
 

 

 

  

 29.jūnijā – 1.jūlijam atpūtas bāzē “Turbas”, 
Īkšķiles novadā, notika Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības  sporta spēlēs. Piedalījās 13 nozaru 

arodbiedrību ( LBAS dalīborganizāciju) - arī Meža nozaru 
arodu biedrības— komandas. Šogad LMNA komandu 
veidoja LMNA Valdes loceklis Ilmārs Gūtmanis uz 
Sēlijas Virsmežniecības arodorganizācijas bāzes. 
Sacensības norisinājās astoņos sporta veidos: zolītē, 
šautriņu mešanā, basketbola sodu metienos, futbola 

soda sitienos, florbola sitienos, frīsbijā, stafetē un 
kapteiņu sacensībās.  
 Par komandas vizītkarti LMNA komanda ieguva 
sacensību galveno balvu.  LMNA komanda ieguva otrās 

vietas florbolā un futbola soda sitienos. Individuāli zolītē 
Dace Gaide un Daira Āboliņa ieguva attiecīgi otro un 
ceturto vietu.  

 LMNA Valde izsaka pateicību Ilmāram 

Gūtmanim un visiem komandas dalībniekiem 

par piedalīšanos un ieguldījumu pasākumā!!!  

Lai Jums veicas visās jomās !!! 
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Spraigs sacensību moments. 
Priekšsēdētājs A.Sīmansons, I. Gūtmanis ar savē-
jiem 

 

 

 

 

 

LMNA Valde, 2012.  



 27. jūnijā un 31.augustā LBAS 

dalīborganizāciju pārstāvji tikās ar 
ekonomikas ministru Danielu Pavļutu. Tiekoties ar 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) valdi 
(27.jūnijā), ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts atzina, 
ka nozaru ģenerālvienošanās ir nozīmīgs instruments, 
kas reāli palīdzētu cīņā pret ēnu ekonomiku.  

 Saistībā ar A/S „Lattelecom” iespējamo 
privatizāciju ministrs atzina, ka vēl nav gatavs par to 
runāt, taču noraidīja Sakaru darbinieku arodbiedrības 

paustās bažas, apgalvojot, ka valsts kā akcionāra 
uzdevums nekādā gadījumā nebūs gūt lielāko peļņu no 
šī darījuma, aizmirstot par darbiniekiem. Sakaru 

darbinieku arodbiedrības vadītāja Z. Semjonova vērsa 
ministra uzmanību uz „Lattelecom” problēmām sociālā 
dialoga jautājumos ar arodbiedrību. Ministrs apņēmās 
būt par vidutāju sarunās, ja  arodbiedrība atkārtoti 

nespēs rast risinājumu uz vairākiem nozīmīgiem 
jautājumiem saistībā ar koplīgumu un darbinieku 
pensiju fondu.  
 Diskusija izraisījās arī par Būvniecības likumu. 
Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks  J. 
Gužāns uzsvēra, ka tā pieņemšana ir ļoti lēna, un tas 
kavē nozares attīstību. Ministrs atbildēja, ka 

likumprojekts patlaban atrodas Saeimā, notiek plašas 
diskusijas, taču arī ministrija strādā pie tā, lai šo 
procesu paātrinātu.  

 Ekonomikas ministra un arodbiedrību sarunā 
tika skarta arī Nacionālā attīstības plāna (NAP) tapšanas 
gaita, un tika jautāts – kā gan fiskālo konsolidāciju būs 

iespējams savietot ar ekonomikas izrāvienu? D. Pavļuts 
uzsvēra, ka viņš līdzšinējo Latvijas politikas attīstību 
vērtē kā pareizu, arī šī NAP tapšana esot daudz 
konstruktīvāka kā iepriekšējā. „Mums ir jāinvestē 
cilvēkkapitālā, tikai tā mēs varēsim dabūt ekonomikas 
izrāvienu,” teica ministrs.  
 Arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja J. 

Stalidzāne interesējās par valsts kapitālsabiedrību 
uzraugošās institūcijas veidošanu. Ministrs informēja, ka 
likums par tās veidošanu tiks šogad pieņemts, un reāls 
darbs pie struktūras izveides sāksies nākamā gada 1. 
ceturksnī. Institūcijas funkcijas būs – vienotu vadlīniju 

un uzņēmumu mērķu noteikšana, pārskatu izvērtēšana 
vienu reizi ceturksnī, savukārt, veidojot dividenžu 

politiku, būt vidutājai, uzklausot Finanšu ministrijas 
vēlmes, uzņēmumu padomju un nozaru ministriju 
viedokļus. Diemžēl, par to, kā tas ietekmēs darbiniekus, 
arodbiedrība skaidru atbildi nesaņēma.  
 Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja M. Muceniece interesējās par ministra 

viedokli saistībā ar veikalu darba laiku svētku dienās, jo 
Eiropas prakse ir, ka šajās dienās veikali ir slēgti, 
nodrošinot to darbinieku darba un privātās dzīves 
līdzsvaru. Ministrs pauda liberālu viedokli, - ka 
darbinieki tiek kompensēti, par darbu svētku dienās 
saņemot apmaksu dubultā apmērā, kā to nosaka 

likumdošana.  

 Vēl arodbiedrības interesējās par kvotu sadali 
biodegvielas ražotājiem un nepamatoti augstajiem zaļās 
enerģijas tarifiem, - ministrs norādīja, ka viņš ir pirmais 
ministrs, kura laikā tikko ir pieņemti lēmumi to vairs 
neatbalstīt. 
  13. augustā LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers 
tikās ar Saeimas ZZS frakcijas deputātiem un pārrunāja 

valsts ekonomiskās un politiskās dzīves aktualitātes. 
Sarunas gaitā apstiprinājās, ka ZZS atbalsta LBAS 
pozīciju par nepieciešamību 2013. gada budžetā iekļaut 

ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma 
paaugstināšanu līdz 90 latiem un atvieglojumu par 

apgādībā esošām personām paaugstināšanu līdz 100 
latiem, finansējuma veselības aprūpes paaugstināšanai 
no 2014. gada līdz 4,5% no IKP, atalgojuma 
paaugstināšanai skolotājiem no 2012. gada septembra, 
kā arī dotāciju izmaksu pilnā apmērā par pasažieru 
pārvadājumiem, kas, kā atzīmēja deputāti, atbilst 
vairākiem gan Saeimas, gan arī valdības 

apstiprinātajiem normatīvajiem dokumentiem. Tā kā 
Saeima uzsāks darbu pie budžeta grozījumiem 2012. 
gadā, ZZS ierosināja LBAS dalīborganizācijām iesniegt 
priekšlikumus, kurus ZZS apņemas virzīt izskatīšanai 
gan Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, 

gan arī plenārsēdē.     
 16. augustā Latvijas Darba devēju 

konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs, 
Latvijas Brīvo 
a r o d b i e d r ī b u 
s a v i e n ī b a s 
( L B A S ) 
priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers 

u n  L a t v i j a s 
P a š v a l d ī b u 
savienība (LPS) 
p r i e k š s ē d i s 
A n d r i s 
J a u n s l e i n i s 

p a r a k s t ī j a 
a i c i n ā j u m u 
S a e i m a i  u n 
V a l d ī b a i 
„ I z a u g s m e s 
izaicinājumi un 

rezultāti valsts attīstībai un ekonomikas izrāviena 

nodrošināšanai”. Partneri sagaida, ka vidējā termiņa 
valsts budžeta plānošanā par pamatu izmantos tos 
indikatoru mērījumus, kas  ir jau noteikti “Latvija 
2030” un “ES 2020” (Latvijas nacionālā reformu 
programma), izvirzot atbilstošus īstermiņa un vidēja 
termiņa mērķus, kas rādītu konsekventu virzību uz 
noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu. Galvenie 

indikatori Latvijas ekonomiskās izaugsmes sasniegto 
mērķu izvērtēšanai vidējā termiņa valsts budžeta 
plānošanas dokumentā jābūt: 

 IKP uz vienu iedzīvotāju gadā (EUR pēc 

pirktspējas paritātes); 

 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (% no IKP); 

 Nodarbinātības līmenis (%, vecuma grupā 20-64 

gadi); 

 Augstākā izglītība (iedzīvotāju īpatsvars 30-34 

gadu vecumā ar augstāko izglītību); 

 Veselības aprūpe (budžeta finansējums, % no 

IKP) (Ierakstīts valdības rīcības plānā); 

 Globālās konkurētspējas indekss (vieta 

pasaulē).  

 Lai sasniegtu šos mērķus, ir jāizpilda vairāki 

uzdevumi, piemēram, jāuzlabo uzņēmējdarbības vide, 
183 valstu konkurencē paaugstinot reitingu no 
21.vietas uz 18, jāpaaugstina kredītreitings, lai tas būtu 
labākais starp Baltijas valstīm, kā arī jākļūst par vienu 
no labākajām valstīm Globālās konkurētspējas indeksā, 
u.c. Tajā pašā laikā Saeimai un Valdībai jāturpina 
īstenot efektīvu publiskās un privātās partnerības 
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 Par Aicinājumā iekļaujamo dis-
kutē  P. Krīgers (no kreisās), V. Gavri-
lovs un A. Jaunsleinis 



attīstību un uzraudzību, kā arī jānodrošina nodokļu 
politikas prognozējamību un elastību, salāgojot to ar 
sociāli ekonomisko situāciju valstī, veicinot ekonomisko 

konkurētspēju un attīstību. Viens no punktiem, kas 
varēs nodrošināt vidējā termiņa valsts budžeta 

plānošanas mērķi – stabilitāti un prognozējamību, ja 
turpmāk, izstrādājot vai grozot jebkuru tiesību aktu, 
tiks nodrošināts ne tikai ietekmes uz valsts budžeta 
izvērtējums, bet arī tā ieguldījums stratēģijās noteikto 
mērķu sasniegšanā un ietekmē uz tautsaimniecību 
kopumā. Kā obligāta prasība no partneriem ir kontroles 
mehānisma ieviešana, lai nodrošinātu sabiedrības un 

parlamentāro kontroli, piemēram, Saeimai katram 
kalendārajam gadam apstiprina un publisko ikgadējo 
valsts budžetu un/vai Ministru kabinetā apstiprināt 
rezultatīvos rādītājus ministru darba vērtējumam, tai 
skaitā to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu 

darbam, atbilstīgi noteikto stratēģisko mērķu 
sasniegšanai. Šāda pieeja uzlabotu publiskā sektora 

pārvaldības kvalitāti un palīdzētu sasniegt mērķi – 
maza, profesionāla valsts pārvalde. Partneri uzskata, ka 
ir būtiski par rezultātiem ziņot regulāri, piemēram, 
katru ceturksni atskaitoties Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes sēdēs. Partneri aicina valdību 
vēlreiz pārskatīt 2011.gada 23.augustā sagatavotās 
Strukturālo reformu vadlīnijas, lai sekmīgi ieviestu 

izdevumu samazināšanu publiskajā sektorā un 
samazinātu valsts budžeta izmaksu pozīcijas.  

Parakstītais dokuments tiks izsūtīts Saeimas frakciju 
vadītājiem un valdībai ar mērķi, gatavojot Latvijas 
vēsturē pirmo vidējā termiņa valsts budžeta plānošanas 
dokumentu, to veidot tā, lai nodrošinātu jau 

apstiprinātajos stratēģiskajos dokumentos – Latvija 
2030, ES2020 (Latvijas nacionālā reformu programma), 
kā arī izstrādē esošā dokumenta – Nacionālās attīstības 
plāns 2014.-2020.gadam – noteikto mērķu 
konsekventu sasniegšanu.  

29.augustā notika LBAS Valdes sēde. Sākotnēji 
Valde uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministru Edmundu Sprūdžu par Nacionālās 
attīstības plāna (NAP) 2014. – 2020.gadam projektu. 
Ministrs arodbiedrības iepazīstināja ar savu redzējumu 
par NAP un vīziju par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē !?. 
Turpinājumā tika izskatīti dalīborganizāciju priekšlikumi 
NAP sākotnējai redakcijai.  

LBAS Valdē tika izskatīta Latvijas Aviācijas 

darbinieku arodbiedrības federācijas vēstule par 
problēmām nozarē.  

Tika pieņemti LBAS priekšlikumi Koncepcijai par 
veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli. 

Valde apst ipr ināja Nol ikumu “Labākā 
arodorganizācija 2012’’. 

  5. jūlijā notika Nacionālās trīspusējās padomes 
(NTSP) sēde, kurā tika skatīti priekšlikumi par 
minimālās darba algas apmēru 2013. gadā. LBAS un 
darba devēji vienojās minimālo algu saglabāt līdzšinējā 

līmenī – 200 lati, tomēr  LBAS izvirzīja prasību valdībai 

paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamo minimumu līdz 90 latiem un atvieglojumu 
par apgādībā esošām personām paaugstināt līdz 100 
latiem, kas ne tikai palielinātu naudas apjomu 
darbiniekam, bet stimulētu arī demogrāfiskā jautājuma 
risināšanu, rādot, ka valsts kaut nedaudz atbalsta 
ģimenes ar bērniem. Arodbiedrības īpaši uzsvēra, ka 

nedrīkst jautājumu par minimālo algu skatīt atrauti no 
neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā 
esošām personām. Valdība apsolīja neapliekamo 

minimumu skatīt saistībā ar 2013.gada budžeta 
sastādīšanu rudenī. Taču valdība pēkšņi aizmirsa 5.jūlija 

NTSP sēdē solīto. 

     5.septembrī notika kārtēja NTSP sēde. Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzskata, ka valdība, 
plānojot nākamā gada budžetu, ir izdarījusi skaidru 
izvēli - par labu tiem, kas jau pašlaik ir pārtikuši. Šāds 
viedoklis ir pausts trešdien notikušās Nacionālās 

trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdes 

protokolā.  
 Arodbiedrības  sēdē norādīja, ka diskusijas par budžetu 
faktiski nav un "vilciens jau ir aizgājis". "Mēs varam 
paskatīties uz materiālu, kas ir sagatavots. Mēs neesam 
šajās diskusijās piedalījušies," teica P. Krīgers. Viņš 
aicināja atcerēties, ka Latvijā ir tikai viens resurss, par 
ko vajadzētu uztraukties un runāt, - tie ir cilvēki, kas 

NACIONĀLĀ TRĪSPUSĒJĀ SADARBĪBAS 

PADOMĒ 

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 
PAZIŅOJUMS 

 
2012.gada 7.augustā. 

     Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību nepatīkami pārstei-
dza valdības sniegtā informācija, ka tā netaisās 2013.gada 

budžetā paredzēt līdzekļus ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 
neapliekamā minimuma un atvieglojumiem par apgādībā eso-
šām personām paaugstināšanai. 
     Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē š.g. 
5.jūlijā, diskutējot par minimālās algas saglabāšanu 
2013.gadā iepriekšējo gadu līmenī, proti - 200 lati, arodbied-
rības aizstāvēja pozīciju, ka šie lielumi ir jāskata vienotā pa-
ketē, ka diskusijas par minimālās algas nepaaugstināšanu 
nedrīkst noritēt atrauti no ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 
neapliekamā minimuma paaugstināšanas iespējām. Pie tam, 
LBAS uzsvēra, ka arodbiedrības vēlētos 2013.gada budžetā 
redzēt neapliekamo minimumu vismaz 90 latu apmērā, kas 
atbilstu pirmskrīzes līmenim 2009.gadā, tik tiešām apliecinot, 
ka Latvija veiksmīgi attīstās, ir uzsākusi ekonomikas izrāvie-
nu, kā arī valsīt norit nopietns darbs pie „ēnu” ekonomikas un 
nelegālās nodarbinātības ierobežošanas. 
     NTSP sēdē valdība solīja, ka diskusijas par neapliekamo 
minimumu un atvieglojumiem par apgādībā esošām perso-
nām ar sociālajiem partneriem uzsāks tad, kad būs puslīdz 
skaidras 2013.gada budžeta aprises, proti, ne ātrāk kā 
2012.gada septembrī, kam tiks veltīta atsevišķa NTSP sēde. 
     Tagad mēs redzam, ka valdība atkal melo, ka tās intere-
sēs nav uzlabot strādājošo cilvēku materiālo stāvokli, nodroši-
nāt tiem iespēju cienīgam darbam, cīnīties pret „ēnu” ekono-
miku, mūsu cilvēku piespiedu migrāciju uz citām pasaules 
valstīm. Tā domā tikai par savu un sev pietuvinātu cilvēku 
labklājību, jo pēdējie lēmumi par PVN likmes un iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa pazemināšanu par 1 % atstāj labvēlīgu 
iespaidu tikai uz tām personām, kas saņem salīdzinoši aug-
stākas algas un ir spējīgi veikt lielākus un dārgākus pirkumus. 
Toties lielākais vairums strādājošo – skolotāji, policisti, med-
māsas, ārsti, kultūras un sociālie darbinieki, privātajā sektorā 
nodarbinātie, pieaugot dzīves dārdzībai, savos maciņos nekā-
dus uzlabojumus nejutīs, jo izrādās, ka priekš viņiem valstij 
nav naudas!  
     Bet mēs saprotam, ka V. Dombrovska vadītās valdības 
rīcība ir spilgts apliecinājums tam, ka šie cilvēki Latvijas val-
stij nav vajadzīgi! 
    Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība paziņo, ka  atsauc 
savu parakstu zem NTSP 5.jūlija sēdes protokola, ar kuru tika 
fiksēta pušu vienošanās par minimālās algas nepaaugstināša-
nu, kā arī paziņo, ka tā izmantos visas iespējas turpmākajam 
darbam ar valdību un arī ar Saeimas deputātiem, arī ieskaitot 
parakstu vākšanu par 11.Saeimas pirmstermiņa atlaišanu, ja 
tā kārtējo reizi demonstrēs savu nespēju un nevēlēšanos poli-

tiski vadīt valdības darbu.  



šeit dzīvo un visu krīzi iznesuši uz saviem pleciem.  
 P. Krīgers pārmeta sociālo partneru ierosinājumu 
neņemšanu vērā, sagatavojot nākamā gada budžeta 

projektu. "Solījumus nepildām, dokumentus nepildām - 
tas tāds normāls dialoga paraugs, ko mēs varam 

Eiropai pasniegt," ironizēja LBAS vadītājs. 
   Arodbiedrību savienība pauž, ka nākamā gada 
valsts budžeta projekts un šā gada budžeta grozījumi 
krasi iezīmē valdības politikas neveiksmes un nopietnus 
darbības trūkumus.  
  LBAS neapmierina valdības iecerētās nodokļu 
politikas, savienība skaidro, ka saskaņā ar iecerētajām 

nodokļu politikas izmaiņām tie, kas pelna 1000 un 2000 
latus mēnesī, iegūs attiecīgi 3,6 un 7,5 reizes vairāk 
latu nekā minimālās mēnešalgas pelnītājs. Šādas 
politikas rezultātā sabiedrībā aizvien vairāk pieaug 
nevienlīdzība un tiek veicināta darbaspēka emigrācija 

un ēnu ekonomika, pārliecināta LBAS.  
  "Valdības politikas rezultāts ir vēl regresīvāks 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kaut arī lielākajā daļā 
Eiropas Savienības valstu, tieši otrādi, jau sen 
darbojas daudz taisnīgākā progresīvo ienākumu 
nodokļu sistēma! Bet Latvija diemžēl šobrīd ir tuvu 
Džini koeficienta (sociālās nevienlīdzības) čempiona 
godam Eiropas Savienībā," pauž arodbiedrības.  
   Arodbiedrības vērš uzmanību, ka finansējums, 

kas nākamgad novirzīts atvieglojumam par apgādībā 
esošu bērnu strādājoša cilvēka maciņā, ik mēnesi dos 
tikai papildus 2,4 latus un tas pats būs nevis no gada 
sākuma, bet gan tikai no gada vidus.  
  Arodbiedrības aicina NTSP nolemt, ka ar 2013. 

gada janvāri: 

 1) minimālā mēneša alga ir 240 Ls, kas atbilst pusei 
no vidējās darba samaksas valstī;  
2) atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir 90 Ls;  
3) ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais 
minimums ir vismaz Ls 70;  
4)  iedzīvotāju pamata dzīvesvietā tiek noteikts ar NĪN 
neapliekamais minimums;  

5) atbilstoši valdības Rīcības plānam, finansējumu 
veselības aprūpei jāpalielina vismaz par 0,25% no IKP, 
salīdzinot ar 2012. gada finansējumu;  
6) atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas un sociālo 
partneru Sadarbības memorandam (4.07.2012.), 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa 
par izglītības programmu īstenošanu jānodrošina no 

valsts budžeta; 
7)attaisnoto izdevumu par medicīniskajiem 
pakalpojumiem un izglītību, līmenis tiek paaugstināts 
uz  300 latiem. 
  Uz šīm prasībām Premjerministrs V. 
Dombrovskis norādīja, ka valdība nevar atbalstīt 

šādus uzstādījumus, jo tās ir ārpus iespējamām finanšu 
robežām.  
  "Nekādu savādāku reakciju mēs arī negaidījām, 
tāpēc teicu, ka neatbalstām šo budžeta projektu," 
rezumēja P. Krīgers, piebilstot, ka arodbiedrības savus 
priekšlikumus iesniegs arī Saeimā.  

 21. – 22.jūlijā LMNA vadība ( A. Sīmansons un 
I. Siņica ) pēc Asociāciju ‘’Latvijas Mēbeles’’’, ‘’Latvijas 
koks’’ un SIA ‘’Daiļrades koks’’ ielūguma, piedalījās 
Latvijas kokapstrādes uzņēmumu 37.sporta svētkos, 
kas notika Abragciemā.  
 Šogad sporta  spēļu programmā bija iekļauti sekojoši: 
Komandu sporta veidi (no katra uzņēmuma – viena 
komanda): volejbols, basketbols, direktoru sacensība, tautas 

bumba (dāmām), 
skrējiens jūrā pēc 
d ā r g u m i e m  , 
noslēguma stafete 
un Individuālie 
sporta veidi, kuros 
piedalīties varēja 
visi interesenti: 
pildbumbas mešana 
s ē d u s , 
b u m b u l ē š a n a , 
me t ē j ma r a t o n s , 
vākošana, šautriņu 
mešana, ģimeņu 
s t a f e t e  u n 
sacensības bērniem.  

  
 

  
 Statistikas rādītāju pasliktināšanās darba aizsardzības 
jomā pēdējo piecu gadu laikā – gan smago, gan nāves 
gadījumu skaita pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
netieši apliecina, ka VDI ir pavājinājusi savu darbību darba 
aizsardzības jomā. Nelikumīgās nodarbinātības apkarošanas 
ietvaros VDI veikusi 3 248 apsekojumus, kuru laikā tikušas 
atklātas 2 958 nelikumīgi nodarbinātas personas (par 62,3% 
vairāk nekā 2010.gadā!).  

Nāves gadījumu un smago nelaimes gadījumu darbā 
samazināšanas nolūkā VDI 2011.gadā vairākās nozarēs, t.sk. 
kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarēs organizējusi 
uzņēmumu tematiskās pārbaudes ( skat. “LMNA Ziņas” aprīlis-
maijs (Nr. 5 (141). 

 NELAIMES GADĪJUMOS CIETUŠO SADALĪJUMS  
PA NOZARĒM (no VDI pārskata 2011.g.) 

 N O Z A R E    KOPĀ        TAJĀ SKAITĀ 

  SMAGIE LETĀLIE 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 
02 

MEŽSAIMNIE-
CĪBA, KOK-
MATERIĀLU 
SAGATAVO-
ŠANA un ar to 
SAISTĪTIE 
PAKALPOJUMI  

 

  21 

 

   26 

 

    3 

 

    5 

 

     6 

 

   3 

20 KOKSNES, 
KOKA un 
KORĶA  IZ-
STRĀDĀJUMU 
RAŽOŠANA 

 121   154    17    21     1     4 

21 CELULOZES, 
PAPĪRA UN 
PAPĪRA IZ-
STRĀDĀJUMU 
RAŽOŠANA 

    4     6    1    1     0    0 

36 MĒBEĻU RA-
ŽOŠANA 

  14   15    4    3     0     1 

    K O P Ā:  160 201  25  30     7     8 

1232 1366 172 190   25  33 L A T V I J Ā              

Piezīme: ar trekniem cipariem atzīmēti rādītāji, kuri pieaugu-
ši 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu. 

 

 

 

 

 

Atpūtas brīdī: A. Plezers (Asociācija 
“Latvijas Koks”)(no kreisās), A. Sīman-

sons (LMNA) , A. Einauss (Asociācija 
“Latvijas Mēbeles” ) un šo Spēļu galve-
nais organizators A. Jansons  

VASARA NOZARĒ 

NO VDI 2011.GADA DARBĪBAS PĀRSKATA 


