
 
   
 
 

  
 16.decembrī notika LMNA Padomes 1.sesija. 
Darba gaitā: - 1. Par LMNA 2015.gada 11 mēnešu fi-
nansiālo darbību un finansējumu 2016.gadā (ziņo: – 

LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica); - 2. Pārskats 

par LMNA darbību 2015.gadā (ziņo – LMNA priekšsēdē-

tājs A. Sīmansons).  

1.  I. Siņica (attēlā– vidū) sniedza pārskatu par 
LMNA rīcībā esošo finanšu līdzekļu izlietojumu 

2015.gada 11 mēnešos un iepazīstināja Padomes locek-

ļus ar LMNA finanšu tāmes projektu 2016.gadam.  
   Padome nolēma pārskatu pieņemt zināšanai un 
apstiprināt LMNA tāmi galvenajos finanšu rādītājos 
2016. gadam.  

2.  LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons sniedza 
Padomes locekļiem īsu atskaiti par paveikto 

2015.gadā un iecerēm 2016.gadā.  

 “... 2015.gadā Arodbiedrībai nav veicies ar 
jaunu arodbiedrības biedru piesaisti, lai gan atsevišķi 
kontakti ir bijuši.  Tomēr tiie nav noslēgušies ar jaunu 
arodorganizāciju izveidošanu...  
    ... Gads iesākās ar Meža un saistīto nozaru at-
tīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam. Pamat-

nostādnes bija nepieciešamas sakarā ar piekļuvi ES fi-
nansējumam, nākošajam finanšu periodam. ... 
  ... Arodbiedrības iesaistījās arī Latvijas ES pre-
zidentūras pasākumos, tai skaitā Starptautiskajā sociālo 
partneru forumā, kurš notika 31.martā un kurā piedalī-
jās LDDK, LBAS, kā arī ministru prezidente 

L.Straujuma, EK viceprezidents sociālā dialoga jautāju-

mos V. Dombrovskis un citu ES dalībvalstu darba devē-
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Gribas, lai baltā pasaulē 

Balti sniegi snieg. 
Un uz baltiem lielceļiem 

Balti cilvēki iet. 
Un lai baltos cilvēkos 
Baltas domas dzimst,  

Un lai baltās darbdienās 
Balti svētki ir. 

 
I.Ziedonis 

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 



ju un arodbiedrību vadītāji.... 
   ... Šogad beidzās arī vairāki Eiropas Sociālā 

fonda finansēti projekti:  
   -"Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 

praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īsteno-
šana;  
     -projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
administratīvās kapacitātes stiprināšana" īstenošana ... 
  ... Aktīvs darbs notika projektā par profesionālo 
izglītību (Kokrūpniecības nozares ekspertu padomē - 
NEP). ... 

  ... Tika atzīmēta LMNA un LBAS dibināšanas 
25.gadadiena. Saistībā ar jubileju LBAS apbalvoja labā-
kos sadarbības partnerus. Mūsu nozarē - A/S ‘’Latvijas 
finieris’’... 

   ... 12.novembrī, LBAS pasākuma ‘’Labākā arod-
organizācija 2015’’ ietvaros kā arodbiedrības aktīvists 

tika apbalvots Kārlis Bērziņš (Iekārtu rūpnīcas AO) ... 
  A/S ‘’Latvijas Finieris’’ dāvāja apmaksātas mācī-
bas 10 nozares AO aktīvistiem. ... 
   ... Pēc zināma pārtraukuma tika noorganizēts 
Baltijas ( Lietuvas, Latvijas, Igaunijas) valstu meža no-
zaru arodbiedrību seminārs. Diemžēl, Igaunijas kolēģi  
pasākumā nepiedalījās  ... .  

 ... Gan 2015.gadā norisinājās un turpināsies arī 
2016.gadā darbs pie: 
- koplīguma sociālo garantiju neaplikšanu ar papildu 
nodokli; 

- Publisko iepirkumu likuma;  
- Valsts dienesta likuma.  
  - Darbs par Darba likuma 68.pantu (par virsstundām) 

un 110.pantu (garantijas arodbiedrības biedriem), kur 
būs smagi jācīnās ar LDDK...”. 
  12. janvārī a/s “Latvijas Finieris” meitas uzņē-
mums “Verems” atzīmēja 20 gadu pastāvēšanas jubile-
ju. ‘’Verems’’ ir viens no lielākajiem Latgales uzņēmu-
miem, kurā strādā vairāk nekā 300 cilvēku.  

 Uzņēmums darbu uzsāka 1996. gadā, bet no-
saukumu ‘’Verems’’ ieguva 1999. gadā. Finiera un liekti 
līmēto mēbeļu detaļu ražošanu uzsāka 2003.gadā . Uz-
ņēmums ražo unikālu netradicionāla izmēra saplāksni, 

ko galvenokārt izmanto lielgabarīta kravas automašīnu 
grīdām un betonēšanas veidņiem, arī būvējot sašķidri-
nātās gāzes rezervuārus tankkuģiem .  

 Pasākumā Meža nozaru arodbiedrību pārstāvēja  
priekšsēdētāja vietniece I. Siņica.  
 

 

 

 16.decembrī notika LBAS Val-

des sēde. Darba kārtībā— tikšanās ar LDDK pārstāv-

jiem, lai runātu par darba devēju uzstājīgo prasību mai-

nīt Darba likuma 68.pntu par virsstundu darbu samaksu 

un 110.pantu, kurš nosaka darba līguma uzteikšanu 

darbiniekiem arodbiedrības biedriem. Jau iepriekš LBAS 

nozaru arodbiedrības bija paudušas neizpratni par LDDK 

prasībām mainīt minētos Darba likuma pantus. 

 LDDK savas prasības pamato ar šādiem 

argumentiem: 

 -ja par pirmajām 20 virsstundām būs noteikta 

samaksa 50% apmērā, bet par pārejām kā likumā no-

teikts, tas veicinās biznesa attīstību Latvijā; 

 - ES nevienai valstij nav tik liela aizsardzība 

arodbiedrības biedram kā tas ir noteikts Latvijas Darba 

likuma 110.pantā un tas esot pretrunā Latvijas Satver-

smei !!!!!!!; 

 - DL 110.pants nemotivējot darba devējus būt 

godīgiem; 

 - ja nerisinās šos jautājumus, tad palielināsies 

aplokšņu algas un neapmaksātas darba stundas. Eso-

šais regulējums nemotivējot godīgi maksāt darbinie-

kiem?????; 

 - jautājumu nerisināšana vairos mikrouzņēmu-

mu rašanos !!!!!! 

 Izskanēja arī citi argumenti, kas izsauca klāt-

esošos smīnu, lai neteiktu vairāk. 
 Nozaru arodbiedrības pretstatīja savus ar-
gumentus: 
-tieši pretēji, Latvijas Satversme aizstāv arodbiedrību 

brīvību, koplīgumu brīvību utt; 
- uzskata, ka LDDK virsstundu darbu pārvērtusi par sis-
tēmu un atbalsta negodīgus darba devējus; 

- ja tik daudz jāstrādā virsstundas, tad vajag darbā pie-
ņemt tik daudz darbinieku un organizēt darbu tā, lai par 
virsstundas vispār nebūtu jāmaksā; 
- darba devēji meklē iespējas, kā darbinieku vairāk no-

darbināt un mazāk maksāt. Rezultātā darbinieki spiesti 
pamest valsti; 
- vairāk kā 90% gadījumos tiesas lēmumi pierāda, ka ja 
nebūtu DL 110.panta, darba devēji uzsākot darbu rīko-
jušies negodīgi; 
- grozot Darba likumu, mikrouzņēmumu skaits no tā 

nemainīsies. 
 Nozaru arodbiedrības izteica vēl arī citus argumentus. 
Abas puses vienojās, ka jāturpina diskusijas par minē-

tajiem jautājumiem, bet tai pašā laikā kategoriski iebil-
da Darba likuma minēto pantu grozīšanai. 
 

LDDK IZSAKA PATEICĪBU 
   29.decembrī Latvijas darba devēju konfederā-
cijas (LDDK) ģenerāldirektore L. Meņģelsone izsūtīja 

vēstuli visām nozaru ekspertu padomēm (NEP).  
 Vēstulē tiek izteikta pateicība visiem NEP locek-
ļiem un ekspertiem par aktīvu līdzdalību nozaru eksper-
tu padomēs (NEP), veicinot profesionālās izglītības at-
tīstībā ieinteresēto pušu sadarbību, kā arī par ieguldīju-
mu profesionālās izglītības kvalitātes un atbilstības dar-

ba tirgum uzlabošanā.  

   LDDK norāda, ka 2015.gadā apstiprinātie gro-

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Foto no “Verems” AO arhīva  

 No kreisās: “Verems” AO vadītāja DZIDRA 

STIVKA, Uzņēmuma direktors JĀNIS STARIS, INGU-

NA SIŅICA un LBAS priekšsēdētāja vietnieks EGILS 

BALDZĒNS  



zījumi Profesionālās izglītības likumā paredzēja NEP 
iekļaušanu likumā un nostiprināja NEP funkcijas profe-

sionālās izglītības sistēmā. Saskaņā ar Profesionālās 
izglītības likumu, NEP darbības mērķis ir sekmēt attiecī-

gās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldī-
bu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību 
un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautā-
jumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus 
prasībām. 
  Līdz ar to NEP ir pārtapis no izmēģinājuma pro-

jekta par profesionālās sistēmas daļu.  
  LDDK izsaka pateicību nozaru asociācijām 
un līdzšinējiem NEP koordinatoriem, kas ir piekri-
tuši brīvprātīgi koordinēt NEP darbu . 

 

MEŽA NOZARĒ 
MUZEJA KOPSAPULCE 
 10.decembrī , Ogrē,  SIA “Kursu bāze” telpās 

notika Biedrības ”Meža vēstures muzejs” kopsapul-

ce, kurā Valdes loceklis Andris Krūmiņš un  priekšsē-
dētājs Jānis Ķirsis atskaitījās par paveikto kopš Bied-

rības dibināšanas  2014.gadā. Ir paveikts liels organi-
zatoriskais darbs  - reģistrēšana, bankas konta atvērša-
na, e-adreses, interneta mājas lapas  reģistrēšana un 
pieslēgums. Akreditēta muzeja prasībām  iegādāta at-
bilstoša krājuma priekšmetu uzskaites sistēma (KPUS) 

un veiktas citas muzejam nepieciešamās darbības. Ko-
pā sistēmā jau ir uzskaitīti 5700 priekšmeti, sasauktas 
12 Krājuma komisijas sēdes.  Par saņemto 10000 eiro 
Mežu attīstības fonda ziedojumu veikts krājuma priekš-
metu glabāšanas telpu remonts, ierīkoti plaukti priekš-
metu glabāšanai. No pagājušā gada augusta uz pusslo-

dzi pieņemti darbā 2 krājuma priekšmetu uzskaites 
darbinieki. No SIA “Billerud Korsnas” ziedojumā saņem-

ta biroja tehnika 1500 eiro vērtībā. Biedrības rīcībā pat-
laban ir ap 14 000 muzejisku priekšmetu, kuri jāuzskai-
ta KPUS un jāizvieto krājumu glabātuvē. Operatīvajā 
līzingā iegādāta automašīna Dacia Logan.  
 Kopsapulcē tika izskatīts jautājums par Biedrī-

bas biedru naudas apmēra noteikšanu un apstiprināts 
budžets 2016.gadam. Biedru naudas apmērs juri-
diskām personām tika noteikts ne mazāk par 200 
eiro, un fiziskām personām ne mazāk par 20 eiro. 
 Protams, spēkā joprojām paliek aicinājums me-
ža nozaru cilvēkiem un citiem  meža lietas interesējo-
šiem cilvēkiem kļūt par Biedrības “Meža vēstures mu-

zejs” biedriem, dot savu ieguldījumu muzeja krājumu 

veidošanā un papildināšanā.      

LATVIJAS MEŽU  

SERTIFIKĀCIJAS PADOMĒ  
 Biedrība “Latvijas Mežu sertifikāci-
jas padome” (turpmāk – LMSP) tika nodibinā-
ta 2001.gadā , ar mērķi veidot un uzturēt Lat-
vijas sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mež-
saimniecību un ar mežsaimniecības sertifikāci-
jas palīdzību atbalstīt un veicināt vidi saudzējo-
šu, sociāli taisnīgu un ekonomiski ilgtspējīgu 

Latvijas mežu apsaimniekošanu.  
 LMSP sastāvā ir ar Latvijas Meža nozari saistītas ne-
valstiskās vides, sociālās un biznesa organizācijas, meža īpaš-
nieki un apsaimniekotāji, koksnes pārstrādes un kokmateriālu 
tirdzniecības uzņēmumi un individuālie biedri, kuri atbalsta 
LMSP darbības mērķus.  
 Latvijā šajos 15 gados mežu apsaimniekošanas serti-
fikācija atbilstoši FSC (starptautiska organizācija Forest 
Stewardship Counsil – Mežu uzraudzības padome) prasībām 
veikta dažādos novados vairāk nekā 1,7 milj. ha (52%) no 
visām mežu platībām valsts un privātajos mežos. FSC sertifi-
kāta turētāji ir vairāk nekā četri simti uzņēmumu un privātper-
sonu, t.sk., Koncerna “Latvijas Finieris” uzņēmumi, Vika Wood 
SIA, Sēlijas Mežs SIA, SIA “Daiļrades koks”, Grantiņi SIA ,  
Stora Enso, Gundars Skudrītis u.c. uzņēmumi.  

 Pēdējos divos gados ir notikušas ievērojamas 
pārmaiņas visās trīs LMSP sekcijās. Ekonomiskajā sek-

cijā, kurā ir pārstāvēti AS Latvijas valsts meži, Latvijas 
kokrūpniecības federācija, SIA Bergvik Skog u.c., ir klāt 
nākuši  -  SIA Tetra Pak, SIA BM Trada u.c. . Sociālajā 
sekcijā jaunpienācēji ir – LLU Meža fakultāte, Latvijas 

Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija, Vi-
des sekcijā – Biedrība “Par zaļu Pierīgu”, LVMI “Silava”, 
divas Latvijas mednieku organizācijas un Latvijas  naci-

onālā kūdras biedrība  u.c.  
 Dīvaini, ka vides sekcijā dalību ir pārtraukuši 
Latvijas Dabas fonda un Pasaules Dabas fonda pārstāvji 
J.Priednieks un J.Rozītis, kā arī individuālais biedrs 
R.Auziņš.   
 Sakarā ar līdzšinējā Valdes locekļa Imanta Krū-

zes pāriešanu FSC darbā, 2015.gada jūlijā par LMSP 
Valdes locekli tika ievēlēts Jānis Švirksts. J.Švirksta 
līdzšinējā darbība saistīta ar uzņēmumu SIA BM Tra-
da. Viņam ir augstākā profesionālā mežsaimnieciskā un 

darba vides aizsardzības un ekspertīzes izglītība. 
 Pēdējā 
gada  l a i kā 

LMSP aktivitā-
tes bija virzītas 
uz jaunu biedru 
piesaistīšanu, 
sekciju sastāva 
nokomplektē-
šanu, finanšu 

situācijas uzla-
bošanas nolūkā 
ir pārskatīts 

biedru naudas 
apmērs. Patla-
ban notiek bied-

rības taktiskā 
plānošana jeb 
prioritāro darbī-
bas virzienu 
noteikšana.  

 Zināšanai: izveidota jauna biedrības mājas lapa 

www.lmsp.lv . LMSP juridiskā adrese: Rīgā, Kuģu ielā 11-4 un 
faktiskā adrese ir Kuģu ielā 11-608, Rīgā, LV-1048. Biedrības  
saziņā tiek izmantota e-pasta adrese info@lmsp.lv. Informāci-

ja par LMSP meklējama arī: http://www.lmsp.lv/latvijas-mezu

-sertifikacijas-padome/.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no Ā.Smildziņa  arhīva 

 Kopsapulces dalībnieki. Pirmajā rindā no krei-
sās: R.Kumerovs, J.Emsiņš, A.Ziemelis, 
Ā.Smildziņš. Dziļumā redzams arī  J.Vanags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no Ā.Smildziņa  arhīva 

 17. decembrī Mežaparkā notika 
LMSP kopsapulce. No kreisās: Pauls Rē-
velis (Vides sekcijas loceklis), Jānis 
Švirksts (LMSP Valdes loceklis), Māris 
Liopa (LMSP priekšsēdētājs) un Juris 
Buškevics (Ekonomiskās sekcijas locek-
lis). 

http://www.lmsp.lv
mailto:info@lmsp.lv
http://www.lmsp.lv/latvijas-mezu-sertifikacijas-padome/
http://www.lmsp.lv/latvijas-mezu-sertifikacijas-padome/


JAUNĀKAIS LIKUMDOŠANĀ 

LIKUMDOŠANA IEZĪMĒ JAUNAS IZMAIŅAS 2016.GADĀ  
 

IEGUVUMI ZAUDĒJUMI 
 
Minimālā alga palielināsies no 360 uz 370 eiro mēnesī. 

 Par trijiem mēnešiem pieaudzis pensionēša-
nās vecums un tas būs 62 gadi un deviņi mē-
neši, līdz tas 2025. gadā sasniegs 65 gadus. 
Pieaudzis arī priekšlaicīgas pensionēšanās 
vecums līdz 60 gadiem un deviņiem mēne-
šiem. 

Ar nodokļiem neapliekamais minimums pieaugs no 75 uz 85 eiro 
mēnesī. 

 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) pakalpojumiem tiks pie-
mērots 21% PVN. 

 Ģimenēm ar bērniem, pat ja ģimenē aug tikai viens bērns, tiks pie-
mēroti nekustamā īpašuma nodokļa par dzīvokli atvieglojumi, un cil-
vēki maksās mazāk – gan par zemi, gan par dzīvokli. Atlaide par vie-
nu bērnu noteikta 50%, par diviem – 70% apmērā. Ģimenēs ar trim 
un vairāk bērniem saglabāsies 90% atlaide.  

 No nākamā gada lielāks transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodoklis noteikts par kravas 
automobiļiem ar pilnu masu no 12 000 kilo-
gramiem, kas būs apmēram divas reizes lie-
lāks. 

 No nākamā gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam mājsaimniecības, kas gāzi 
izmanto ēdiena pagatavošanai un ūdens sildīšanai, par dabasgāzi 
maksās par 2,4% mazāk, bet mājsaimniecības, kuras gāzi izmanto 
apkurei, maksās par 4% mazāk. 

Pieaudzis akcīzes nodoklis benzīnam, degvie-
lai un autogāzei: par vienu eirocentu litrā 
dīzeļdegvielai un par trim - benzīnam un 
autogāzei. 

 Tiks ieviests diferencētais neapliekamais minimums, kas palielinās 
ienākumus zemo algu saņēmējiem. Līdz ar to palielināsies algas – 
vairāk nekā 30 000 pensiju saņēmējiem ienākumi pieaugs par 10,16 
eiro mēnesī. 

 Alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodoklis 
pieaudzis no 5 līdz 18 centiem par litru. 

 Par vienu procentu pieaugs iemaksas 2. pensiju līmenī – no 5% līdz 
6% no bruto algas. 

 Smēķējamai tabakai akcīzes nodoklis pie-
augs par 2,51 eiro kilogramā. 

  Līdz ar minimālās algas pieaugumu par divarpus eiro pieaugs uzturlī-
dzekļu apmērs, ko Uzturlīdzekļu garantiju fonds izmaksā bērniem, 
kuru viens no vecākiem nemaksā alimentus. Bērnam līdz 7 gadu ve-
cumam tie būs 92,50 eiro, bet bērniem no 7 līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai – 111 eiro mēnesī. 

 Aplokšņu algu maksātājiem divkārt palielinās 
sodu par naudas izmaksāšanu aploksnē. Ta-
gad par to būs jāmaksā sods no 140 līdz 
2100 eiro. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 779 “Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi” 
Rīgā 2015. gada 22. decembrī  
Izdoti saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 13. panta trešo daļu 
1. Noteikumi nosaka biedrību un nodibinājumu klasificēšanu atbilstoši to darbības jomai (pielikums). 

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

Pielikums               Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 779 

 “Biedrību un nodibinājumu darbības jomas” 

Darbī-

bas 

jomas 

Nr. 

Darbības jomas nosau-

kums 
Darbības jomas apraksts 

NACE  

2. red. 

1. Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi 

1.1. Darba devēju organizācija Darba devēju organizācija   ....... 94.11 

1.2. Darba devēju organizāciju 

apvienība 
Darba devēju organizāciju apvienība .............. 94.11 

1.3. Profesionālā biedrība vai 

nodibinājums 
Profesionālā biedrība vai nodibinājums ............. 94.12 

1.4. Arodbiedrība Arodbiedrība 
Organizācijas, kas dibinātas, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, 

ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses, tai skaitā lai 

veiktu kolektīvās pārrunas, saņemtu informāciju un konsultētos ar darba 

devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgtu darba koplī-

gumus (ģenerālvienošanās), pieteiktu streikus, izstrādātu un sniegtu priekš-

likumus valsts un pašvaldību institūcijām, sniegtu konsultācijas saviem bied-

riem, organizētu apmācības un veiktu citus pasākumus. Arodbiedrību dar-

bības jomai atbilst šādas tiesiskās formas – arodbiedrība, arodbiedrī-

bas patstāvīga vienība, arodbiedrību apvienība 
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