upi Reinu dodamies ar kuģi 

pusotru stundu ilgā ceļojumā pa “60 piļu ieleju”. Neviens no 

mūsu grupas nebija redzējuši tik daudz pilis vienuviet, pēc 

katra upes līkuma un gandrīz uz katras pakalna  abās upes 

pusēs pa pilij. Ne velti Reinas ieleja no Bingenas līdz 

Koblencai ir UNESCO kultūras mantojums. 

 Ceļojums beidzies, bet iespaidi palikuši atmiņās, 

jaunās garšās, smaržās un sajūtās. Visu ceļotāju vārdā liels 

paldies LSAB par doto iespēju doties šajā izcili skaistajā un 

piepildītajā ceļojumā uz “sapņu zemi” -Portugāli. 
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Jāņu brīvdienas Baltkrievijā 

Šogad Jāņu brīvdienas pavadīt Baltkrievijas pilsētās Polockā un Vitebskā izlēma 27 LSAB arodbiedrības biedri 

no Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības. Braucienu ar LSAB daļēju finansējumu organizēja Jelgavas arodor-

ganizācija. Pirmie braucēji no Dobeles jau pulksten 5.20 iekāpa autobusā lai caur Jelgavu, Rīgu un Ogri dotos uz 

Baltkrievijas robežu un apmeklētu Polocku un Vitebsku. Polockā pirmkārt izbaudījām pusdienas baltkrievu gau-

mē un tad iestiprinājušies, vietējās gides pavadībā izbraucām pa pilsētu un apmeklējām 12.gadsimtā dibināto 

Polockas Svētās Efrosīnijas sieviešu klosteri un Sofijas katedrāli. Īpaši interesants bija sieviešu klostera pavadošās 

mūķenes stāstījums par dzīvi senajā klosterī. Vakarā ap 20.00 iebraucām Vitebskā un devāmies uz nacionālās 

virtuves restorānu, lai dzīvās mūzikas pavadībā ieturētu  vakariņas un nedaudz atzīmētu Līgo vakaru. Jau nākama-

jā dienā 8.00 no rīta – devāmies apskatīt 

Vitebskas pilsētu vietējā gida pavadībām 

Apskatījām skaistos senos dievnamus, 

rātsnamu ar pulksteni, pastaigājāmies pa 

Vitebskas gājēju ielu. Parkā apskatījām 

seno gubernatora pili. Kā arī aizbraucām 

līdz mākslinieka Marka Šagāla mākslas 

centram un apskatījām lielisko, moderno 

brīvdabas estrādi kurā notiek starptautis-

kais mākslu festivāls “Slāvu bazārs 

Vitebskā”. Vakarā katrs izvēlējās savu 

kultūras programmu, jo tieši šajās brīv-

dienās notika pilsētas svētki ar plašu 

kultūras programmu un noslēgumā ugu-

ņošanu. 

Paldies LSAB par iespēju doties šajā jaukajā ceļojumā. 

L.Brahmane 

Lattelecom arodbiedrības  

uzticības persona 

 

Mūsējie veiksmīgi startē LBAS Lielās balvas pludmales volejbolā pirmajā kārtā. 

Jau otro gadu pēc kārtas LBAS Lielās balvas izcīņa startēja Latvijas gleznainajā  vietā Irlavā. Arī šogad debesis bija svina pelēkas un kuru katru brīdi 

draudēja lietus gāziens, bet izrādījās , ka lietus  tikai sīki smidzināja, netraucējot sporta aktivitātes. Vietu sadalījums: 

 1.LIA VSŠ 2.LSAB Zemgale 

 3.LSAB Talsi           4.LPNA Cēsu alus  

 5.Enerģija I             6.Energija II 

                7. LPNA Cēsu alus II 

Nākamā kārta – 15.jūlijā Žagarkalna laivu bāzē.  

Vēl var pieteikties un cīnīties par Lielo balvu! 

M.Pužuls 

Galvenais tiesnesis 
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LSAB aktivitātes 

Daugavpils Olimpiskais centrs 

-  Biedriem, uzrā-
dot biedra karti ir 
atlaide 10% apmērā 
vienreizē- jiem peldbasei-
na, trena- žieru zāles un 

Coffee tower atlaide—20%  Aspāzijas 

bulvārī 5A, Pārējos Coffee tower ir 1 

EUR politika 

Miranda—nometnes  

bērniem 12%   

LSAB Jauniešiem 

Šovasar paredzēti divi aktivitātes: 

Jūlija beigās seminārs– nometne 

19 augustā foto-velo orientēšanās Ogres zilajos kalnos 

L.Brahmane un I.Taldikina  aktīvi tiekas ar arodbiedrības biedriem. 

2.maijā LSAB viceprezidents tiekas ar Daugavpils pasta biedriem un darbiniekiem. Tiek pārrunāts aktualitātes un uz-

klausīti biedri par viņu vajadzībām.Apskatam arī darba apstākļus divās pasta nodaļas.Rezultātā top ziņojums VAS perso-

nāla direktorei.Jautājums tiek skatīta DA komisijā. 

17.maijā VAS Latvijas pasts DA komisijas sēde. 

18.maijā I.Taldikina iedalās Ugunsdzēsības apmācības VAS Latvijas Pastā. 

27.jūnijā Ilze Taldikina un Silvija Vanceviča un darba devēja pārstāvji piedalās LP Sociālā fonda sanāksmē.  

Topošās atlaides  Ja Jūsu reģionā ir intrese par atlaidēm 

rakstiet juris@lbas.lv 
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Apsveikumi 

Vārda dienā:                      Dzimšanas dienā:  

Irīna Pataja                                       

Ausma Konošonoka 

Viju Šūpolu 

Juriju Mališevu 

Floriānu Cecerānu 

Armandu Austriņu 

Ināru Ostrovsku 

Līgu Tauriņu 

Irinu Socku 

Inesi Zaksu 

Jāni Zirnīti 

Ligitu Brahmani 

Lidiju Katkeviču 

Dignu Soboļevu  

Svetlanu Sidorovu 

Irinu Socku     

Florijānu Cecerānu 

Aldu Bērziņu  

Jāni Zirnīti 

Aiju Dauksti 

Dzintaru Cipuli 

Armandu Austriņu 

Inesi Zaksu 

Marutu Eizentāli 

Lanu Lapkovsku 

Līgu Tauriņu 

Lēni, lēni Jānīts brauca 

No kalniņa lejiņā... 

Līgo dziesmas salonā, 

Pats pie stūres reibumā! 

 

Ja vien paši jautri būsim, 

Papardītē laimi gūsim! 

Galu galā varam mēs, 

Sirdi zaudēt papardēs! 

 

Salatēvs pa laukiem brien, 

Slēpju nav, jo zāle vien. 

Pāri plecam vilku vāle, 

Eglīte un jāņu zāle. 

 

Sarijušies riepu dūmus, 

Līgotāji meklē krūmus. 

Rītam austot - Jānis klusi 

Streipuļo uz maju pusi.  


