
 

 

 
 

  
 17.decembrī notika LMNA Padomes 1.sesija. 
Darba gaitā: - 1. Par LMNA 2014.gada 11 mēnešu fi-

nansiālo darbību un finansējumu 2015.gadā (ziņo: – 
LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica); - 2. Pār-
skats par LMNA darbību 2014.gadā (ziņo – LMNA 
priekšsēdētājs A. Sīmansons).  

1.  I. Siņica sniedza pārskatu par LMNA rīcībā 
esošo finanšu līdzekļu izlietojumu 2014.gada 11 

mēnešos un iepazīstināja Padomes 
locekļus ar LMNA finanšu tāmes 
projektu 2015.gadam.  
   Padome nolēma pārskatu 
pieņemt zināšanai un apstiprināt 

LMNA tāmi galvenajos finanšu rādī-
tājos 2015.gadam.  
 Padomes lēmums katram 
arodbiedrības biedram pieejams 

arodorganizācijās. 

 

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

2014.gadā un iecerēm 2015.gadā.  

Galvenās atziņas: 
- 1. novembrī stājās spēkā jaunais 
“Arodbiedrību likums”. Likums pa-
redz divu gadu pārejas periodu, kura 
laikā jāsakārto arodbiedrību organiza-
toriskā struktūra, ko var veikt vispirms 

izstrādājot jaunus statūtus gan Arod-

biedrībai gan arodorganizācijām. 
2015.gadā šis darbs noteikti jāuzsāk! 
 - visu gadu arodbiedrību redzeslokā bija Darba li-
kums un tā grozījumi. Arodbiedrībām izdevās aiz-
stāvēt Darba likuma 68. un 110.pantus, kas darbinie-
kiem ir ļoti būtiski. Bet tā kā Darba devēju konfederā-

cija joprojām nav atmetusi cerību panākt šo pantu 
grozījumus par labu darba devējiem, tad Arodbiedrī-
bām arī 2015.gadā būs smaga cīņa Nacionālajā trīspu-
sējā sadarbības padomē savu argumentu aizstāvībai.  
 - ir ņemti vērā vairāki arodbiedrības iebildumi topoša-
jā Valsts dienesta likumā, kurš tagad atrodas Saeimā; 
- doti atzinumi par drošu darba vidi topošajos valsts normatī-
vajos dokumentos; 
- notikuši divi ESF finansēti mācību semināri; 
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1 gadu laimes, 

12 mēnešus veiksmes, 

53 nedēļas saules, 

365 dienas veselības, 

8766 stundas mīlestības, 

525600 minūtes labu garastāvokli! 

veiksmi, panākumus,  

mīlestību un veselību !   

LMNA Valde 



 

   18.decembrī notika LBAS Valdes sēde. Darba 
kārtībā: LBAS iesaiste Latvijas Prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē plānotajos pasākumos un LBAS 
25.darbības gadu atzīmēšana (ziņo: P. Krīgers – LBAS 
priekšsēdētājs un L. Marcinkēviča – LBAS priekšsēdē-
tāja vietniece). 

   2015.gads aizritēs Latvijas prezidentūras un 
LBAS 25 gadu darbības zīmē. 
   Latvijas prezidentūras ES Padomē, kas noritēs 

šī gada pirmajā pusgadā, pasākumu kalendārā ir iekļau-
ti arī LBAS organizētie pasākumi.  

 Februārī Konferencē piedalīsies dažādu jomu 

eksperti gan no Latvijas, gan citām valstīm, par arod-
biedrību darbības labajiem piemēriem informēs Eiropas 
Valstu arodbiedrību pārstāvji, savu dalību ir apstiprinā-
jusi arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) va-
dība. No 150 dalībniekiem puse būs ES valstu arodbied-
rību pārstāvji, otra puse – no LBAS dalīborganizācijām. 
    Galvenais šajos pasākumos būs pieredze, ko 

Arodbiedrības var iegūt no citām valstīm, kā tās risina 
jautājumus, kas saistīti ar arodbiedrību darbību. Otr-
kārt, arodbiedrības var parādīt Latvijas sabiedrībai, ka 
arodbiedrības nav kaut kāda pagātnes palieka, bet tās 

darbojas visā Eiropā, ka tā ir nopietna kustība, kurai ir 
vērts pievienoties un izmantot iespējas, ko šī kustība 
dod. 
     

M EŽA NOZARĒ 
 

 
 15.decembrī notika  KOKRŪPNIECĪBAS ( MEŽ-
SAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE) EKSPERTU PADOMES 
(NEP) sanāksme, kurā piedalījās NEP sekretariāts: Hel-

ga Kaukule -  konsultante izglītības satura jautājumos, 
Artūrs Bukonts -konsultants darba devēju satura jau-
tājumos, Inguna Siņica -konsultante darba ņēmēju 

satura  jautājumos.  

 Savukārt no valsts puses  piedalījās Dzintra 
Gorbunova- Izglītības un zinātnes ministrijas Profesi-

onālās un vispārējās izglītības vecākā referente, Rai-
monds Brīdaks- Labklājības ministrijas vecākais refe-
rents, Ilze Kupča -Kultūras ministrijas Kultūrizglītības 
nemateriālā mantojuma centra Vizuālās mākslas  izglītī-
bas sistēmas eksperte.  
 No Darba devēju puses: Jānis Gercāns -AS 

Latvijas Valsts meži ražošanas kvalitātes daļas vadītājs, 
Roberts Keraitis- SIA MeKA meža mašīnu operatoru 

Mācību centra vadītājs, Andrejs Cunskis—Biedrība 
Latvijas Mežizstrādātāju savienība,  izpilddirektors.  
 Darba ņēmēju pusi pārstāvēja Aivars Sīman-
sons- Latvijas Meža nozaru arodu biedrības priekšsēdē-
tājs, Āris Smildziņš -Latvijas Meža nozaru arodu bied-

rības Eksperts darba aizsardzības un darba tiesību jau-
tājumos, Jevgeņijs Ostrovskis - A/S “Latvijas 
Finieris” arodbiedrības priekšsēdētājs, kā arī Pieaicinātie 
eksperti: Inga Šīna- LDDK nacionālā koordinatore, No-
ra Veignere -VISC Vecākā referente, Vilnis Jakovļevs 
-MEKA, Pēteris Kaļeiņikovs - LLU MF. 
 NEP sanāksmē tika izskatīti jautājumi par 

“Situācija profesionālajā izglītībā” – Centrālās Sta-
tistikas pārvaldes operatīvie dati - ziņoja LDDK konsul-
tants Artūrs Bukonts.  

 LBAS pasākumu kalendārs  
2015.gada 1.pusgadam 

 Latvijas prezidentūras zīmē 

datums pasākums 

26.-27.februārī, 
 Latviešu Biedrības namā 

Starptautiska arodbiedrību 
konference „Arodbiedrību 
loma ilgtspējīgas izaug-
smes un darbavietu izvei-
dē” 

31.martā, 
„Radison Blu Hotel Latvia” 

Sociālo partneru forums 
„Sociālā dialoga loma 
ekonomiskās izaugsmes 
un kvalitatīvu darbavietu 
nodrošināšanā” 

4.-6.jūnijā, Rīgā Starptautisks arodbiedrību 
jauniešu forums 
„Arodbiedrību jauniešu 
līdzdalības stiprināšana 
lēmumu pieņemšanā Eiro-
pas un nacionālajā līme-
nī”. 

Pasākumi LBAS 25 gadu darbības zīmē 

 Martā un aprīlī, 
 Valmierā, Jelgavā, Dau-
gavpilī un Liepājā 

Pateicības pasākumi reģionu 
cilvēkiem, kas aktīvi darbo-
jušies arodbiedrībā 

16.aprīlī, Rīgā Darba aizsardzības konferen-
ce 

24.aprīlī, Rīgā LBAS Jauniešu padomes  
diskusija „Arodbiedrību 
nākotne jauniešu rokās”. 

14.maijā, Rīgā LBAS Sadarbības partnera 
balvas pasniegšana 

15.maijā, Rīgā Pieņemšanu pašu cilvēkiem 
– priekšsēdētājiem, vietnie-
kiem, speciālistiem, arī biju-
šajiem.  

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

NOZARES  

EKSPERTU  

 PADOMES 

SANĀKSME 
Inguna Siņica— Kokrūpniecī-

bas  nozares ekspertu padomes konsultante darba ņēmēju 
satura jautājumos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

 15.12.2014. No labās: I.Siņica, A.Bukonts, 
P.Kaļeiņikovs, V.Jakovļevs,  



 Pēc Ziņojuma izvērsās spraigas un lietišķas dis-
kusijas.  
 Runājot par CNC programmām, Raimonds Brī-
daks atzīmēja, ka tās mācību iestādēs nav populāras . 

Artūrs Bukonts arī ir novērojis, ka skolas nespēj pie-
saistīt audzēkņus, jo jauniešus biedē nosaukums - neiz-
pratne, ko aptver CNC operatora specialitāte, varbūt 
vienkāršot nosaukumu? Jānis Gercāns piekrita  prog-
rammas nosaukuma vienkāršošanai.  
 Sanāksmes gaitā tika pārrunāta NEP darbība 
2014. gadā un par darba plānu 2015. gadam. Šajā sa-

karā Aivars Sīmansons piezīmēja, ka Meža un saistīto 
nozaru attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam 
projektā ir nepilnīga informācija par profesionālo izglītī-
bu, būtu jāiesniedz priekšlikumi, jāatrod vieta NEP un 
jāiekļauj jautājums par darba vidē balstītajām apmācī-
bām profesionālās izglītības programmās. Uz ko Artūrs 

Bukonts atbildēja, ka komentāri tiks sagatavoti un ie-
sniegti. 

  Par nozaru struktūras dokumentu pilnveidi in-
formēja VISC nozaru konsultante Nora Veignere. Tie 
jāaktualizē līdz projekta beigām, jāpiesaista eksperti 
satura pilnveidei. Jāvienojas par ekspertu deleģēšanu. 
Vai esošie eksperti ir gatavi izskatīt? Būtu jāmiksē kopā 

NEP un ekspertiem sanāksmes veidā. Par modulāro iz-
glītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksā-
menu satura ekspertīzes gaitu – ziņoja LDDK konsul-
tants Artūrs Bukonts, eksperti Vilnis Jakovļevs un 
Pēteris Kaļeiņikovs.  
 V.Jakovļevs: “... veidojot darba vidē balstītas 
apmācības, programmā trūkst tas kā students to reali-

zēs dzīvē. Savukārt ir izvēle moduļos, pēc kuru apgūša-
nas iegūst specializāciju. Atsevišķi moduļi ir labi izstrā-
dāti, citi—pretrunīgi. Terminoloģija - jāveido vienota. 
Darba gaitā satura pārklāšanās novērsta. Ekspertu la-

bojumus moduļos darba grupa ir ņēmusi vērā. Materiāli 
tehniskā bāze būtu jāpārskata - tā ir par mazu...”.  

 Roberts Keraitis atzīmēja, ka apmācības ir 
sausas, jādomā kā tās iedzīvināt ar domu, kā atgriezt 
audzēkņu entuziasmu mācībām.  
 Pēteris Kaļeiņikovs stāstot par profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu satura vērtēšanas darba rezul-
tātiem, izteica viedokli, ka kvalifikācijas eksāmenos 
prasa lietas, kuras neatbilst profesijai (piemēram - vēs-

ture, darba ražīguma aprēķinus, matemātiskās formu-
las). Savukārt nav iekļauti jautājumi par uzskaites veik-
šanu un nav pilnvērtīgas drošības instrukcijas. Termino-
loģija ir dažāda, turpmāk nepieciešams veidot vienotu. 
 Jānis Gercāns, atsaucoties uz iepriekš konsta-
tēto kvalifikācijas eksāmenu satura jautājumos iekļau-

tām nevajadzīgām lietām no teorijas, definīcijām un 

aprēķinos, atzīmēja, ka eksāmenu jautājumi būtu jā-
vienkāršo. Nora Veignere uzsvēra, ka ekspertu uzde-
vums ir atzīmēt konkrēti kas jāmaina, kas novecojis un 
protams ar izsmeļošiem komentāriem. 
  Sanāksmes noslēgumā Artūrs Bukonts rezu-
mēja, ka līdz šim nozares ekspertu darbs ir bijis veik-

smīgs.  
   

Kas jauns no 2015.gada 1.janva ra: 

  Stājas spēkā grozījumi Darba likumā.  

  Minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimālā 

stundas tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un 

cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā 
stundas tarifa likme būs 2,477 eiro. 

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ob-

jekta maksimālais apmērs būs 48 600 eiro. 

  Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pa-

balstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez 

līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka 
daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā 
izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām ie-
maksām. 

  Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarī-

bā no bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 
eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 
eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem 
bērniem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā par pir-
mo bērnu ģimenē. 

  Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī 

bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu 

izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu ve-
cuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai 

studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) 
un nav vecāki par 24 gadiem. 

   Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I 

grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts soci-

ālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pabalsta ap-
mērs būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. 
Līdz šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības 
valsts aģentūra. 

  Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem at-

bilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, 
ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas 
piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai 

veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un 
funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan 
invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu pro-

centos. 
 

 DARBA AIZSARDZĪBA UN  

NAUDAS RĒĶINI ... 
   Žurnālā „BILANCE” Nr.24 (348), 2014.gada 

16.decembrī publicēto Jogitas Jēkabsones rakstu 
„Darba aizsardzības risinājumi uzņēmumos. To 
finansēšana”  lasīja eksperts Ā.Smildziņš 
   
 Raksta autore jautā: „Vai jūsu uzņēmumā 

vadošie darbinieki, kas piedalās plānošanas pro-

cesā, zina, ka 02.10.2007. Ministru kabineta (MK) 
noteikumu Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzī-
bas iekšējā kārtība” 13.punkts nosaka, ka darba 
vides iekšējās uzraudzības plānošanu darba de-
vējs paredz un iekļauj saimnieciskās darbības plā-
nošanā?”  
 Tātad, izdevumi, kas radušies, nodrošinot dar-

biniekiem nepieciešamos darba apstākļus uzņēmumā, 
tiek pielīdzināti saimnieciskajiem izdevumiem. Uzņēmu-
ma ieguldījums, kas veicina darbinieku labklājību darba 
vietās ir rentabls ilgtermiņā. Tā kā uzņēmuma saimnie-
ciskā darbība ir tieši atkarīga no darbinieku darba rezul-
tāta, tad izdevumi, kas radušies, nodrošinot darbinie-
kiem nepieciešamos darba apstākļus, tiek pielīdzināti 

saimnieciskajiem izdevumiem.  



  

Daira ĀBOLIŅA— 
 
 Sēlijas Virsmežnie-

cības arodorganizā-

cijas priekšsēdētāja  

vietniece 

(pirms tam —

ilggadēja šīs arod-

organizācijas vadī-

tāja) 

   04.07.2006. MK noteikumi Nr.556 „Likuma 
„Par uzņēmuma ienākumu nodokli” normu piemē-
rošanas noteikumi nosaka:  
  1) 42.punkts. „Ar uzņēmuma ienākuma nodokli ap-

liekamo ienākumu nepalielina par izdevumiem, kas ro-
das, nodrošinot dzeramā ūdens iegādi darbiniekiem 
darba vietā, kā arī aprīkojot un uzturot darbiniekiem 
paredzētās atpūtas telpas darba vietās (piemēram, lai 
uzvārītu kafiju vai tēju vai ieturētu maltīti darba vietā), 
ja šo telpu aprīkojums vērtējams kā atbilstošs vispārē-
jai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem.”      

 Sakarā ar to, ka 28.04.2009.gada MK notei-
kumiNr.359 „Darba aizsardzības prasības darba 
vietās” precīzi nenosaka, kā būtu iekārtojama darba 
vide darba un atpūtas telpās, lai tā kalpotu saimniecis-
kās darbības veikšanai, tad kādā komforta līmenī tas 
tiek nodrošināts, ir atkarīgs no darba devēja izpratnes 

par darbinieku vajadzībām un mūsdienu darba vidi. 
 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā ir 

parādījusies UZZIŅA „Par izdevumu, kas radušies 
nepieciešamo darba apstākļu nodrošināšanai dar-
biniekiem, atzīšanu par saimnieciskās darbības 
izdevumiem.” – skat. http://ej.uz/uzzinaVID.   

  2) 43.punktā teikts, ka apliekamo ienākumu 
nepalielina par to izdevumu summu, kuru darba devējs 
ir samaksājis, lai nodrošinātu Darba aizsardzības li-
kuma 7.,8.,11.,12.,14., un 25.pantā noteikto pienā-

kumu veikšanu, kā arī par izdevumiem, kas saistīti ar 
profilaktiskiem veselības pasākumiem nozarēs, kurās 
darba apstākļi to prasa (piemēram, izdevumi vakcinē-
šanai pret ērču encefalītu mežā nodarbinātajiem 
vai ...).  
 Uzmanība būtu jāpievērš izdevumu pareizai 
kvalifikācijai un  attaisnojamo izdevumu pareizai nofor-

mēšanai.          

  

Arodorganizāciju vadītāji! 

  Uzņēmuma, iestādes darba aizsardzī-

bas un ekonomisko rādītāju uzlabošanas la-

bā, lūdzam jūs pievērst jūsu uzņēmuma va-

dītāja, galvenā grāmatveža, darba aizsardzī-

bas speciālista un darba aizsardzības uzticī-

bas personas (personu) uzmanību žurnālā 

“BILANCE “publicētajai tēmai. 
 

 VAI TU TO JAU ZINI?  

INFOGRAFIKS 
(Finanšu ministrija, 12.01.2015. TVNET) 

 
 Finanšu ministrija paskaidro: «Ar līdzekļiem, ko 
samaksājam nodokļos, mēs nodrošinām sev sociālās 
garantijas, valsts pabalstus, kā arī uzkrājam savai ve-
cuma pensijai. Tāpat palīdzam, lai mūsu bērniem būtu 

pieejama kvalitatīva bezmaksas izglītība. Šie līdzekļi 
tiek ieguldīti arī valsts drošībā, vides aizsardzībā, satik-
smes uzlabošanā, veselības aprūpē un citu nozaru dzī-
votspējā un attīstībā.»   


