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    27. oktobrī notika LMNA 8.kongress. Kongresā 
piedalījās 49 no ievēlētajiem 51 delegāta. Viesu statusā 
kongresā piedalījās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, 
LBAS priekšsēdētāja vietnieki A. Muhlinkins un I. Lie-
piņa, kā arī LMNA iepriekšējais priekšsēdētājs J. Spāre 
un  LMNA jauniešu pārstāvis K. Bērziņš.  
    Atklājot Kongresu, priekšsēdētājs A.Sīmansons 

sniedza skaidrojumu, kāpēc LMNA 8. kongress tiek sasaukts 
šobrīd, lai gan pašreizējai LMNA vadībai un citām vēlētām in-

stitūcijām pilnvaras beidzas 2018.gada 7.aprīli, kā tas noteikts 

ar LMNA 7.Kongresa Lēmumu. Iemesls—jaunā Arodbiedrību 

likuma prasība, ka tām arodbiedrībām, kurām ir struktūrvienī-
bas (arodorganizācijas) ar juridiskās personas statusu un ir 

vēlme  to saglabāt arī turpmāk, šīs struktūrvienības līdz 
2017.gada 31.decembrim jāpārveido par patstāvīgām vienī-

bām. Tas nozīmē, ka vispirms jāveic nepieciešamo normu ie-
strāde Statūtos un  Statūti jāsakārto atbilstoši Arodbiedrību 

likuma jaunajam regulējumam līdz 2017.gada 31.decembrim 
(nevis 5 gadu laikā – līdz 2019.gada 31.decembrim). Jaunie 

Statūti līdz augstākminētajam termiņam jāreģistrē Uzņēmumu 

reģistrā. LMNA Valde jūnijā un LMNA Padome augustā nolēma  
Kongresu sasaukt š.g. oktobra beigās.  

 Tā kā esošajai vadībai un citām vēlētām LMNA institū-
cijām pilnvaras beidzas nākošā gada 7.aprīli, konsultējāmies 

Uzņēmumu reģistrā, vai šajā kongresā var skatīt arī tos jautā-

jumus, kas būtu skatāmi nākošā gada LMNA kongresā. Uzņē-

muma reģistrs šādam variantam piekrita ar nosacījumu, ka 
tiks ievērots tiesiskās paļāvības princips attiecībā uz iepriekšē-

jā kongresa lēmumu.     

 1.    LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons 
atskaitījās par LMNA Padomes darbību laikā no 

2014.gada 21.marta līdz 2017.gada 27.oktobrim.  
 Pārskata Ziņojums ietver četras plašas sadaļas: 
1. Organizatoriskā darbība. Arodbiedrības līderu 

Sveicam  

Meža nozares ļaudis  

Valsts svētkos -  
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99.Gadadienā !!! 
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 27.oktobris. LMNA  8.kongress. Priekšsēdē-
tājs A.Sīmansons sniedz pārskata ziņojumu. Prezidijā 

(no kreisās): I.Gūtmanis, U.Roze, I.Siņica un LBAS 
priekšsēdētājs E.Baldzēns 



un biedru izglītošana. Starptautiskā darbība. 
2.Arodbiedrības biedru sociālekonomisko tiesību 
un interešu aizstāvība. Sociālā drošība. 3. Arod-
biedrības biedru darba drošības un veselības aiz-
s ardz īb a.  4 .Da rb ība  kokrūp ni ec ība s 
(mežsaimniecība un kokapstrāde) nozares eks-
pertu padomē. 5. LMNA Finansiālā darbība. 
 No Pārskata 2.sadaļas:  “... Neskatoties, ka Latvijā 

ekonomiskā krīze beigusies, Valsts Meža dienesta (VMD) darbi-
nieku atalgojums 2016.gadā joprojām bija vidēji līdz pat 32% 

zemāks, salīdzinot ar līdzīgus amatus ieņemošiem darbinie-
kiem Zemkopības ministrijas  citās padotības iestādēs un līdz 

divām reizēm zemāks nekā valsts un pašvaldību meža nozares 
kapitālsabiedrībās. 2016.gadā sākumā LMNA saņēma VMD 

darbinieku - arodbiedrības biedru—iesniegumu ar lūgumu risi-
nāt šo situāciju. LMNA vadība tikās ar VMD ģenerāldirektoru, 

notika konsultēšanās ar Tiesībsargu, tikās ar Zemkopības mi-
nistru, Valsts sekretāri, Meža departamenta direktoru. Jautāju-

ma risināšanā tika iesaistīti arī Saeimas deputāti. Arodbiedrī-
bas iniciētās aktivitātes vainagojās ar VMD darba algu un bā-

zes budžeta palielinājumu 2017.gada vasarā...”.  

 2.  Revīzijas komisijas priekšsēdētājs R. Ozoliņš sniedza 

visaptverošu kopsavilkumu par LMNA finansiālo darbī-
bu 2017.gada 9 mēnešos un darbību aizvadītajā periodā. Ziņo-

jumā tika atzīmēts, ka Revīzijas komisija veikusi regulāras 
pārbaudes ne tikai LMNA Republikāniskajā komitejā, bet arī 

vairākās arodorganizācijās. Darbu ar Arodbiedrības rīcībā eso-
šajiem finanšu resursiem Revīzijas komisija vērtē ļoti atzinīgi. 

  
Pēc ziņojumiem notika debates. Debatēs runāja: E. Bal-
dzēns – LBAS priekšsēdētājs;  J.Bārtuls – “Kronospan 

Riga” AO priekšsēdētājs; U. Roze – a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO 
priekšsēdētājs; I. Gūtmanis – Sēlijas VM AO priekšsēdētājs; 

A. Sīmansons; Ā. Smildziņš – LMNA . 

 3.  LMNA Statūtu normu precizēšanas projekta sagatavo-

šanas darba grupas pārstāve I. Siņica informēja par 
jauno Statūtu projektu, akcentējot būtiskākās paredzētās iz-

maiņas:  
 * Ievērojot Arodbiedrības likuma prasības,  Latvijas 

Meža nozaru arodu biedrības nosaukums tiek pārveidots uz – 
LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBA;  

  * Arodorganizāciju vadītāji turpmāk sauksies - AO 
priekšsēdētājs; 

 * LMNA priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, Re-
vīzijas komisija tiek ievēlēta uz pieciem gadiem;   

  * Statūtos iekļauta jauna septītā sadaļa ‘’LMNA pat-

stāvīgā vienība’’, kura nosaka arodorganizācijas - patstāvī-

gās vienības - regulējumu; 
  * Paredzēts, ka LMNA Padomei ir tiesības izdarīt iz-

maiņas LMNA Statūtos, ja to pieprasa Uzņēmumu reģistrs;  
 * izdarīti arī vairāki citi redakcionāli grozījumi. 

 Statūtus jaunajā redakcijā Kongresa delegāti pieņē-

ma vienbalsīgi. 
 Kongress vienbalsīgi pieņēma arī “Latvijas Meža 

nozares arodbiedrības stratēģiskos darbības virzienus 
2017. – 2022.gadiem”. 

 4.  Kongress, atklātā balsojumā,  vienbalsīgi par nākošo 
LMNA priekšsēdētāju ievēlēja I. Siņicu, bet par priekš-

sēdētāja vietnieci K. Rapu, uz pieciem gadiem, Kongresa 
lēmumā nosakot, ka viņu pilnvaras sākas ar 2018.gada 

8.aprīli. 

 5.  LMNA Revīzijas komisiju Kongresa delegāti vienojās 

ievēlēt (atklāti balsojot) trīs cilvēku sastāvā: Andrejs 
Ivļijevs – a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO; Anita Slavika – SIA 

‘’Verems’’ AO un Gunta Liepa – Liepājas MR AO. 

 6. Ar Kongresa Lēmumu tika noteikts kārtējo LMNA kon-

gresu sasaukt 2023.gada martā. 
 Noslēgumā LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons ‘’Par 

ieguldījumu Arodbiedrības stiprināšanā un sociālā dialo-
ga attīstībā Meža nozarē’’ ar LMNA Atzinības rakstu apbal-

voja: I. Siņicu – LMNA priekšsēdētāja vietnieci; I. Gūtmani – 
Sēlijas VM AO priekšsēdētāju un U. Rozi – a/s ‘’Liepājas 

papīrs’’ AO priekšsēdētāju. 
   Kongresa izskaņā neliela (bet sirsnīga) kultūras prog-

ramma. Muzicēja ansamblis ‘’MUZIKAS KOLEKCIJA’’, kuru 
vada J. Bārtuls – SIA ‘’Kronospan Riga’’ AO priekšsēdētājs.  

PALDIES , JĀNI ! 

 

    30. oktobrī viesnīcā “Albert Hotel” notika Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības organizēta diskusija par digitali-

zācijas ietekmi uz nodarbinātību. Paneļdiskusiju: 

“NODARBINĀTĪBA DIGITALIZĀCIJAS IETEKMĒ” atklāja 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs E. 

BALDZĒNS: “ ...procesi, kas patlaban notiek Latvijā un visā 
pasaulē, ir ar zināmu izaicinājumu, iespēju un arī draudu pie-

skaņu. Kā raksta pētnieki, piemēram, Lielbritānijā vien šo pro-
cesu rezultātā varētu būt apdraudēti 35% darba vietu, ASV un 

jaunattīstības valstīs vēl vairāk. Svarīga ir datu aizsardzība un 
apzināšanās, ka nepieciešamas jaunas prasmes, jāapzinās, kā 

pārveidosim sabiedrību, citādi veidosies vēl lielāka ienākumu 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENIBĀ 
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27.10.2017. LMNA 8.kongress. 
1.Kongress darbā. Pirmajā rindā LBAS priekšsēdētāja 

vietnieki A.Muhlinkins (no kreisās) un I.Liepiņa... 
2. LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns ar uzrunu sveic 

Kongresa delegātus... 
3. Delegātu iepriecinājumam muzicē J.Bārtula (no 

kreisās) vadītais ansamblis ... 



polarizācija starp vienkārša darba darītājiem un tiem, kas ap-

guvuši digitālās prasmes. Protams, tiem, kas strādā vairāk, 
kas ir kvalificētāki, ir jāsaņem lielāka darba samaksa, taču ir 

jānodrošina attīstības iespējas visiem cilvēkiem. Digitalizācija 
rada iespējas, rada cita darba attiecības un šie izaicinājumi ir 

jāizprot. Arodbiedrībai jāmeklē atbildes uz šiem izaicināju-

miem. Diskusija notiek  par trīs būtiskākajiem digitalizācijas un 

darba aspektiem: digitalizācijas ietekme uz nodarbinātības 
attiecību izmaiņām un jaunu nodarbinātības formu rašanos, 

uzņēmējdarbības, un ražošanas procesiem, kā arī personas 
datu aizsardzību...”. 

   Piezīme: Digitalizācija ir iespēja fiziskus dokumentus, 
gravīras, manuskriptus u.c. iespieddarbus pārvērst elektronis-

kā formātā  (skat. Google, 22.10.2015.).   
  LBAS Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu un 

politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča uzstājās ar pre-
zentāciju  “Nodarbinātības attiecību evolūcija digitalizā-

cijas ietekmē”, atspoguļojot  tās būtiskākos aspektus: tehno-
loģiju ietekmi uz nodarbinātību un darba attiecībām, jaunu 

tehnoloģiju ietekmi uz darba organizēšanu, kā arī automatizā-
ciju un darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu. Eksperte 

atzīmēja, ka darba tiesību attīstība netiek līdzi tehnoloģiju at-

tīstības ātrumam. Pēc būtības  jaunas nodarbinātības formas 

nerodas, taču vairāk un vairāk zūd robeža starp pašnodarbinā-
tību un darba attiecībām. Plaši izvēršas pagaidu darba aģentū-

ru darbība un dažādu ārpakalpojumu piesaiste. Virtuālam dar-
ba tirgum ir savas priekšrocības, taču risku, ekspertes skatīju-

mā, ir daudz vairāk: tiešsaistes platformās nodarbinātie sacen-
šas savā starpā, piedāvājot pakalpojumu par lētāku cenu. Plat-

formas veicina problēmas ar viltus pašnodarbinātību, darba 
laika uzskaiti, darba drošības un veselības aizsardzību, pras-

mju pazemināšanos u.t.t., atbildību par šiem jautājumiem. 
Eksperte savā prezentācijā norādīja, ka automatizācija mainīs 

darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, samazināsies darba 
vietu skaits. 

    Izaicinājumi un iespējas. AS “Latvijas Finieris” 
Personāla attīstības dienesta direktore G. MEIERE pastāstīja 

par digitalizācijas laikmeta izaicinājumiem un iespējām uzņē-
muma skatījumā. Jaunās tehnoloģijas uzņēmumā ir ienākušas 

visos darba veidos – no stādu audzēšanas līdz saplākšņa ražo-
šanai. Piemēram, mežsaimniecībā tās  ir digitālās kartes, digi-

tālā koku uzmērīšana, mežsaimniecības procesu datormodelē-
šana. Mežizstrādē savukārt tie ir – datorvadība, elektroniski 

darba uzdevumi, digitālā baļķu uzmērīšana … Finiera lobīšanā, 
saplākšņa produktu ražošanā - datorvadība,, automatizācija 

u.t.t.  Šogad uzņēmumā ir ieviesta jauna sistēma, un ir apmā-

cīti 400 darbinieki, ir izveidotas 70  jaunas, datorizētas darba 
vietas. Iegūtā pievienotā vērtība ir milzīga – tā ir klientu un 

darbinieku uzticība, zināšanu attīstība, augstāka kvalifikācija, 
lielāks atalgojums, darba procesa izsekojamība un caurspīdī-

gums, efektivitāte, kā arī labāki darba apstākļi darbiniekiem.  
 A. Burkevics, zvērināts advokāts, personas datu 

aizsardzības speciālists, diskusijas dalībniekus informēja par 
“Vispārīgās datu aizsardzības regulas* ietekmi uz darbi-

nieku datu apstrādi. Regula būs piemērojama visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija. Latvijā būs 

jauns Personas datu apstrādes likums, un tajā būs regulēti 
jautājumi par personas datu aizsardzības statusu, soda nau-

dām valsts amatpersonām,  Datu valsts inspekcijas statusu un 
videonovērošanu. 

   * Vispārīgā datu aizsardzības regula – Eiropas Parla-
menta  un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 

2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz perso-
nas datu apstrādi”.  
  Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aiz-
sardzības politikas departamenta direktors M. Badovskis: 

“Būs grozījumi Darba aizsardzības likumā...”. Viņš  uz-
svēra, ka jāvērtē, kā digitalizācijas procesi ietekmē darba vei-

dus, darba aizsardzību un kādus riskus rada.  
   LBAS jurists K. Rācenājs norādīja, ka digitalizācijas 

rezultātā notiek darba un ģimenes dzīves saplūšana, ko ir grūti 
nošķirt un tas nav nemaz tik labs rādītājs – darbs ir ienācis 

ģimenē un nevis otrādi. Viņš norādīja, ka darba drošība un 
veselības aizsardzība ir darba koplīgumu jautājums, kam arod-

biedrībām jāpievērš liela uzmanība. 
    Paneļdiskusiju “digitalizācijas un nodarbinātības 

attiecības – ieguvumi un riski” vadīja LBAS priekšsēdētāja 

vietniece I.Liepiņa. Viņa norādīja, ka digitalizācijai vajadzētu 

būt sabiedrības ieguvumam, nevis biedam. Arodbiedrības loma 
digitalizācijas ietvaros ir nosargāt darbinieku tiesības un sociāli 

ekonomiskās intereses. Digitalizējamies sociāli atbildīgi!  
  Diskusijā (no LMNA piedalījās Kristīne Rapa un Āris 

Smildziņš) izskanēja atzinīgi vārdi par ražošanai pietuvināto 

G.MEIERES vēstījumu; tika izteikti viedokļi par iespējamām 

problēmām datu aizsardzības pārkāpumu pierādīšanā; par 
paredzētajām milzīgajām sodu naudām sakarā ar datu aizsar-

dzības pārkāpumiem; par to, ka nodarbinātie aizvien varētu 
attālināties no darbu vadības centra, viens no otra, ka viņi 

varētu izgaist arī no arodbiedrības redzesloka. 
 8. novembrī notika apmācību seminārs LBAS Komu-

nikācijas padomei. Pasākuma piedalījās arī LMNA priekšsēdē-
tājs A.Sīmansons. 

   Lektore Edīte Kalniņa (sociālās psiholoģijas dokto-
rante, ar maģistra grādu organizāciju psiholoģijā un pasnie-

dzējas darba pieredzi Latvijas Universitātē) LBAS Komunikāci-
jas padomes  dalībniekus iepazīstināja ar Belbina komandas 

lomām komandas veidošanai, atlasei, komunikācijas un sav-
starpējās sapratnes uzlabošanai komandā un personīgai attīstī-

bai. Belbina komandas lomas ir instruments, ko izmanto darbi-

nieku uzvedības stipro un vājo pušu noteikšanai darba vietā, 

pēta sociālos procesus komandā un cenšas noskaidrot iemes-
lus, kas nosaka komandas dalībnieku uzvedību un lēmumus, 

kas tiek pieņemti attiecīgajā komandā. Belbina grupu lomu 
teorija radās 70'os gados, kad Dr. M. Belbins un viņa izpētes 

grupa Henlija Menedžmenta koledžā veica pētījumu ar mērķi 
noskaidrot un izpētīt indivīda uzvedību grupā. Pēc vairāku ko-

mandu izpētes, tika definēti 9 galvenie komandu lomu tipi. 
Belbina teorijā ir 9 galvenie komandu lomu tipi, kur katram 

tipam ir raksturīgākās uzvedības stiprās puses un trūkumi. 
Komandu lomu tipi: veidotājs, speciālists, resursu pētnieks, 

radītājs, pilnveidotājs (noformētājs), novērotājs, koordinators, 
komandas cilvēks un izpildītājs. Semināra dalībnieki izspēlēja 

konkrētu spēli.  
     9. novembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-

vienības (LBAS), sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES), 
organizēts forums par darba tiesību aktualitātēm. LMNA pār-

stāvēja: Dz. Stivka – SIA ‘’VEREMS’’ AO, K. Rapa – Arodor-
ganizācijas ‘’Koncerna Latvijas Finieris Arodbiedrība’’ priekšsē-

dētāja, I. Siņica, A. Kice un A. Sīmansons – LMNA, u.c. 
 Ievadā LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns norādīja, ka 

arodbiedrībām savā darbā ļoti aktuāli risināmi jautājumi  ir 
koplīguma slēgšanas un darba samaksas noteikumu izstrādā-

šana.  

  K. Rācenājs ( LBAS jurists) klātesošos iepazīstināja 
ar grozījumiem Darba likumā, kurus Saeima pieņēma š.g. 

augustā  un ar tiem grozījumiem, kuri atrodas procesā.  Tika 
analizēti Darba likuma grozījumi un tiesu prakse darba tiesī-

bās.  
  Pasākuma gaitā risinājās diskusijas par diviem darba 

tiesību jautājumiem, kuros arodbiedrības ir identificējušas izai-
cinājumus - darba koplīgumu normu piemērošanu uzņēmuma 

līmenī un darba samaksas sistēmas veidošanu Latvijas uzņē-
mumos.  

    Diskusijā "Darba koplīgums - inovatīvs instru-
ments arodbiedrības biedru piesaistei" piedalījās I. Liepi-

ņa - LBAS priekšsēdētaja vietniece; L. Menģelsone - LDDK 
ģenerāldirektore; V. Keris - Latvijas Veselības un sociālās 

aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs; J. 
Mucenieks - zv. advokāts - LAB “Enerģija”; M. Badovskis - 

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības 
politikas departamenta direktors.  

     Savukārt viedokli par darba samaksas sistēmas dažā-
diem aspektiem Latvijas uzņēmumos izteica: A. Lāce – Kantar 

TNS klientu vadītāja; K. Rācenājs - LBAS; A. Avotiņa - AS 
“Valmieras stikla šķiedra” arodbiedrības priekšsēdētāja; J. 

Kalniņš - Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta 
darbinieku arodbiedrības (LAKRS) priekšsēdētājs un A. Dišlers 

- “Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas” priekšsēdētājs. 

    

                        ATGRIEŽOS, LAI STRĀDĀTU ! 
 3. novembrī noslēdzās Labas prakses balvas kon-
kurss “ZELTA ĶIVERE”, kura mērķis 2017.gadā  ir  veicināt 

darbinieku sekmīgu atgriešanos darba tirgū pēc ilgstošas 



prombūtnes un uzsvērt darba devēju īstenoto atbalsta pasāku-

mu nozīmi, atsākot darba gaitas uzņēmumā Latvijā. Labas 
prakses balvas konkursus ik gadu organizē Valsts darba in-

spekcija (VDI), LR Labklājības ministrija, Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija. 

 2017.gadā konkursa laikā tika meklēti labas prakse 

piemēri, kas darbiniekiem ļauj atgriezties darbā uzņēmumos 

Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes (piemēram, ilgstošas slimo-
šanas, bērnu kopšanas atvaļinājuma, darba ārzemēs utt.), 

t.sk. izmantojot jaunas, pielāgotas nodarbinātības formas.  
    Konkursa noslēguma konferenci atklāja Labklājības 

ministrs Jānis Reirs, Latvijas Darba devēju konfederācijas 
ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Latvijas Brīvo arod-

biedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.  
    Šo-

gad konkur-
sam bija 

pieteikušies 
11 uzņēmu-

mi. Ne katrā 
no tiem 

speciāli ga-

tavojas ilg-

stošā prom-
būtnē bijušo 

darb in ieku 
atkaluzņem-

šanai darba 
ko l ek t ī v ā , 

bet darbs, 
sociālie jau-

tājumi, sa-
b ied r i skā s 

akt iv i tātes 
uzņēmumā ir sakārtotas tā, lai darbinieks vēlas atgriezties 

darbā savā uzņēmumā, būt kopā ar darbabiedriem.  
 Labas prakses balva  “Zelta ķivere”  svinīgā ceremo-

nijā tika pasniegta AS Rīgas siltums. Uzņēmumā īstenoto 
pasākumu mērķis ir uzturēt saikni ar darbiniekiem viņu prom-

būtnes laikā, nodrošinot saziņu starp vadītāju un darbinieku, 
radīt darbiniekiem atbalstošu darba vidi un palīdzētu darbinie-

kiem iekļauties kolektīvā. Atbalstošie pasākumi ir, piemēram, 
elastīga un nepilna darba laika nodrošināšana, materiālais at-

balsts darbinieku veselības uzlabošanai.  

       

S TARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ… 
 BALTIJAS ARODBIEDRĪBU  

JAUNIEŠU FORUMS 
 27.-29.oktobrī Igaunijā notika 18. Baltijas arodbied-
rību jauniešu forums, kurā piedalījās arodbiedrību jaunieši no 

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Foruma mērķis bija apzināt 
Baltijas valstu problēmas darba tirgū. Kādēļ arodbiedrība nav 

populāra jauniešu vidū? Kā darba tirgu ietekmēs digitalizācija? 
Tika runāts par nodokļu sistēmu un par to ko jaunieši domā 

par nodokļiem un pensijām.  
   Forumā no Latvijas piedalījās LBAS dalīborganizāciju 

arodbiedrību jaunieši: Anete Kice (Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība), Mārtiņš Svirskis (Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienība), Kārlis Bērziņš (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), 

Mārtiņš Mertens (Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbied-
rība), Juris Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība). 
 Forumu ar uzrunu atklāja Igaunijas arodbiedrību kon-

federācijas (EAKL) jauniešu padomes prezidents Risto Raud-
kivi. 

   A. KICES (LMNA) atskats foruma norisē: Baltijas 
valstu jaunie arodbiedrību līderi meklēja risināju-

mus un dalījās pieredzē. Kādēļ arodbiedrības nav 
populāras jauniešu vidū un kā  piesaistīt jaunie-

šus arodbiedrībām. Darbs noritēja grupās, kurās 
jauniešiem bija iespējas izteikties par savām ide-

jām un vēlāk katra grupa prezentēja savas ide-
jas. 

   Kopumā ir daudz un dažādi iemesli, kā-
dēļ jaunieši neiesaistās arodbiedrībās. Galvenokārt tas ir infor-

mācijas trūkums par arodbiedrībām un par to ko tās piedāvā. 

Kādu atbalstu var sniegt. Tika minēts arī tas, ka tās ir mentali-

tātes problēmas. Jaunieši bieži maina darbu. Arodbiedrības 
asociējās ar kaut ko senu – Padomju Savienību. Kā vienu no 

risinājumiem, kā piesaistīt jauniešus arodbiedrībām, jaunieši 
norādīja, ka par arodbiedrībām jāsāk runāt jau skolās. Ar me-

diju palīdzību būtu nepieciešams radīt pozitīvu attieksmi pret 

arodbiedrībām. Organizēt vairāk pasākumu (piedalīties izstā-

dēs, 1.maija pasākumos). Pats galvenais secinājums - Baltijas 
valstīm jāturpina turēties kopā, jo kopā esam spēcīgāki. 

  Forums turpinājās par tēmu – Digitalizācija.  Kā tas 
ietekmēs darba tirgu? Baltijas valstu arodbiedrību jaunieši dar-

ba grupās strādāja pie šī jautājuma. Secinājumi  dažādi. Digi-
talizācija kaut kādā mērā dos iespēju paaugstināt kvalifikāciju. 

Mainīsies darba platformas, bet tā ietekmēs arī vecāka gada 
gājuma cilvēkus, kuri nevarēs pārkvalificēties. Tādā veidā iz-

krītot no darba tirgus. Pie problēmām tika minēts arī nodokļu 
nomaksas problēmas, datu noplūde, algu līmeņa samazināša-

nās.  
  Pirmās dienas noslēdzošā tēma bija par nodokļu sistē-

mu un pensijām. Kurā ieskatu sniedza Igaunijas arodbiedrību 
konfederācijas (EAKL) prezidents Peep Peterson. 

  Otrā Baltijas foruma diena tika veltīta sarunām par 

nodokļiem un pensijām. Ko jaunieši par to domā. Šoreiz foru-

ma dalībnieki tika sadalīti divās lielās grupā. Vienai no tām bija 
jāargumentē, kāpēc nodokļi ir jāmaksā, bet otrai grupai bija 

jāpamato, kādēļ tos nevajadzētu maksāt.  
  Baltijas arodbiedrību jauniešu forums noslēdzās ar 

domām par nākamo forumu, kurš norisināsies Latvijā 
2018.gada rudenī. Vienojoties par to, ka nepieciešamības gadī-

jumā valstis 
sadarbosies, 

organi zē jo t 
šo forumu.  

 J o 
īpaši vēlos 

uzsvērt, ka 
Eiropā ļoti 

pozitīvi vērtē 
Baltijas jaun-

iešu forumu, 
sakot, ka tas 

ir unikāls 
pasākums, jo 

citas Eiropas 
valstis šādu 

praksi nepie-

kopj. 
 

 

M EŽA NOZARĒ 
 
MEŽA KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ 

      1.novembrī notika Meža konsultatīvās pado-
mes (MKP) sēde.  
   MKP izskatīja meža nozares profesionāļu sagatavotos 

un Zemkopības ministrijas virzītos koku ciršanas noteikumu 
grozījumus, kas paredz izmaiņas priežu audžu apsaimniekoša-

nā piejūras saimnieciskajos mežos un pieļauj koku ciršanu pie 
mazāka  caurmēra, prasot pretī paaugstinātas prasības jauno 

mežu stādīšanai.  
   Lai saskaņotu dažādu pušu intereses šo ciršanas no-

teikumu grozījumu izdarīšanai, bija izveidota darba grupa. 
Diemžēl, darba grupā neatkarīgi no tā, kādus faktus sniedz 

zinātne, kādus risinājumus un kompromisus piedāvā nozare, 
dabas draugi un aizstāvji pieprasa jaunus pierādījumus, kam 

nav nekāda sakara ar piedāvātajiem MK noteikumu grozīju-
miem. 

  Tai pašā laikā Latvijā pamatojot ar faktiem, it īpaši, ja 
skatāmies pasaules kontekstā, ir pierādīts, ka valstī īsteno 

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 
 Kamēr vien pastāvēs Latvijas valsts, mums būs jā-

saimnieko mežos, jo šī nozare ir viens no Latvijas tautsaimnie-
cības pamatiem un Latvijas iedzīvotāju ienākumu avotiem. 

 Lielākā daļa MKP locekļu aicināja virzīt grozījumus uz 
MK apstiprināšanai. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto no LMNA arhīva 

 3.11.2017. “Atgriežos, lai strādātu”. No 

kreisās: Ā.Smildziņš (LMNA), I.Lāčauniece 
(LPDA), A.Asare (LIZDA, NAPO), I.Vagare 

(LPDA), Z. Antapsons (LBAS), I.Liepiņa 
(LBAS) un I. Taldikina (Latvijas Pasts).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 

29.10.2017. Igaunija. Baltijas Arodbiedrību jauniešu 
foruma dalībnieki 


