
 
 

   
 
 18.decembrī notika LMNA Padomes 8.sesija. 
Padome izskatīja sekojošus jautājumus: 

  1. Par LMNA 2013.gada 11 mēnešu finansiālo 
darbību un finansiālo darbību 2014.gadā (ziņo: 
I.Siņica – priekšsēdētāja vietniece);  
  2. Par LMNA 7.kongresa sasaukšanu (ziņo: A. 
Sīmansons – priekšsēdētājs); 
  3. Par LMNA Riska fondu (ziņo: A. Sīmansons 
priekšsēdētājs);  

  4. Par LMNA Sociālo interešu aizstāvības, labda-
rības un solidaritātes fondu (ziņo: I. Siņica – priekšsē-
dētāja vietniece); 
  5. Pārskats par LMNA darbību 2013.gadā (ziņo: 
A. Sīmansons – priekšsēdētājs). 
 

1. LMNA Padome akceptēja LMNA 2013.gada vien-
padsmit mēnešu finansiālo darbību un apstiprinā-

ja finanšu tāmi 2014.gadam galvenajos finanšu rādītā-
jos. 

2. Padome nolēma LMNA 7.kongresu sasaukt 

2014.gada 21. martā, Bruņinieku ielā 29/31, Rī-
gā.  
 Izveidoja kongresa sagatavošanas darba grupu 

sekojošā sastāvā: M. Bondare, J. Ostrovskis, J. Bār-
tuls, I. Siņica, G. Liepa un U. Roze.  
 Apstiprināja darba grupu Statūtu normu preci-
zēšanai sekojošā sastāvā: A. Kauliņš, I. Gūtmanis, 

Dz. Stivka, un I. Siņica.  
 Izveidoja LMNA Revīzijas komisijas Nolikuma 
normu precizēšanas projekta sagatavošanas darba gru-
pu šādā sastāvā: R. Klincāne, A. Strumpe, R. Ozo-
liņš, un A. Slavika.  
 Uzdeva Arodorganizācijām līdz 2014.gada 
18.janvārim  precizēt juridiskā statusa atbilstību LMNA 

Statūtiem un arodorganizāciju biedru reģistrācijas un 
uzskaites atbilstību LMNA centralizētās biedru uzskaites 
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  Vēlam 365 priecīgus rītus, zvaigžņu apmirdzētus vakarus; 52 daudzso-

lošas nedēļas; 12 pārvērtību mēnešus un 4 lieliskus gadalaikus! 

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

 Lai Jaunais gads sirdī 

iemet baltu zvaigžņu klēpi, 

kas sniedz brīnumainu spēku; 

Lai rokas un prāts gurst tīka-

mā darbā, bet spēkus, lai at-

jauno tuvu un mīļu cilvēku 

klātbūtne.  



sistēmai. Tāpat arodorganizācijām līdz minētajam datu-
mam attiecīgajām darba grupām vai  Republikāniskai 
komitejai jāiesniedz apkopotie arodbiedrības biedru 

priekšlikumi LMNA 7.kongresa dokumentu projektiem 
(Statūtiem, Nolikumam, rezolūcijām u.c.). 

3. LMNA Padome nolēma likvidēt Riska fondu. 
 

4.  Sakarā ar Latvijas pāreju 2014.gada 1.janvārī 
no nacionālās valūtas lata uz eiro kā norēķina 

vienību, LMNA Padome apstiprināja Sociālo interešu 
aizstāvības, labdarības un solidaritātes fonda nolikumā  
iekļautos pabalsta apmērus izteiktus eiro.  

   LMNA Padomes pieņemtie lēmumi ir nosūtīti vi-
sām arodorganizācijām un ir pieejami visiem arodbied-
rības biedriem savās arodorganizācijās.      

 

  9. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba (LBAS) apbalvoja labākos sadarbības partnerus – 
darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies par dar-

biniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši 

sociālo dialogu.  
     LBAS balvu – ozolzīli un Atzinības rak-

stu saņēma 11 sadarbības 
partneri, kurus izvirzījušas 
astoņas LBAS dalīborgani-
zācijas: 

SIA CEMEX, -valdes 

priekšsēdētājs Enrique Al-
berto Garcia Morelos Zara-
goza (Latvijas celtnieku 
arodbiedrība); 

SIA ‘’Daugavpils reģionālā slimnīca’’ – valdes 

locekle Inta Vaivode (Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrība); 

SIA Ventamonjaks – valdes priekšsēdētājs Arnis 

Janvars (Industriālo nozaru arodbiedrība); 

Balvu novada pašvaldība – priekšsēdētājs Andris 

Kazinovskis,  

Aizputes novada dome – priekšsēdētājs Aivars Ši-

lis un  

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

– vadītājs Olģerts Lejnieks (Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība); 

AS Cēsu alus- valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņso-

ne – Zatlere (Lauksaimniecības un pārtikas nozaru 

arodu biedrība); 

SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde – 

valdes loceklis Juris Vidžis (Valsts iestāžu, pašvaldī-
bu un finanšu darbinieku arodbiedrība); 

Valsts sociālās aprūpes centrs ‘’Latgale’’ – di-

rektore Mārīte Grigāne un  

SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca – valdes 

priekšsēdētājs Ivars Zvīdris (Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība); 

Rīgas pašvaldības policija – priekšnieks Juris Lū-

kass (Apvienotā policistu arodbiedrība).    
 LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Mūsu 

ikgadējais pasākums „Sadarbības partneris” apliecina, 
ka Latvijā ir darba devēji, kas rūpējas par saviem dar-
biniekiem – kuriem drošs un labi atalgots darbinieks ir 
vērtība. Mums ir prieks, ka katru gadu ir jauni darba 
devēji, kas apliecina šīs vērtības, un ceram, ka šī piere-
dze ies plašumā.” 

 

STARPTAUTISKAJĀ ARODBIEDRĪBU KUSTĪBĀ  
Starptautiskā Celtnieku un 

Kokrūpniecības darbinieku arodbiedrība 

(Building and Wood Worker's International ) 

 
1.—5.decembrim,Bangkokā, Taivānā notika 

Starptautiskās Celtnieku un Kokrūpniecības 

darbinieku arodbiedrības (BWI) 3. vispasaules 

kongress, kurā piedalījās 340 arodbiedrības ar vairāk 
kā 12 miljoniem arodbiedrības biedru  no 132 valstīm.  
Turpat, Bangkokā, 2.decembrī uz Eiropas komitejas 
kopsēdi sanāca ap 150 dalībnieki no 60 Eiropas 

arodbiedrībām, lai vienotos par ”BWI 2014 gada 
Eiropas akciju plānu”, kas kā vadlīnijas tika iekļauts 
BWI ”Globālās Stratēģijas plānā 2014—2017”. 
Kongress, citu jautājumu starpā, pārvēlēja arī 
organizācijas vadību: prezidentu, viceprezidentus u.c. . 

 Par Starptautiskās Celtnieku un 

Kokrūpniecības darbinieku arodbiedrības (BWI) 

prezidentu uz 4 gadiem tika ievēlēts Zviedrijas 

Grafiķu un Meža nozaru arodbiedrības (GS) 
priekšsēdētājs Pērs-Ūlofs Šjē (Per-Olof Sjöö), kurš 
līdz šim bija arī BWI viceprezidents  .  

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pērs– Ūlofs Šjē — GS priekšsēdētājs un 
tagad arī BWI prezidents—pateicas kongresam par 
augstā goda parādīšanu ... 



 Pērs-Ūlofs Šjē:”Tas ir liels gods iegūt uzticību 

vadīt BWI nākošajā starpkongresu laikā.  

 Globālās darbības arvien vairāk iejaucas  biedru 

ikdienā un tādēļ ir stratēģiski svarīgi pārvirzīt 

arodbiedrību pozīcijas arī šajā sakarā. Es ceru dot tajā 

savu ieguldījumu, būdams BWI prezidents...”.  

 BWI dalīborganizācijas apvieno celtniecībā, 

būvmateriālu ražošanā, kokrūpniecībā un 

mežsaimniecībā un ar tām saistītajās jomās 

nodarbinātos. No Latvijas BWI dalīborganizācijas  jau 

no deviņdesmitajiem gadiem ir Meža nozaru 

arodbiedrība un Latvijas celtnieku arodbiedrība. 

  18.decembrī, Rīgā, viesnīcā ”Park 

Maritim Hotel” bija pulcējušies vairāk nekā  simts 

dalībnieku – meža nozares speciālistu, uzņēmumu 

pārstāvju, mācību spēku un dabas draugu, lai 

noklausītos ziņojumus par  aktuālām problēmām un 

tendencēm mežu apsaimniekošanā, izstrādē, koksnes 

pārstrādē un produktu tirdzniecībā. Klāt bija arī LMNA 

pārstāvis Ā.Smildziņš. 

 Atklājot Konferenci,  Zemkopības ministrijas 

Meža departamenta direktors Arvīds Ozols atzīmēja, 

ka meža nozare, pateicoties visu nozares asociāciju, 

federāciju sadarbībai, samērā veiksmīgi pārvarējusi 

ekonomisko krīzi.  

 DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš  

uzsvēra, ka Latvijas koksnes produkcijas eksports kopš 

90-to gadu vidus četrkāršojies un tagad jau 10% 

uzņēmumu izjūt darbaspēka trūkumu. Koksnes patēriņš 

pasaulē strauji aug un pieprasītākā ir skuju koku 

koksne.  

 Eiropas Meža institūta vecākais politikas 

analītiķis Eds Pepke raksturoja Globālā koksnes tirgus 

atttīstību. Ķīna ir viena no koksnes produkcijas 

ražošanas līderēm - iepērk kokmateriālus no Krievijas, 

lēts darbaspēks... 

 Eiropas Kokmateriālu tirgotāju federācijas 

(angļu val.saīs.- ETTF)(Vācija) Andres Mellers 

iepazīstināja ar importa, eksporta dinamiku, produktu 

grupām Vācijā, koku gāšanas standartiem, valsts 

regulējumu u.c.  

 Konferences turpinājumā uzstājās pētnieks 

Jānis Krūmiņš no LLU Meža fakultātes, PhD 

(mežsaimniecībā) Anti Mekinens (Somija) ar pārskatu 

par Skandināvijas meža industriju un Igaunijas Meža un 

Kokrūpniecības asociācijas  izpilddirektors  Otts 

Otsmans.  

 Konferences nobeigumā Vācijas-Baltijas 

Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā AHK-

Service SIA (www.ahk-balt.org) uzaicināja tās 

dalībniekus (ne tikai) apmeklēt Starptautisko 

mežsaimniecības un mežizstrādes tehnoloģiju izstādi un 

zinātnisko konferenci INTERFORST, kas notiks no 

2014.gada 16.līdz 20.jūlijam Vācijas pilsētā Minhenhē. 

(uzaicinājumu skat.LMNA Ziņu pielikumā). 
 

KO SARŪPĒJUSI VALDĪBA UN  

SAEIMA 
NO 2014.GADA 1.JANVĀRA: 
 Ø  Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem 
būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no 
kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba 
ņēmējs. Savu-
kārt darba ņē-
mējiem, kuri ir 

sasnieguši 
pensijas vecu-
mu, vai ku-
riem ir piešķir-
ta valsts vecu-
ma pensija 

(tai skaitā 
priekšlaicīgi) obligāto iemaksu likme būs 29,12%, kur 
darba devējs maksās 20,16 %, bet darba ņēmējs - 
8,96 % (2013.gadā - 20,68 % un 9,45 %). 
 Ø  Minimālā darba alga 320 euro (225 lati), 
(bija 200 lati). Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neaplie-
kamā ienākuma daļa 75 euro (52,71 lats), (bija 45 la-

ti). Nodokļa atvieglojums par apgādājamo 165 euro 
(115,96 la-
ti), (bija 80 
lati). 
Ø  Vispārē-
jais pensi-
o n ē š a n ā s 

vecums so-
ciāli apdroši-
nātiem cil-
vēkiem pa-
k ā p e n i s k i 
palielināsies 

par trim mē-
nešiem ik 
gadu līdz 
būs sa-
sniegts 65 
gadu ve-
cums. 2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši. 

 Ø  Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli 
apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par 
trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 63 gadu ve-
cums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši. 
 Ø  Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas sa-
ņemšanai palielināsies no 10 līdz 15 gadiem. 
 Ø  Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesī-

bas uz to, taču ne agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš -12 
mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas. 
 Ø  Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 
2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķir-
ta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas 
dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa 

par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 
31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas 
uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma 
pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 
31.decembrim. Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā 
no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, pie-
maksu piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas dienas 

un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada maijā 
vienlaikus ar maija pensiju. 
 Ø  Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta 
maksimālais apmērs sociāli apdrošinātiem cilvēkiem 
būs 46 400 euro (Ls 32 600). 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀ-
ŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS  

2013. 
gadā 

2014.gadā 

Darba devējiem 23,59% 
24, 09 

% 

Darba ņēmējiem 10,5 % 11 % 

IENĀKUMI UN NODOKĻU ATVIEG-
LOJUMI 

No 2014.gada 1.janvāra 2013.ga
dā 

Minimālā dar-

ba alga 

320 euro 

(225 lati) 
200 lati 

Ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 
neapliekamā ienā-
kuma daļa 

75 euro 
(52,71 

lats) 

  
45 lati 

  

Nodokļa atvieglo-
jums par apgādā-
jamo 

165 euro 
( 115,96 

lati) 

70 lati 
(no 

1.jūlija 
80 lati) 

Pabalsts par bērna 
kopšanu līdz pus-
otram gadam 

171 euro 
(120,18 

lati) 

100 lati 

MEŽU NOZARĒ: 
Starptautiskā konference  

”GLOBAL FOREST” 
(Ā.Smildziņa atstāsts) 

http://www.ahk-balt.org


 Ø  Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecā-
kiem bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu līdz 
1,5 gadu vecumam būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 

līdz Ls 120) mēnesī.  
 Ø  Minimālais vecāku pabalsts, kas piešķirts līdz 

2014.gada 30.septembrim, būs 171 euro (pieaugs no 
Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī.  
 Ø  Minimālā mēneša darba alga būs 320 euro 
(Ls 225). Minimālā stundas tarifa likme strādājošiem 
būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, 
kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554). 
 NO 2014.GADA 1.JŪLIJA: 

 Ø  Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu 
vecuma, kuram nepieciešama kopšana, būs 213,43 eu-
ro (Ls 150) mēnesī. 
 Ø  Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvē-

kiem ar I invaliditātes grupu katru mēnesi būs 83,24 
euro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 
76,84 euro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu 

kopš bērnības - 138,73 euro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II 
invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 euro (Ls 
90). 
Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts 
līdz 2014. gada 30. septembrim: 
 Ø  Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 
70% no algas, ja vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs 

saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 
120); 
 Ø  Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu 

no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 171 euro (Ls 120) ne-
atkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē; 
 Ø  Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensā-

cija par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 
100 euro (Ls 70,28), neatkarīgi no tā, vai vecāks strā-
dās vai nē. 
 NO 2014.GADA 1.OKTOBRA: 
 Ø  Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli ap-
drošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1 gada 
vecumam būs 60% no algas. Papildu vecāku pabalstam 

viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas 
pabalstu 171 euro (Ls 120). 
 Ø  Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli ap-

drošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1,5 gada 
vecumam būs 43,75% no algas. Papildu vecāku pabal-
stam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopša-
nas pabalstu 171 euro (Ls 120). 

 Ø  Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdro-
šinātiem vecākiem gan līdz 1 gada vecumam, gan līdz 
1,5 gadu vecumam būs 30% no aprēķinātā vecāku pa-
balsta. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem 
varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 
120). 

 Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu viens no ve-
cākiem vēlēsies saņemt līdz 1 vai 1,5 gada vecumam 
var veikt tikai vienu reizi!  

  

JAUNĀKIE NORMATĪVIE AKTI 

          2013.10.decembrī Ministru kabinets apstipri-

nājis Grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 
25.augusta noteikumos Nr.950 „Nelaimes gadīju-
mu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 

           
  
           Piezīme (Ā.S.): MK noteikumi ar šiem 
10.decembra Grozījumiem Latvijā ir jau astotie pēc 
1991.gada! Neskatoties uz arodbiedrības, t.sk. LMNA 

iebildumiem attiecībā uz Grozījumu projektu, Labklājī-
bas ministrija nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā  
ir pakalpīgi samazinājusi „administratīvo slogu” darba 
devējiem un zināmā mērā arī Valsts darba inspekcijai.  

 
(„LMNA Ziņu” pielikumā skat. Informāciju par Grozīju-

miem) 

 

 

NORMATĪVO AKTU PROJEKTI   

           Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 
9.decembra noteikumos Nr.526 „Darba aizsardzī-
bas prasības, lietojot darba aprīkojumu un strā-
dājot augstumā" un Ministru kabineta noteiku-

mu projekts „Darba aizsardzības prasības, strā-

dājot augstumā"  
      Izstrādes stadijā   

            5.01.2014.Grozījumi Ministru kabineta 
2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"  
      Izstrādes stadijā   

            Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 
18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Pro-
fesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pa-
matuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasī-

bām un Profesiju klasifikatora lietošanas un ak-
tualizēšanas kārtība     
            Aprites stadija: Projekta sākotnējā versija, 
tiks papildināta ar iesniegtajiem priekšlikumiem 

    
            Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumos Nr.732 „Noteikumi par darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma apakšaktivitātes „Bezdarbnieku 
un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro 
kārtu"    
 Aprites stadija:25.07.2013. VSS, saskaņošana 

   
            Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra 
noteikumos Nr.181 „Noteikumi par darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes 
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" 
trešo kārtu"   
             Aprites stadija:25.07.2013. VSS, saskaņoša-
na      

 Šajā “LMNA Ziņu” 
Nr.1. pielikumā  ievietots “DARBA 

LAIKA KALENDĀRS 2014.gadam”.  
Bez tam iesakām lasīt žurnālā “Bilance”, 

11.2013.,Nr.22. analītisko rakstu “Darba laika kalen-
dārs 2014.gadam un tā praktiskā lietošana”. Autors—
Māris Linga—plaši pazīstams darba laika organizāci-
jas, uzskaites un iekšējās kontroles speciālists. Darba 
laika kalendārs ir izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem 
tiesību aktiem un pamatā balstīts uz Darba likumu. 
Var noderēt arī arodniekiem! Vērtīgi! 

VĒRTĪGA IN
FORMĀCIJA 


