
             19.novembrī notika kārtējā Informatīvā 
diena LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un 
aktīvistiem. Darba gaitā: -1. 2013.gada valsts budžeta 
ietekme uz sociālajām garantijā (ziņo: I. Homko – LBAS 
eksperte sociālajos jautājumos) un 2. Arodbiedrību un 
LMNA aktualitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica un A. 
Sīmansons).   

1.  I. Homko:’’... būtiskākās izmaiņas sociālās 

drošības jomā, 
kas stāsies 
spēkā ar 
2013.gada 
1.janvāri: 
 1. No 
2013.gada 
1.janvāra 
bērna kopša-
nas pabalsts 
un piemaksa 
par bērna kop-
šanu vecumā 
līdz pusotram 

gadam (ja persona nav uzskatāma par darba ņēmēju vai 
pašnodarbināto) -100 lati mēnesī; Par dvīņiem vai 
vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecu-
mā līdz pusotram gadam piemaksa 100 latu mēnesī 
par katru nākamo bērnu. Par dvīņu vai vairāku vienās 
dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no pusotra 
līdz diviem gadiem - piemaksa 30 latu mēnesī par 
katru nākamo bērnu. Ja cilvēkam bērna kopšanas pa-
balsts vai piemaksa piešķirta līdz 2012.gada 
31.decembrim un tā izmaksa turpināsies arī pēc 
2013.gada 1.janvāra, VSAA no 2013.gada 1.janvāra 
pārrēķinās pabalsta vai piemaksas apmēru. No nākamā 
gada janvāra līdz martam cilvēki minēto pabalstu vai 
piemaksu saņems pašreizējā 30 vai 50 latu apmērā, sa-
vukārt starpību starp pašreizējo un jauno apmēru 
cilvēkiem izmaksās līdz 2013.gada 1.aprīlim.  
 2. Visi vecāki par bērna kopšanu vecumā no pus-
otra līdz diviem gadiem saņems bērna kopšanas pabalstu 
- 30 latu mēnesī. 
 3. No 2013.gada 1.janvāra minimālais vecāku 
pabalsts -100 lati mēnesī. Aprēķina formula vecāku pa-
balsta minimālā apmēra noteikšanai vienā dienā: Pvd = 
(100 Ls x 12) : 365. Saskaņā ar jauno aprēķina formulu 

minimālais vecāku pabalsta apmērs dienā būs 
3,2876lati. VSAA līdz 2012.gada 31.decembrim piešķir-
tos vecāku pabalstus pārrēķinās un izmaksās starpību 
līdz 2013.gada 1.aprīlim bez jauna iesnieguma.  
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Z iemassvētku jūtas, 

 Neizteicamās, 

 Pildiet visas sirdis 

 Pilīs, būdiņās! 

 

Ziemassvētku zvaigzne 

Lai pār visiem mirdz: 

Miers lai ir virs zemes, 

Miers iekš katras sirds! 
        Vensku Edvarts 

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ  

 

 

 

 

 

I. Homko referē pa sociālo jomu 2013.g.  



 4. Par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sa-
sniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna 
kopšanas pabalstu tiks veiktas iemaksas pensiju apdro-
šināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai 
pret bezdarbu no 100 latiem. 
 5. Par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sa-
sniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu 
tiks veiktas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditā-
tes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 
100 latiem. 
 6. Cilvēkiem ar invaliditāti ( ar I vai II invali-
ditātes grupu, bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 
gadu vecumam), izņemot cilvēkus, kuri atrodas ilgstošas 
aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai 
ieslodzījuma vietā – no 2013.gada 1.janvāra tiek nodroši-
nātas tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas 
saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pa-
kalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.  
 7. No 2013.gada 1.janvāra bezdarbnieka pa-
balsta saņemšanas ilgums būs deviņi mēneši. Pir-
mos trīs mēnešus bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt 
piešķirtajā apmērā, nākamos trīs mēnešus – 75% no 
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, pēdējos trīs 

mēnešus – 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta ap-
mēra.  
 8. No 2013.gada 1.janvāra vecāku, materni-
tātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs 
dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 
23,02Ls.  
Tiem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsta saņē-
mējiem, kuru bērns piedzimis līdz 2012.gada 
31.decembrim, bet pabalstu izmaksa turpinās 
2013.gadā, VSAA veiks piešķirto pabalstu pārrēķinu.  
 9. Ģimenes valsts pabalsta apmērs - 8 lati mēnesī 
par katru bērnu saglabāsies līdz 2014.gada 
31.decembrim. 
 10. Apdrošināšanas iemaksu algas indekss 
2012.gadam- 1.0618. 
 11.Sociāli apdrošināto personu vidējā iemaksu 
alga 2011. gadā - 384.91Ls.  
 Tās sociālās izmaiņas, kas jau stājušās spēkā šajā 
gadā, apkopotas LBAS izdotajā brošūrā ‘’Sociālie jautāju-
mi 2012.gadā’’, kuras var saņemt LMNA (Skat. 3.lpp)  
 I. Homko stāstītā ilustrācijai (nekas nav mai-
nījies !) pievienojam šo grafiku .... Pārdomām ... 

No šiem 17,8% : bezdarba pabalstiem -7,4%, Ģimenes 
un bērnu kopšanas pabalstiem – 8,5%, slimības un inva-
liditātes pabalstiem –28,4% . Spriediet paši! 

2.  Arodbiedrību aktivitātes:  
 - starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) 

aicina ikvienu arodbiedrību ziņot par arodbiedrību 
tiesību neievērošanu, kas notikušas 2012.gadā, 
Starptautiskajai Darba organizācijai. Ir izsniegtas 
Veidlapas ziņojumam par arodbiedrību tiesību pār-
kāpumiem. Ja tādi ir bijuši, lūgums tās aizpildīt un 
iesniegt LMNA vai LBAS līdz 1.decembrim.  
 - notiek darbs pie izmaiņām Darba likumā. LBAS 

organizētajā konferencē ‘’Aktuāli Darba likuma 

piemērošanas problēmjautājumi’’ darba tiesību 
eksperti sniedza priekšlikumus grozījumiem Darba 
likumā, apskatīja tādus problēmjautājumus kā dar-
ba līguma uzteikšana, darba laika uzskaite koman-
dējuma laikā, komandējuma dienas naudas aprēķi-
nāšana darbinieku pārrobežu norīkošanas gadījumā 

un iepazīstināja ar aktuālām Augstākās tiesas Se-
nāta atziņām par Darba likuma piemērošanu, kā 
arī apskatīti citi jautājumi.  
   - Republikāniskā Komiteja radusi iespēju 
arodorganizācijām un arodbiedrības biedriem (ja ir 
pieejama elektroniskā adrese) izsūtīt LMNA ‘’Ziņas’’ 

elektroniskā veidā. Lūgums Arodorganizācijām ie-

sniegt potenciālo lasītāju  e-pasta adreses.  
 12.decembrī notika LMNA Valdes sēde ar  
darba gaitu: - 1. Par LMNA 2012.gada 11 mēnešu 
finansiālo darbību un finansējumu 2013.gadam 
(ziņo: I. Siņica); - 2. Par LMNA arodorganizāciju 
Galveno uzticības personu 2012.gada darba rezul-

tātiem (ziņo: A. Sīmansons); - 3. Par LMNA arod-
organizāciju iesniegumiem (ziņo: I. Siņica). 

    30.novembrī notika LBAS ārkārtas Valdes sēde 
un LBAS Padomes sēde, kurā izskatīja 2013.gada 
budžetu un apsprieda Arodbiedrību nostāju par 
Latvijas iestāšanos Eirozonā. LBAS Padome nolē-

ma, ka valdībai līdz tuvākajai NTSP sēdei jādod 
argumentētas atbildes uz vairākiem jautājumiem:  
  1. Kā un kad Latvija panāks, ka citas, īpaši 
tautsaimnieciski nozīmīgākās eirozonas valstis pa-
šas ievēros Māstrihtas kritērijus? Vai kritēriji un 
attieksme pret dažādām valstīm nebūs dažāda, 
tāpat kā jautājumā par hektārmaksājumiem zem-

niekiem?  
 2. Kāda būs Latvijas valdības nostāja par 

eiro un lata maiņas kursu: vai tam jābūt nemainī-
gam, vai 1% svārstību koridora ietvaros, vai pie-
kritīsim tam, ko 2013.gadā jūlijā mums atvēlēs 
citas eirozonas valstis?  

 3. Kādas papildu saistības un izpildes problē-
mas Latvija uzņemas? Kāda būs Latvijas valdības 
nostāja kārtējā parāda norakstīšanā eirozonas val-
stīm un kādas būs Latvijas iespējas ietekmēt lēmu-
ma pieņemšanu? Kā Latvijas tautsaimniecību un 
sabiedrību ietekmēs dziļāka integrācija ekonomiski 
spēcīgākā eirozonā? Vai mūs negaida Itālijas, Spā-

nijas, Portugāles liktenis?  
 4. Kādus 5 galvenos ieguvumus un 5 būtis-

LATVIJAS BRĪVO 

ARODBIEDRĪBU  

SAVIENĪBĀ 



kākos riskus valdība redz Latvijas dalībā eirozonā?  

  5. decembrī noslēdzas LBAS organizētais 
konkurss "Profs 2012". Finālā Latvijas erudītākās 
komandas titulu  darba tiesību un aizsardzības 

jomā 2012.gadā izcīnīja profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums”. 
Liepājas komanda pārbaudījumos ieguva 69,5 pun-
ktus.  
 Sīvā konkurencē otro vietu ar 64,5 pun-
ktiem izcīnīja Ogres Valsts tehnikuma 
audzēkņi . 

 Savukārt, atpaliekot tikai par puspunktu, 

trešajā vietā ierindojās  Jelgavas Tehnikuma ko-
manda.  
   10.decembrī notika Labklājības ministrijas 
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas de-
partamenta direktora Māra Badovska un Juridiskā 
departamenta direktora Edgara Korčagina tikša-

nās ar nozaru arodbiedrību pārstāvjiem, lai iepazīs-
tinātu ar ministrijas viedokli par nepieciešamajām 
izmaiņām Darba likumā.  

 10.decembrī notika Meža konsultatīvās pa-

domes sēde. Sēdē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 
1.Ziņojums par MK noteikumu projektu ‘’Meža ilg-
tspējas apsaimniekošanas novērtēšanas 
kārtība’’ (ziņotāja: I. Silamiķele, Meža departa-
ments); 2. Informācija par MK noteikumu projekta 
‘’Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ virzību (ziņo: 
R. Benta, Meža departaments); 3. Par mežizstrādi 

putnu ligzdošanas laikā (ziņoja V. Ķerus, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrība), u.c.  

  Sanāksmēs dalībnieku vidū neizpratni izsau-
ca Pasaules un Latvijas Dabas fondu, Ornitologu, 
Entomologu un Botāniķu biedrību iepriekš minēta-
jos normatīvo dokumentu projektos un Meža serti-

fikācijas standartā ietverto normu atsaukšanu un 
jaunu prasību uzstādīšana saistībā ar dabas aizsar-
dzību.  
  Neizprotama ir šo nevalstisko organizāciju 
neargumentētā prasība no aprīļa līdz jūlijam  pār-
traukt mežizstrādi, kas valsts ekonomikai var radīt 
būtisku negatīvu ietekmi, bet kokrūpniecības noza-

rei katastrofālas sekas (bezdarbs, dīkstāves, valstij 
neieņemti nodokļi, uzņēmējiem zaudējumi u.t.t.).  

    
 7. decembrī notika NTSP sēde ar sekojošu 
dienas kārtību: -1. Par Māstrihtas kritēriju izpildi, 
eiro ieviešanu un komunikāciju ( Ziņo: Finanšu mi-
nistrija sadarbībā ar Latvijas Banku); - 2. Par no-
dokļu politiku, Nodokļu stratēģijas izpildi un turp-
māko virzību (Ziņo: I.Šņucins, Finanšu ministrija); 

- 3. Par Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41. 
panta grozījumiem (nelegālās nodarbinātības defi-
nīcijas grozījumiem) (Ziņo: M. Badovskis, Labklājī-

bas ministrija (sadarbībā ar Tieslietu ministriju). 
 Pēc uzstājīgas LBAS pārstāvju prasības un 
garām diskusijām sociālie partneri vienojās, ka, 

ieviešot eiro Latvijā, eiro kurss pret latu netiks pa-
zemināts, tādējādi nepadarot tautu nabadzīgāku. 
Ministru prezidents solīja, ka valdība  tādu 
lēmumu pieņems (?!!!). NTSP sēdē LBAS panā-
ca, ka nepietiek ar paziņojumu, ka eiro kurss sa-
glabāsies nemainīgs, bet vajag arī stingru valdības 
nostāju šajā jautājumā. Līdz šim visos dokumentos 

rakstīts, ka tas tiek „plānots”, kas patiesībā neko 
nenozīmē.  
 LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns 

pauda LBAS dalīborganizāciju kopējo viedokli, ka,  
tad kad valdība pieņems šādu lēmumu, tad arī va-
rēs uzsākt nopietnu diskusiju par eiro ieviešanu 
2014. gadā. Diemžēl, pieredze, kas saistās ar Eiro-

pas Savienības institūciju attieksmi pret Latvijas 
nacionālajām interesēm, ir visai rūgta, - kaut vai 
jautājumā par platībmaksājumiem zemniekiem, 
kurā vajadzēja samierināties ar uzspiestiem kom-
promisiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEŽA KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROFS 2012”. Ogres Valsts tehnikuma komanda. 
Otrajā rindā pirmais no kreisās topošais mežsaim-
niecības tehniķis ROLANDS LAIZĀNS 

NACIONĀLĀS TRĪSPUŠU SADARBĪBAS  

PADOMĒ  

 Izaugsme nozīmē kļūt lielākam, 

attīstība—labākam. Tātad attīstība ir 

daudz sarežģītāks jēdziens nekā izaug-

sme. (Ivars Brīvers—ekonomikas zinātņu doktors, 

profesors) 

ZĪMĪGS CITĀTS—PĀRDOMĀM !

JAUNA GRĀMATA! PIEPRASIET ! LASIET! 



                              GADU MIJU SAGAIDOT: 

 

 

 

 
MRDZA BONDARE– LMNA Valdes 

locekle, Arodapvienības ‘’Koncerna 

Latvijas Finieris arodbiedrība’’ priekš-

sēdētāja 

 

L ai Jaunajā gadā nezūd apņēmība radīt 

brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambici-

ozus mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats 

par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas 

pārsteidz mūs pašus un citus.  

 Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! Sniegbaltas domas, 

smaržīgu prieku un mīļus cilvēkus blakus!  

 

INGUNA SIŅICA—Priekšsēdētaja 

vietniece 

 

Z iemassvētki mums katram ir klusais 

pārdomu laiks, lai atskatītos uz paveikto un 

rastu jaunas idejas nākošajam gadam. 

  Lai Jūsu ideju bagātība un labās domas pieaug tā, 

kā smilšu graudi krājas smilšu pulkstenī! 

 Ziemassvētkos radīsim savā ģimenes lokā īstu svēt-

ku noskaņu, jo pēc gara darba cēliena jāseko svētkiem! Vē-

lu jums visiem siltus un baltus, mazliet sarmotus Ziemas-

svētkus!  

 Bet, baltajā jaungada sniegā ieminiet tikai tīras un 

baltas pēdas. Lai jaunā gadā Jums netrūktu darba, veselī-

bas, saticības un mīlestības! 

 

ULDIS ROZE  - LMNA Valdes loceklis, 
A/S "Liepājas papīrs" arodorganizācijas 
priekšsēdētājs  

Š is ir bijis notikumiem bagāts un samērā smags 
gads. Nav gūti vērienīgi panākumi, bet tās lietas, kas ir sasniegtas 
katrā uzņēmumā, nozarē un visā valstī kopumā ir devušas optimis-
mu un jaunu enerģijas lādiņu mūsu tālākai darbībai. Lai mums 
pietiek spēka un pacietības mūsu ne visai pateicīgajā un novērtēta-
jā darbā! 
 Ar vislabākajiem sveicieniem no vēju pilsētas - LIEPĀJAS 
  

  
ILMĀRS GŪTMANIS —LMNA Valdes locek-
lis, Sēlijas VM arodorganizācijas priekšsēdē-
tājs   

S agaidot gada nogali un apkopojot domas, kā 
vienmēr gribētos atcerēties to labāko, kas šajā gadā 

paveikts. Tāpēc droši varētu minēt vasarā organizētās sporta sacen-
sības, kas liekas daļēji bija izdevušās un laikam kādu laiku neaiz-
mirsīsies. 
    Taču sevišķi priecāties nevaram. Pateicoties Valsts meža 

dienesta kārtējam reformām, mūsu biedru rindas atkal ir sarukušas, 
neskatoties uz to, ka iepriekšējā gadā tika piesaistīti vairāki jauni 

arodorganizācijas biedri. Saka gan, ka visas problēmas dzīvē sāko-
ties no lietu salīdzināšanas un viss, kas notiekot, notiekot uz labu. 

Protams, arī turpmāk jāmēģina dzīvot ar optimismu.  
    Ziemassvētku priekšvakarā un gadu mijā visiem, kam laiks 

rit lēni – vairāk mērķtiecīga darba prieka, bet tiem, kam gads pa-
skrējis kā mirklis – atrast brīžus atpūtai. Un visiem kopā novēlu 

Laimīgu 2013.gadu, kā arī veselību, veselību un vēlreiz veselību! 
       

 
ĀRIS SMILDZIŅŠ – NEP koor-

dinators 

  

L ai meža nozaru uzņēmumos 

ienāk aizvien gudrāki, savu amatu protošāki jaunie, 

uzņēmumu vajadzībām atbilstošāki profesionāļi!  

 Lai augsts ir profesionālās izglītības prestižs – 

mājās, skolā, uzņēmumā, novadā un visā Latvijā!  

 Lai jaunie mežsaimniecības, kokrūpniecības 

speciālisti dara godu Latvijai, piedaloties profesionālo 

prasmju konkursos gan Eiropā, gan visā pasaulē! 

 Radošu 2013.gadu visiem Kokrūpniecības 

(mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu pado-

mes pārstāvjiem, Meža nozares arodbiedrības biedriem 

un organizāciju vadītājiem!  

 

 
    AIVARS SĪMANSONS—LMNA priekš-
sēdētājs  
 

A izrit gads, kura laikā mēs it kā izejam no 
krīzes. Šogad esam risinājuši daudz problēmu, 

bet daudz vēl kas risināms. Arodbiedrības darbs ir nopietns un 
grūts darbs, kas prasa lielu daļu sava laika. Paldies visiem 
arodorganizāciju vadītājiem un aktīvistiem, kas atbalstījuši 
un snieguši priekšlikumus LMNA darbības uzlabošanai. Pal-
dies par konstruktīvu kritiku. Saglabāsim vienotību, neno-
jauksim to, kas ir darboties spējīgs.     Lai Ziemassvētku laiks un Jaunais gads ir pilns siltu-
ma, mīlestības un dzīves prieka! Priecīgus Ziemassvētkus un 
veselību, laimi un panākumus Jaunajā gadā! 

  


