
  
  

     

    21.oktobrī notika LMNA Informatīvā 
diena arodorganizāciju vadītājiem un aktīvistiem. Darba 
kārtībā: -1.Par jaunāko sociālo jautājumu jomā saistībā 
ar 2016.gada valsts budžetu (ziņo: A. Siliņš – Saeimas 
Sociālo un darba lietu komisijas loceklis); -2.Par LDDK 
priekšlikumiem grozījumiem Darba likumā (ziņo: A. 
Sīmansons – LMNA priekšsēdētājs).  
   1. A. Siliņš informēja, ka Saeimas Sociālo un 

darba lietu komisija saņēmusi valdī-
bas iesniegto 2016.gada budžeta 
projektu un šobrīd strādā pie tā iz-
skatīšanas . ... 
   ... Saeima un Labklājības 
ministrija strādā pie tā, lai pārskatītu 
pensijas apmēru tiem cilvēkiem, ku-

riem, aprēķinot pensiju, pensijas kapitāla noteikšanā ir 
ņemti vērā negatīvie apdrošināšanas iemaksu algu in-
deksi jeb indeksi, kas mazāki par skaitli „1”. Pensijas 
kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem 
apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, 

sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, t.i. ar pirmo 
negatīvo indeksu, un turpinās līdz gadam, kamēr ie-
priekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo in-
deksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1”. ... 
 ... Cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pār-
rēķināta laikā no 2010. gada 1. janvāra un pensijas ka-
pitāla noteikšanā ņemti vērā apdrošināšanas iemaksu 
algas indeksi, kas mazāki par skaitli „1”, pensiju pare-
dzēts pārrēķināt... . Kad ??? (“LMNA Ziņas”) 
  2. A.Sīmansons: “ Latvijas Darba devēju konfederā-

cijas (LDDK) joprojām nav atmetusi ie-
gribu samazināt samaksu par virsstun-
dām (DL 68.pants) un ierobežot arod-
biedrības tiesības saistībā ar DL 
110.pantu (skat. septembra “LMNA 
Ziņas’’).  
    Savukārt LBAS valde ir apkopo-
jusi nozaru arodbiedrību priekšlikumus 

un izteikusi  iebildumus LDDK piedāvātajām redakcijām 
un priekšlikumus grozījumiem Darba likumā, lai rastu 
kompromisu un sabalansētu pušu intereses. 
   Par LDDK priekšlikumiem grozījumiem 
Darba likuma 68.pantā: 
   1.Lai objektīvi varētu izvērtēt LDDK priekšliku-
mus grozījumiem Darba likuma 68.pantā, nepieciešama 
papildus informācija no LDDK par to, cik daudz virs-
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stundas vidēji mēnesī tautsaimniecībā tiek strādātas un 
kāda būs finansiālā ietekme piemaksas apmēra samazi-
nāšanai no 100% uz 50%. 
   2.Vienlaiku LBAS būtu gatava diskutēt par risi-
nājumu, kas paredzētu virsstundu darba kompensēšanu 
ar apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virs-
stundu skaitam citā nedēļas dienā (sal. sk. Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likuma 14.panta sesto daļu). 
   Par LDDK priekšlikumiem grozījumiem 
Darba likuma 110.pantā: 
  1.LBAS kategoriski iebilst tik dramatiskam ga-
rantiju samazinājumam attiecībā uz darbiniekiem, kas ir 
arodbiedrības biedri. LBAS uzskata, ka Darba likuma 
110.panta aizsardzība ir jāattiecina uz visiem darbinie-
kiem, kas ir arodbiedrības biedri, ne tikai uz arodbiedrī-
bas vēlētām amatpersonām. 
   2.LBAS ir gatava diskutēt par aizsardzības sa-
šaurinājumu attiecībā uz gadījumiem, kad darba līgums 
tiek uzteikts pamatojoties uz Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 7.punktu (ārsta atzinums). 
   Attiecībā uz gadījumiem, kad darba līgums tiek 
uzteikts pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirm-
ās daļas 11.punktu, LBAS būtu gatava sašaurināt arod-
biedrības aizsardzību, ja Darba likuma 101.panta pirm-
ās daļas 11.punktā tiktu veikti grozījumi: pagarinot 6 
mēnešu nepārtrauktās slimošanas laiku uz 12 mēne-
šiem. 
 Šādā situācijā tiktu sabalansēta darbinieku un 
darba devēju tiesību un interešu aizsardzība. 
   LBAS priekšlikumi grozījumiem Darba liku-
mā: 
   1.Ņemot vērā darba un ģimenes dzīves saska-
ņošanas nepieciešamību, LBAS ierosina izvērtēt normā-
lā darba laika saīsināšanu no 40 stundām uz 39 stun-
dām nedēļā.  
   Lai nodrošinātu, ka valsts un pašvaldību iestā-
des būtu tiesīgas darba koplīgumā  paredzēt atpūtas 
laika apmaksu, nepieciešams veikt grozījumus Darba 
likuma 145.pantā, paredzot, ka pārtraukumus darbā 
var ieskaitīt darba laikā, ja tas ir noteikts darba koplīgu-
mā. 
   2.Lai aizsargātu to darbinieka intereses, kuri 
darba laikā nav tiesīgi atstāt darba vietu, Darba likuma 
145.pantā būtu jānosaka, ka šādiem darbiniekiem pār-
traukumi ir ieskaitāmi darba laikā. 
  3.Lai kompensētu darbiniekiem neērtības, kas 
rodas veicot darbu vispārējā nedēļas atpūtas dienā 
svētdienā, būtu nepieciešams paredzēt piemaksu – ne 
mazāk kā 100% apmērā. 
   4.Lai nodrošinātu darbinieku pienācīgu aizsar-
dzību organizējot savu darba un atpūtas laiku, nepiecie-
šams veikt grozījumus Darba likuma 140.pantā, pare-
dzot, ka darba devējam ir pienākums darbiniekus ar 
darba grafikiem iepazīstināt ne vēlāk kā 14 dienas 
pirms to stāšanās spēkā. Vienlaikus, respektējot darba 
devēja objektīvu nepieciešamību izņēmuma gadījumos 
steidzami nodrošināt darba procesu, būtu pieļaujams, 
ka 14 dienu termiņu var neievērot tikai šādos izņēmu-
ma gadījumos: 
 - ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības; 
 - lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma 
vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvē-
līgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņē-
mumā; 
 - steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai 
noteiktā laikā. 
   Darba likuma 69.panta piektajā daļā ir noteikts, 

ka darba samaksa un ar to saistītās valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas ir pirmās kārtas mak-
sājumi, ko veic darba devējs. Tajā pat laikā, apkopojot 
darbinieku sūdzību veidus VDI var secināt, ka darba 
samaksas izmaksas pārkāpumiem ir lielākais īpatsvars. 
Tas nozīmē, ka darba devēji faktiski kreditējas uz darbi-
nieku algu rēķina nemaksājot nekādus %. Šobrīd Civilli-
kums paredz, ka likumiskie procenti ir 6% gadā. Tomēr 
šāds % apmērs nav taisnīgs situācijās, kad darba de-
vējs aiztur darbiniekam izmaksājamo darba samaksu. 
Situācijās, kad darbiniekiem nav izmaksāta alga, viņi ir 
spiesti aizņemties, lai samaksātu savus kārtējos rēķinus 
un nopirktu pārtiku. Vērojot pieaugošo nebanku kredītu 
popularitāti un pieejamību, darbinieki visbiežāk ir spies-
ti iztikas līdzekļus aizņemties tieši pie nebanku kredītu 
devējiem. Apkopojot nebanku kredīta devēju sniegto 
pakalpojumu izcenojumus, secināms, ka % likmes par 
naudas aizdošanu ir no 96% līdz pat 300% gadā. 
   Līdz ar to Darba likumā, kā speciālajā tiesību 
normā būtu jāparedz, ka gadījumā, ja likums nosaka 
aprēķināt likumiskos procentus, tie ir, 96% procenti no 
simta gadā. 
    Situācijā, kad darba devējs nav veicis darbinie-
kam darba samaksas izmaksu, nav taisnīgi no darbinie-
ka prasīt, lai tas bez ierunām turpinātu ierasties darbā, 
veiktu savus darba pienākumus. Nav taisnīgi, ka darbi-
nieks ir spiests aizņemties naudu, lai varētu aizbraukt 
uz darba vietu un veiktu darbu, par kuru netiek mak-
sāts. 
 Līdz ar to, Darba likumā būtu jāparedz, ka situ-
ācijā, kad darba devējs darbiniekam nav izmaksājis pie-
nākošos naudas summu (darba samaksu), darbiniekam 
ir tiesības atteikties veikt darbu līdz samaksas veikša-
nas brīdim vai arī uzteikt darba līgumu neievērojot uz-
teikuma termiņu...” 

 

  
 28.oktobrī, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Brī-
vo arodbiedrību savienība (LBAS), sadarbībā ar Frīdriha 
Eberta fondu, organizēja paneļdiskusiju 
„KVALITATĪVS DARBS, DARBASPĒKA VAJADZĪBAS 
UN ARODBIEDRĪBU LOMA”. 
      Diskusiju atklāja LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers (no labās), un tematiski ievadīja LBAS Eiropas 

Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eks-
perte Nataļja Mickeviča (no labās) ar prezentāciju par 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 Paneļdiskusijā piedalījās arī LMNA  pārstāvji: 
K.Bērziņš (“Latvijas Finieris”AO”) ( no kreisās), A.Būmane 

(“Latvijas Finieris”)(otrajā rindā no kreisās), I.Siņica (LMNA 
priekšsēdētāja vietniece) ... 



kvalitatīvu darbu – tā jēdzienu un izpausmēm pasaulē, 
Eiropā un Latvijā, par nodarbinātības tendencēm, ie-
skaitot viltus pašnodarbinātību u.c. aspektus, kā arī 
arodbiedrību izaicinājumus - zemo ienākumu līmeni, 
darbaspēka izmaksu samazināšanu, pašnodarbinātību, 
mikro un mazajiem uzņēmumiem, zemo arodbiedrību 
pārstāvību. 
 Diskusijā piedalījās Baiba Puķukalne, Rīgas 
reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja, Ruta Por-
niece, LBAS eksperte izglītības un sociālajos jautāju-
mos, Dainis Lubarts - Latvijas Aviācijas arodbiedrības 
valdes priekšsēdētājs, Aivis Dišlers - AS 
„Augstsprieguma tīkls” arodorganizācijas priekšsēdē-
tājs, Kārlis Bērziņš - AS „Latvijas Finieris” arodorgani-
zācijas pārstāvis, Anda Būmane - AS "Latvijas Finieris" 
Personāla attīstības dienesta direktore.  
    Baiba Puķukalne piekrita LBAS ekspertes teik-
tajam par viltus pašnodarbināto un mikrouzņēmumu 
rašanās tendencēm un uzsvēra, ka aizvien “populārāka” 
kļūst nodarbināto darba laika neuzskaitīšana, proti, par 
“sērgu” kļūst tāda tendence, ka, piemēram, darba de-
vējs pieņem darbā 40 darbiniekus un katru mēnesi uz-
skaita 3 darba stundas un arī nodokļus maksā no attie-
cīgās darba samaksas. Ja darbinieks šādi strādā ilgter-
miņā, un viņam rodas vajadzība pēc darba nespējas 
lapas vai notiek nelaimes gadījums darbā – tikai tad 
viņš saprot, uz ko ir “parakstījies”. Runātāja uzsvēra, 
ka šis būtu kopīgs darba lauks VDI un arodbiedrībām. 
 Vēl B. Puķukalne atzina, ka aizvien biežāk VDI 
savos apsekojumos konstatē trešo valstu pilsoņu darba-
spēka klātbūtni, un ir sastopami gadījumi, kad viņiem 
nav uzturēšanās atļaujas, darba atļaujas un darba līgu-
ma, un šādiem gadījumiem ir tendence pieaugt.  
   Dainis Lubarts atzīmēja lielākos izaicinājumus 
aviācijā, runājot tieši par kompāniju “AirBaltic”, - tas, 
pirmkārt, ir darba laiks, jo darba devēji cenšas darbi-
niekus nodarbināt aizvien vairāk, nerūpējoties ne par 
viņu ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, ne atpūtu, 
ne veselību. Ļoti liela un negatīva tendence ir pāriet uz 
aģentūru darbu, - “AirBaltic” aģentūra ir meitas kompā-
nija, un no tās tiek īrēti darbinieki. “AirBaltic” ļoti iz-
manto t.s. “līzētos” darbiniekus, kad “AirBaltic” nosūta 
darbiniekus un lidmašīnas uz Vāciju vai Norvēģiju izpil-
dīt darbus tur, bet ne ar turienes algu. Vēl “AirBaltic” 
ļoti praktizē pieņemt darbiniekus uz noteiktu termiņu, 
piemēram, pusgadu, pamatojot to ar sezonas nepiecie-
šamību, taču šāda nepieciešamība tiek realizēta visās 
sezonās. Šo problēmu līdz šim nav bijis iespējams atri-
sināt ne ar VDI, ne tiesas palīdzību. Liela problēma ir 
arī ar atvaļinājumiem. Jauns izaicinājums aviācijā ir 
“pay to fly”, kas nozīmē, ka jaunajiem pilotiem, lai da-
būtu darbu, par to ir jāsamaksā, un šie cilvēki noteikti 
neiebildīs ne par pārstrādātajām stundām, ne nakts 
darbu, lai gan strādā par minimālo algu – ap 400 eiro. 
D. Lubarts pauda, ka “AirBaltic” varētu būt ap 100 šā-
du pilotu, un tas raisa lielas bažas par lidojumu drošību. 
Likumi netiek ievēroti, un visu laiku ir jāvēršas VDI vai 
tiesā. Tiesās arodbiedrība uzvar, bet process, lai arī 
darba strīdu lietas ir prioritāras, kopā visās instancēs  ir 
vismaz gadu vai pusotru gadu garš. 
   Aivis Dišlers pastāstīja, ka viņš darbojas Ener-
ģētikas nozares ekspertu padomē un ir pārliecinājies, 
ka, vaicājot pēc informācijas, neatsaucīgi ir ne tikai dar-
ba ņēmēji, bet arī darba devēji – var saņemt ļoti maz 
atbilžu, ko viņi gribētu redzēt tajā mirklī, kad audzēkņi 
beidz skolas un ienāk darba tirgū, un tas ir valstiskas 
nozīmes jautājums.  
 No personīgās pieredzes A. Dišlers atzina , ka 

uzņēmumam, pieņemot darbā darbinieku, vēl ir jāiegul-
da vismaz 5 gadi, lai darbinieks būtu gatavs pilnvērtīgi 
strādāt. Tātad, tas nozīmē ieguldīt daudz resursu, un 
atliek mazāk, ko ieguldīt kvalitatīvas darbavietas nodro-
šināšanā.  
   Kārlis Bērziņš kavējās pārdomās par dažādu 
darba situāciju risināšanas psihoemocionālo fonu, kā arī 
pauda viedokli, ka tieši radošā brīvība darbiniekam rada 
vēl lielāku kreativitātes iespēju.  
   Anda Būmane atzina, ka tie uzņēmēji, kas grib 
būt biznesā, domā par cienīgu darbu un darba vidi. A. 
Būmane akcentēja, ka no arodbiedrības uzņēmuma 
vadība sagaida būtībā tikai divas lietas – modras acis, - 
lai zinātu, kā darbinieki jūtas un ko vēlas, un lai par 
visiem nozīmīgiem jautājumiem, kas tiek apspriesti, 
tieši arodbiedrība būtu runājusi ar visiem darbiniekiem. 
  arī 4.novembrī līdzīga rakstura pasākums noti-

ka Latvijas 
Lauksaimniecī-
bas universitā-
tē, Jelgavā. 
Šoreiz diskusijā 
piedalījās: Val-
dis Dūms - 
Zemgales reģi-
onālās Valsts 
darba inspekci-
jas vadītājs; 
Ruta Porniece 
– LBAS eksper-
te izglītības un 
sociālajos jau-
tājumos; Ligita 
Brahmane -  
SIA Lattelecom 
arodbiedrības 
uzticības perso-

na; Aivars Āboliņš - LAB Enerģija, priekšsēdētājas 
vietnieks, Dienvidu reģiona arodorganizācijas priekšsē-
dētājs; Ilze Ansule - LBAS Jauniešu padomes pārstā-
ve; Pēteris Salkazanovs - SIA ‘’Jelgavas Autobusu 
parks’’ vadītājs. 
 3.novembrī , Arodbiedrību namā, LBAS svinīgi 
atvēra grāmatu “Arodbiedrību likums ar komentā-
riem”. Grāmatas autori ir LBAS Eiropas tiesību un poli-
tikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča un LBAS 
jurists Kaspars Rācenājs.  
  Piedalījās LBAS 
vadība un dalīborgani-
zāciju pārstāvji, kā arī 
Labklājības ministrijas 
Darba attiecību un dar-
ba aizsardzības politi-
kas departamenta di-
rektors Māris Badov-
skis, Uzņēmumu reģis-
tra juridiskās nodaļas 
vadītāja vietniece Lai-
ma Letiņa, konstituci-
onālo tiesību eksperts 
Edgars Pastars.  
   LBAS priekšsē-
dētājs Pēteris Krī-
gers: “Iepriekšējais 
likums „Par arodbiedrī-
bām” tika pieņemts 
neilgi pēc Latvijas neatka-
rības atjaunošanas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LMNA arhīva 

 4.novembra  paneļdiskusijā klāt 

bija arī A. Sīmansons (otrā rindā no la-
bās), A.Kice, I.Freiborne (LBAS), 

Ā.Smildziņš u.c. Arodbiedrību pārstāvji 

http://www.lbas.lv/news/1137
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1990.gada decembrī un bija novecojis - tajā bija sakrā-
jušās normas, kas neatbilda citos likumos noteiktajam 
regulējumam, kā arī novecojuši jēdzieni un neprecizitā-
tes. Pagājis gads, kopš stājies spēkā jaunais Arodbied-
rību likums. Likumsakarīgi, ka radās nepieciešamība 
pēc jaunā likuma skaidrojuma, un paldies LBAS eksper-
tiem, kuri šo uzdevumu paveica.” 
 Komentāru autoru mērķis, rakstot šo grāmatu, 
bija visiem interesentiem radīt iespēju rast atbildes par 
dažādiem arodbiedrību dibināšanas un darbības jautā-
jumiem, izprast attiecīgu normu pieņemšanas pamato-
jumu, un ātri un „nesāpīgi” pielāgoties jaunajam regu-
lējumam, stiprinot arodbiedrību kustību Latvijā. 
   Arodbiedrību likuma komentāri sākotnēji vairāk 
tika domāti kā praktisks palīglīdzeklis – tēmu un tabulu 
dokuments, bet galarezultātā tas ir izvērties par doktri-
nālu dokumentu. Šos komentārus, protams, nevar uz-
tvert kā likumu, jo tas ir autoru viedoklis, un var būt 
situācijas, kur šī izpratne tomēr būs citādāka. Taču šie 
komentāri noteikti kļūs par juridisku doktrīnu pēc kāda 
laika, arī tāpēc, ka par arodbiedrību brīvību nav daudz 
materiālu. 
   Šie likuma komentāri ir domāti arodbiedrības 
biedriem, arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, 
ekspertiem un juristiem kā skaidrojošs materiāls. Tas 
veido zināmu kompromisu starp zinātnisku materiālu, 
kas sevī ietver tiesisku regulējumu, tiesību principus, 
tiesu praksi, un vadlīnijām, kurās ir sniegti likuma nor-
mu piemērošanas praktiski piemēri. 
   Materiālā ietverto Arodbiedrību likuma normu 
interpretāciju, informāciju un atsauces varēs izmantot 
sociālā dialoga pārrunās, koplīgumu pārrunu procesā, 
darba strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesos, kas skar 
arodbiedrību brīvību un jebkurā citā komunikācijā ar 
valsts iestādēm vai darba devējiem, kur ir nepiecie-
šams pastiprināt viedokli ar argumentiem. 
   Materiālā autori ir snieguši komentārus katram 
Arodbiedrību likuma pantam, pēc iespējas aprakstot 
attiecīgā jautājuma starptautisko regulējumu, kā arī 
normas piemērošanas praktiskos priekšrakstus.  

ARODBIED-
RĪBU LIKU-
MA KOMEN-
TĀRI” ir 
pieejami bez 
maksas, 
elektroniski 
LBAS mājas 
lapā. 
  

KOLĒĢI! 
 

LASIET! 
DOMĀJIET! 

DARIET! 
 

 

NOZARU ARODBIEDRĪBĀS  
 3. novembrī Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pie 
Saeimas rīkoja protesta akciju—sapulci (ar tiesī-
bām skaļi paust viedokli). Akciju atbalstīja visas 
LBAS nozaru arodbiedrības—arī LMNA. Akcijas 
mērķis— aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju tiesības uz 
pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Tā noti-
ka laikā, kad Saeima lēma par nākamā gada 
valsts budžetu pirmajā lasījumā.  

    Patlaban Latvijā ir vissliktāk pieejamā veselības 
aprūpe ES (OECD un EK dati), ko raksturo augsti mir-
stības un invaliditātes rādītāji, kā arī piespiedu pāreja 
uz maksas medicīnu. Neraugoties uz to, valdība 2016. 
gada budžeta projektā veselības nozarei ir atvēlējusi 
tikai 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir vēl 
mazāk nekā šogad. Vidēji citās Eiropas Savienības val-
stīs veselības aprūpei tiek atvēlēti 7,3% no IKP, bet 
jaunajās dalībvalstīs – 5% no IKP. 
     Lai palīdzētu iedzīvotājiem, LVSADA 
17.09.2015 nosūtīja atklātu vēstuli visām 12. Saeimā 
pārstāvētajām politiskajām partijām un partiju apvienī-
bām. Vēstulē īsumā tika aprakstīta neapmierinošā situ-
ācija valsts veselības aprūpē un izteikts aicinājums sa-
darboties, lai to uzlabotu. Līdz šim LVSADA aicināju-
mam bija atsaukušās visas 12. Saeimas politiskās frak-
cijas, izņemot „Vienotību”. Valsts prezidentu Raimon-
du Vējoni par kritisko situāciju veselības aprūpē LVSA-
DA vadība informēja 07.08.2015. 
     Diemžēl, līdz šim neviena no koalīcijas partijām 
nav atbalstījusi LVSADA priekšlikumus par veselības 
nozares budžeta būtisku uzlabošanu. 
   

 Tāpēc protesta akcijas dalībnieki aicināja 
Saeimas deputātus nekavējoties būtiski palielināt 
finansējumu veselības aprūpei, lai panāktu pa-
cientu līdzmaksājumu samazināšanu, kvotu palie-
lināšanu veselības aprūpei, kā arī palielinātu atal-
gojumu veselības nozarē strādājošiem. 
 

MEŽA NOZARĒ 
   14. oktobrī un atkārtoti 21.oktobrī notika Meža 
konsultatīvās padomes sēde, kurā izskatīja Ministru kabineta 

rīkojuma projektu  „Par maksimāli pieļaujamo koku cirša-
nas apjomu valsts mežos 2016.-2020. gadā” un likumpro-

jektu „Grozījumi aizsargjoslu likumā”.  
   Lai nodrošinātu valsts mežu apsaimniekošanas un 

meža nozares darbības nepārtrauktību no 2016.gada sākuma, 
Meža konsultatīvā padome nolēma, ka Zemkopības ministrijai 

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par koku ciršanas maksi-
māli pieļaujamo apjomu 2016. - 2020.gadam” jāiesniedz Mi-

nistru kabinetā apstiprināšanai. 

 
SPILGTS CITĀTS:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 Protesta akcijā VSADA priekšsēdētājs V. Ke-

ris ( no labās) par mediķu prasību taisnīgumu mēģina 
pārliecināt Saeimas priekšsēdētāju I. Mūrnieci un 

deputātu E.Cilinski (NA)... 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 

Grāmatas autori K.Rācenājs ( no kreisās) un 

N.Mickeviča pilda potenciālo lasītāju vēlmes 

un paraksta grāmatas eksemplārus ... 

 DARBS PASARGĀ MŪS NO TRIM LIELIEM 
ĻAUNUMIEM: NO GARLAICĪBAS, NETIKUMA UN 
TRŪKUMA.  

(Voltērs) 


