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MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ 

 

Sirsnīgi sveicieni un  

laba vēlējumi  

MEŽA DARBINIEKU 

 DIENĀ !!! 

 

LMNA Valde,  

2018. g. Septembrī 

 
 

Mūsu zemes zaļie sargi—koki, 

Vakars tumst, vai rīta gaisma blāv, 

Pacēluši stiprās zaru rokas,  

Auglībai un dzīvei sardzē stāv. 

                                Ārija Elksne 

 
 
 
 

 
 3.-5.augustā, filmu parkā “Cinevilla”, Vidus-
vecvagaros, Slampes pagasta, Tukuma novadā Asociā-
cija “Latvijas Mēbeles” un šī gada rīkotājuzņēmums SIA 
“Marks M” jeb plašāk pazīstams kā zīmols “Nakts Mēbe-

les” organizēja Latvijas kokapstrādes un mēbeļu ražo-
tāju uzņēmumu 43.SPORTA SPĒLES.  

 Sacensībās piedalījās mežsaimniecības un ko-
krūpniecības nozarē darbojošies uzņēmumi (darbinieki 
un viņu ģimeņu locekļi), kā arī  Latvijas Meža nozares 
arodbiedrības komanda. Kopumā pasākumā bija plāno-

juši dalību - 460 pieaugušie, 130 bērni, kas apvienojās 
11 komandās. Spēļu programmā iekļauti tādi komandu 
sporta veidi kā volejbols, streetbols , švammes pa gai-
su (sievietēm), gandrīz tautas bumba, Zemgaļu no-
brauciens, noslēguma stafete un kā jau tradicionāli arī-

dzan zolīte kā arī  dažādas individuālās sacensības, ku-
rās varēja piedalīties visi dalībnieki. Piemēram - Foto 

orientēšanās, Pneimatiskā šaušana, Šaušana ar loku, 
Paralēlās virves u.c. Spēlēs bija arī sacensības vadoša-
jiem darbiniekiem, taču šī sporta disciplīna tradicionāli 
tika turēta noslēpumā. (jāatzīmē, ka šajā disciplīnā 
LMNA 11 dalībnieku konkurencē palika ceturtajā vietā, 
kur no trešās vietas šķīra vien 8 sekundes) 

 Pēc sacensībām notika komandu un individuālo 
sporta veidu uzvarētāju apbalvošana. 

 Latvijas Meža nozares arodbiedrības komanda 
piedalījās gandrīz visās sporta disciplīnās un guva arī 

labus rezultātus.  
 Komandu sacensībās – ZEMGAĻU NOBRAU-
CIENS  - LMNA ieguva godpilno 2. vietu 11 komandu 
konkurencē. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.augusts 2018. LMNA komanda parādē ar LMNA 

karogu  un priekšsēdētāju  I. Siņicu galvgalī ... 



 PNEIMATISKĀ ŠAUŠANA SIEVIETĒM -Jolanta D'Bara-
novska ( LMNA ) - 1.vieta 29. dalībnieču konkurencē. 
PARALĒLĀS VIRVES VĪRIEŠIM- Jānis Muzikants 

(LMNA ) - 1. vieta 50. dalībnieku konkurencē. 

 PALDIES visai LMNA komandai par aktīvu 

dalību sacensībās un super labajiem rezultātiem. 
 

 30.-31.augustā,  Traķu mežniecībā, Lietuvā,  
notika Baltijas valstu - Latvijas un Lietuvas  - Meža no-
zaru arodbiedrību pārstāvju gadskārtējais seminārs. 
 Latviju pārstāvēja Valdes locekļi: K.Rapa, 

U.Roze, I.Siņica, LMNA Revīzijas loceklis A.Ivļijevs, 
arodbiedrības biedru organizatore I.Šimpermane, 
LMNA arodbiedrības darba koordinatore A. Kice un 
Dz.Stivka – “Latvijas Finieris” rūpnīcas “Verems” aro-
dorganizācijas priekšsēdētāja.  

 Lietuvas un Latvijas pārstāvji neformālu sarunu 
gaisotnē savstarpēji iepazīstināja kolēģus ar problē-

mām, ar kurām arodbiedrības saskaras ikdienas darbā. 
 

  
 23. augustā Latvijas Darba devēju konfederā-
cija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) organizēja diskusiju par aktuāli risināmiem jau-

tājumiem darba devējiem un darba ņēmē-
jiem  kokrūpniecības jomā. 
 Diskusijā piedalījās LDDK Ģenerāldirektore Līga 

Menģelsone,  LDDK Ģenerāldirektores vietniece Inese 

Stepiņa, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddi-
rektors Kristaps Klauss, LBAS priekšsēdētājs Egils 
Baldzēns, priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Mu-
hlinkins, LBAS eksperti Mārtiņš Svirskis un Nataļja 
Preisa, LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, priekšsē-
dētājas vietniece Kristīne Rapa un LMNA arodbiedrības 
darba koordinatore Anete Kice, kā arī uzņēmumu pār-

stāvji un LDDK eksperti. 
 Diskusijas  dalībniekiem tika prezentēts ziņo-
jums “Kokrūpniecības nozare”, pēc kura notika dis-
kusija par kokrūpniecības nozares konkurētspēju, uzņē-
mējdarbību, nodarbinātību un ar to saistītajiem aktuāli 
risināmiem jautājumiem. Diskusijas laikā tika pārrunāti 

jautājumi par automatizācijas ietekmi uz nodarbinātību 
un procesiem kokrūpniecības sektorā. Kādas izmaiņas, 

automatizācijas/robotizācijas iespaidā sagaida nozares 
darbaspēku? Par Ēnu ekonomikas, nestandarta nodarbi-
nātības formu ietekmi uz nozares attīstību, godīgu kon-
kurenci un konkurētspēju globālajā ekonomikā un, vai 
strauji augošais pašnodarbināto skaits nozarē liecina 

par saimnieciskās darbības veicēju tiekšanos pēc elastī-
giem darba nosacījumiem vai arī tiek uzņēmumos iz-
mantots kā nodokļu “optimizācijas” instruments . Kā arī 
par to kādi ir publisko iepirkumu sistēmas trūkumi no 
kokrūpniecības nozares skatu punkta. 
 Diskusijas laikā gūts ieskats par kokrūpniecības 
nozares izaugsmes plāniem līdz 2050.gadam, kā arī 

pārrunātas nozares aktualitātes no Arodbiedrību skata 
punkta, uzsverot jautājumus par sociālo garantiju, dar-
ba drošību un kvalitatīvām darba vietām. 
 

 21.augustā Latvijas Veselības un sociālās ap-
rūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padome, at-

bilstoši Darba strīdu likuma 13. un 14. pantam ir pieņē-
musi lēmumu sākt kolektīvo interešu strīda procedūru 
un iesniegt Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nesta (NMPD) vadībai strīda prasību – nemazināt NMPD 
Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionos diennakts 
brigāžu skaitu. 
 Latvijas Satversmes 111. pants nosaka, ka 
valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam 
medicīniskās palīdzības minimumu. Līdz ar to veselības 
aprūpes pieejamība un kvalitātes nodrošināšana ir vie-
na no galvenajām valsts pārvaldes funkcijām, bet neat-
liekamā medicīniskā palīdzība ir neatņemams cilvēktie-
sību elements. 

 Turpretim NMPD vadībās veiktās reformas izrai-

sījušas lavīnveida efektu, kā rezultātā neatliekamās 
palīdzības gaidīšana kļuvusi ilgāka – it īpaši reģionos. 
Tas izraisa pastāvīgus konfliktus starp mediķiem un 
pacientiem, taču mediķi apzinās, ka diennakts brigāžu 
samazinātā skaita dēļ problēma šobrīd nav efektīvi risi-
nāma. 

 Brigāžu samazināšana, likvidējot pilnvērtīgu 
nakts maiņu, radījusi nevajadzīgas grūtības arī NMPD 
darbiniekiem. Pēc plkst. 22.00 daudziem neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigādēs nodarbinātajiem nav 
iespējas nokļūt mājas, jo vairs nekursē sabiedriskais 
transports, tāpēc viņi ir spiesti nakšņot darba vietā. 

 LVSADA šos jautājumus ir pārrunājusi ar NMPD 
vadību, bet risinājums diemžēl nav atrasts. Tāpēc 
LVSADA padome ir pieņēmusi Lēmumu par kolektīvā 
interešu strīda procedūras sākšanu. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Augusts 2018. 43. sporta spēlēs LMNA komandas 
izcīnīto medaļu klāsts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LMNA delegācija Lietuvas ārēs. No kreisās : 
I.Siņica, K.Rapa, A.Kice, Dz.Stivka, I. Šimpermane. 
Otrajā rindā : A.Ivļijevs un U.Roze. 



 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 
 

   PRIEKŠLIKUMI 2019. GADA  

PREVENTĪVO DARBA AIZSARDZĪBAS 
PASĀKUMU PLĀNAM  

 
(Ā.SMILDZIŅŠ, LMNA ,10.09.2018.  ) 

 
 Labklājības ministrija (LM),  
uzsākusi preventīvo darba aizsardzī-
bas pasākumu plāna 2019. gadam 
izstrādes priekšdarbus un aicina  

LBAS iesniegt savus priekšlikumus un 
idejas. Līdz šim preventīvo pasākumu 

plānu projektus izstrādāja  valsts in-
stitūcijas (piem., LM), kuru  pārziņā ir gan Valsts politi-
ka darba aizsardzības jomā, gan speciālistu, gan infor-
matīvie (nepieciešamie statistikas rādītāji) un arī nau-
das resursi. Atkāpjoties no līdzšinējās, manuprāt, loģis-

kās prakses preventīvo plānu projektu izstrādē, priek-
šlikumu iesūtīšanā šoreiz priekšroka tiek dota arodbied-
rībām. Bet,  varbūt, ka tā ir pareizi …  

 1. Atbalstu Mārtiņa Pužula  priekšlikumus: 1) 
par ceļvedi nelaimes gadījumu izmeklēšanā; 2) par pro-
jektu konsultantu darbības apkopojumu; 3) par tipvei-
da instrukcijām elektrodrošībā, darbā ar datoru, sma-
gumu celšanā un ugunsdrošībā.    

 2. Apkopot un publicēt konkrētu informāciju par 
raksturīgākajiem (varbūt dramatiskākajiem) 2017.-

2018. gadā notikušajiem smagajiem un nāves gadīju-

miem darbā., to sekām cietušajiem un arī darba devē-
jiem.   

Piezīme (Ā.S.): uzskatu, ka bez atklātības darba 
aizsardzības jautājumos, nevar nopietni runāt par pre-
venciju.   

 2.1. Par kādu no nelaimes gadījumiem izdot 
grāmatu, kuru varētu izmantot arī mācību iestādēs, 
pirmkārt—profesionālās izglītības iestādēs.   

 3. Zināšanu atsvaidzināšanas un jaunāko darba 

aizsardzības normatīvo aktu prasību apguves nolūkā 
organizēt 3-4 reģionālos seminārus uzticības personām.  
 4. Organizēt, pēdējos 2-3 gados reģistrēto uz-
ņēmumu vadītājiem-darba devējiem, reģionālos semi-
nārus  darba aizsardzības jomā (normatīvie akti, t.sk. 
par darba attiecībām, rīcību to prasību izpildē …).  

 4.1. Izstrādāt ieteikumus/padomus darba aiz-

sardzības jomā jaundibināmo,-to uzņēmumu vadītā-
jiem/darba devējiem. 

 5. Atjaunot Nacionālā kontaktpunkta izdevuma 
“DARBA AIZSARDZĪBAS ZIŅAS” izdošanu.  (2014. 
gadā izdots pēdējais numurs – nr.32!).  

 6. Iedibināt UZTICĪBAS PERSONU DIENU. 
Piemēram, Zviedrijā tā ir noteikta katra gada 

43.nedēļā, kurā notiek semināri, sanāksmes, izstādes 
par darba aizsardzības tematiku dažādās vietās, arī 
tirgū!). 

 7. Rosināt Valdību noteikt Latvijā Starptautis-
ko Strādnieku Piemiņas Dienu 28. aprīli  par ofici-
āli atzīmējamo dienu, kā tas ir, piem., Austrālijā, Ar-

gentīnā, Beļģijā, Bermudu salās, Brazīlijā, Kanādā, Do-
minikanas Republikā, Gibraltarā, Īrijā,  Luksemburgā, 
Panamā, Peru, Portugālē, Spānijā, Taizemē, Taivānā, 

ASV un Lielbritānijā. Vēl vismaz 9 valstīs tiek risināts 

jautājums par šīs dienas līdzīga  statusa noteikšanu.  
 8. Turpināt praksi filmu demonstrēšanā par 
darba aizsardzības tematiku (“Rīga Plaza “ vai citur Rī-

gā, un arī reģionos semināru ietvaros.    

 9. 2017. gadā visu darbā notikušo nelaimes 
gadījumu (NG) galvenais cēlonis ir bijis Nedroša cilvēka 
rīcība 71,4%, bet tajā skaitā NG, kurus izmeklē Valsts 
darba inspekcijas amatpersonas (smagie un nāves ga-
dījumi) – šis cēlonis ir bijis tikai 45,3% gadījumu.  

 Izvērtēt nodarbināto profesionālo sagatavotību 
darba aizsardzības jomā un darba devēja organizētās 

nelaimes gadījuma izmeklēšanas objektivitāti un attie-
cīgi aizstrādāt preventīvos pasākumus. 

 10.  60,2% darba vietu, kurās strādājuši 
pirmreizēji apstiprinātie arodslimnieki nav veikti darba 
vides riska faktoru mērījumi !!! 12,6% no šiem arod-
slimniekiem  nav veikta obligātās veselības pārbaude.  

 Izstrādāt un veikt pasākumus riska faktoru mē-
rījumu un obligāto veselības pārbaužu nodrošināšanai.  

        

 ST ARPTAUTISKAJĀ  
ARODKUSTĪBĀ 

 
 27. un 28. augustā, Viļņā, notika Baltijas Or-

ganizēšanas alianses (BOA) kopsapulce, kurā piedalījās 
deviņas Baltijas valstu arodbiedrību nozares un to sa-
darbības partneri no Zviedrijas, Somijas, Dānijas un 
Norvēģijas. No Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
BOA sapulcē piedalījās Latvijas Meža nozares arodbied-
rības (LMNA) priekšsēdētāja Inguna Siņica un arod-
biedrības darba koordinētāja Anete Kice un Latvijas 

Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA) priekšsēdē-
tājas vietnieks Mārtiņš Dunskis. 

  
 Kopsapulci atklāja M.Dunskis (BOA valdes vice 
prezidents)  ar pārskatu par BOA darbību gada griezu-
mā, par aktivitātēm organizētajiem pasākumiem un 

budžeta pārskatu. Pirmās dienas noslēgumā tika disku-
tēts par BOA darbības nākotnes vīziju un turpmāko sa-
darbību ar BOA partneriem. 
 Sanāksmes otrajā dienā Veiko Molder 
(Igaunija) ziņoja par BOA dalīborganizāciju progresu. 
Liela uzmanība tika pievērsta Lietuvas Meža nozares 
arodbiedrībai, kuras biedru organizators uzrādījis labus 

rezultātus un rekrutējis ap 100 jaunu biedru, saistībā ar 
Lietuvas mežu reorganizācijas procesu darbiniekiem 

radusies lielāka interese iestāties arodbiedrībā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.08.2018. Viļņa. BOA kopsapulces dalībnieki. 



 Sanāksmes turpinājumā tika vēlēta jaunā Balti-
jas valstu BOA valde, kurā par prezidentu tika ievēlēts 
Mārtiņš Dunskis (LBNA), vice-prezidente Regina 

Dvaržeckytė ( Lietuvas komunikāciju darbinieku arod-

biedrība) , valdes sastāvā ievēlēti Anete Kice (LMNA), 
Kadri Kangur (Igaunijas komunikāciju un servisa dar-
binieku arodbiedrība), Marija Varasimavičienė 
(Lietuvas metāla industrijas darbinieku arodbiedrība), 
Kalev Kangro (Igaunijas Industriālās nozares arodbie-
drība).  

 Nākošā BOA valdes un partneru kopsapulce 
paredzēta šā gada novembra beigās. 

 

  
  

   

  

PRETINIEKS, KURŠ ATKLĀJ MUMS MŪSU KĻŪ-
DAS, IR DAUDZ DERĪGĀKS PAR DRAUGU, KAS 
TĀS SLĒPJ. 

Leonardo da Vinči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.08.2018. Baltijas valstu BOA jaunā valde . No kreisās- 
— A.Kice (LMNA) , M.Dunskis ((LBNA) un Lietuvas un 
Igaunijas pārstāvji ... ... 

Kārtējās Saeimas vēlēšanas  
 

6.oktobrī 
 

Piedalies !  

 
Izdari pareizu izvēli! 

NODERĪGA INFORMĀCIJA ! PIEPRASI BUKLETUS LMNA BIROJĀ! 

”... Automatizācija un ar to saistītā profesiju izzuša-
na nozīmē, ka valdības neizbēgami būs spiestas ie-
viest tā saucamo garantēto bāzes ienākumu, par 

kuru pagaidām piesardzīgi, bet aizvien biežāk un 

noteiktāk jau tiek runāts. Tā būs garantēta naudas 
summa,  ko valsts izmaksā savam pilsonim tikai tā-
pēc vien, ka viņš eksistē. Lai viņš nenomirtu badā, 
nenosaltu un varētu izklaidēties...” Jānis Kokins  
 “ L a t v i j a s  A v ī z e ” ,  1 4 . 0 9 . 2018 . , 
J.Lorencs ,“Deputāta amats kļuvis toksisks”   


