
 

 
 

 
 14. martā LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica 

Arodbiedrības birojā tikās ar Valsts meža dienesta ģe-

nerāldirektoru Andi Krēsliņu, lai pārrunātu nozares 

aktuali tātes 

un kopēji 

meklētu ie-

s p ē j a m o s 

r isinājumus 

problēmām. 

Šīs dienas 

s v a r ī g ā k ā 

d i s k u s i j a s 

tēma bija 

a t a lgo jums 

VMD darbi-

niekiem. Sa-

milzusi prob-

lēma ir arī sezonas darbinieku lielā mainība zemās dar-

ba samaksas un  sociālo garantiju minimāla nodrošinā-

juma dēļ . 

 Sarunas gaitā sociālie partneri vienojās par ko-

pīgu rīcību VMD darbinieku problēmu risināšanā. 
 Pēc sarunas ar A.Krēsliņu, LMNA vadība iesnie-
dza Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai savus priek-
šlikumus Valdības rīcības plānam, izskatīšanai tuvākajā 
NTSP sēdē: 

 Tika sagatavota un nosūtīta vēstule Zemkopības 

ministram Kasparam Gerhardam ar aicinājumu tik-
ties, lai pārrunātu jautājumus par  VMD darbinieku no-

teiktās darba samaksas konkurētspējas paaugstināša-

nu, jo salīdzinot ar citiem valsts un pašvaldību meža 
nozares uzņēmumu darbinieku darba samaksu, kuri par 
līdzīgu pienākumu veikšanu tiek atalgoti līdz pat divām 
reizēm vairāk, līdz ar to netiek nodrošināts vienlīdzības 

princips. 
 Arī par VMD veiktspējas stiprināšanu, lai efektīvi 

īstenotu meža ugunsgrēku dzēšanu, jo VMD uzraugāmā 

teritorija meža ugunsdrošības uzraudzībā palielinās, bet 

esošā finansējuma dēļ ugunsnedrošajā laika posmā, 

pietiekamā skaitā nav iespējams nodarbināt meža 

ugunsdzēsējus un specializētā autotransporta vadītājus. 

Zemā darba samaksa un minimālais sociālo garantiju 

nodrošinājums veicina sezonas darbinieku pastāvīgu 

mainību. 
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14.03.2019.  LMNA priekšsēdētāja I.Siņica  tiekas 

ar VMD ģenerāldirektoru A.Krēsliņu 

 15.aprīlī Meža nozares arodbiedrībā darbu, 
arodbiedrības biedru organizatores amatā , 
sāka Ligita Brahmane. Jaunās kolēģes 
galvenais pienākums būs jaunu arodbiedrī-

bas biedru piesaiste. Viņai ir vērā ņemama 
pieredze arodbiedrības darbā.  
 No 1994. gada Ligita ir vadījusi 
Lattelecom (TET) Jelgavas  arodorganizāci-

ju. Nozīmīga arodbiedrību pieredze iegūta no 2008. ga-
da oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim, strādājot Lat-
vijas Brīvo arodbiedrību savienības Zemgales konsultā-

ciju centrā, veicot darba tiesību un darba aizsardzības 

konsultanta pienākumus.  Paralēli darbam LBAS no 
2013.līdz 2014. gada oktobrim Latvijas Sakaru darbi-
nieku arodbiedrībā veikti darba tiesību konsultanta pie-
nākumi, kā arī no 2013. gada decembra tika ievēlēta 
par Lattelecom arodbiedrības uzticības personu.  Ligitai 

ir pieredze koplīgumu pārrunu vešanā, jaunu arodbied-
rības biedru piesaistē, kā arī ir izdevies izveidot jaunas 
arodorganizācijas vairākos uzņēmumos.  
   L.Brahmane augstāko izglītību ieguvusi Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultā-
tē. Otra augstākā izglītība ir jau vēlāk iegūtā juriskon-
sulta kvalifikācija. Lai pilnveidotu zināšanas Tiesību zi-

nātnēs, Ligita turpina mācīties maģistratūrā.  Ligita lab-
prāt dalās savā pieredzē un, komunikācijā ar cilvēkiem, 
aicina mainīt domāšanu un pievienoties arodbiedrībai, 
lai uzlabotu savu darba tiesisko, sociālo un darba vidi.   



 17.aprīlī Jelgavā, Pasta salā, norisinājās LLU 
Meža fakultātes organizētais informatīvi izglītojošais 
pasākums „Mežs ienāk Jelgavā”. Pasākumu apmeklē-

ja LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica un LMNA arod-

biedrības biedru organizatore Ligita Brahmane.  
 Visas dienas garumā interesentiem bija iespēja 
iepazīties ar meža apsaimniekošanas ciklu – no augsnes 
sagatavošanas līdz pat koksnes ieguvei un tālākai pār-
strādei.  
 Notika dažādu iekārtu un instrumentu paraug-
demonstrējumi, kā arī bija iespēja izmēģināt prasmes 

darbā ar meža mašīnām. 
 Informatīvi izglītojošos stendos tika stāstīts par 
meža atjaunošanu un tā kopšanas nepieciešamību, sor-
timentu iznākumu no priedes un bērza stumbra, kā arī 
citām meža gudrībām.  
 Šogad pasākumā tika iedibināta jauna tradīcija 

- no koka gatavot dažādas skulptūras. 
 Pasākuma apmeklētāji varēja apskatīt arī Zem-

gales reģiona Medību trofeju izstādi.  
 Pasākums radīts ar mērķi izglītot sabiedrību par 
meža apsaimniekošanu, tās nozīmi meža produktivitā-
tes un vērtības paaugstināšanā, turklāt praktiski parā-
dot, ka meža apsaimniekošana nav tikai koku ciršana, 

bet pasākumu kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu un kokrūpniecību Latvijā. 

 Pasākumā bija pucējušies arī liels skaits meža 
nozares dažādu iestāžu un uzņēmumu vadošo darbinie-
ku un amatpersonu. Situācija veidojās labvēlīga mūsu 
Arodbiedrības pārstāvēm, ko viņas arī aktīvi izmantoja, 
lai  iepazītos ar nozares biznesa pārstāvjiem, dibinātu 
kontaktus un iepazīstinātu viņus ar Nozares darba ņē-

mēju pārstāvošo organizāciju—LMNA. 

4. aprīlī notika Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības (LBAS) Darba aizsardzības ko-
misijas sēde, kuras dienas kārtībā  tika izskatīti  vairāki 
jautājumi:  
 1. Valsts Darba inspekcijas (VDI) direktors Re-
nārs LŪSIS informēja par VDI 2018. gada darbības 
pārskatu un darba prioritātēm 2019. gadā. Pagāju-
šajā galvenie plānotie darbības rādītāji izpildīti: uzņē-

mumu  apsekojumu skaits 10 306 (103%).VDI  veik-
to apsekojumu nolūki bijuši:  
 ● iesniegumu izskatīšana – 3611;  

 ● nereģistrētās (nelikumīgās) nodarbinātības atklāšana 
– 2822;  
 ● preventīvās pārbaudes darba aizsardzībā 1772; 

 ● darba vides higiēniskie raksturojumi - 1350; 

 ● tematiskās pārbaudes – 629;  
 ● nelaimes gadījumu izmeklēšana – 298.  

 2018. gadā tematiskajās pārbaudēs kokap-

strādes nozarē aprobēta un pielietota īpaša uzņēmu 
atlases metodika, apsekoti uzņēmumi, kuriem pēdējo 5 

gadu laikā tikuši izsniegti rīkojumi vai brīdinājumi par 
iekārtas darbības apturēšanu : - 43% uzņēmumu pār-

kāpumi novērsti; - 14% uzņēmumu pārkāpumi tika 
konstatēti atkārtoti; - pirms pārbaudēm tikusi nosūtīta 
un VDI mājas lapā ievietota paškontroles anketa noza-
res darba devējiem.  
 2018. gadā VDI amatpersonas konstatējušas 
11 081 pārkāpumu, t.sk. darba aizsardzībā – 7010; 
darba tiesībās – 3407 un 664 VDI likuma pārkāpumus. 

Konstatēto pārkāpumu skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 
2016. gadu, ir samazinājies par 28,90 %! VDI visbie-

žāk konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi 2018. 

gadā  bijuši:  

● Darba likums – 2681      
Darba vides iekšējā uzraudzība (MK  not.Nr.660) – 
2106    

 Apmācība darba aizsardzībā (MK not.NR.749) – 

1483 

 Obligātās veselības pārbaudes  (MK not.Nr.219) – 

1117 

 Valsts darba inspekcijas likums – 664   

 Darbinieku nereģistrēšana VID  (MK not.Nr.827 – 

632     

 Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus (MK not.Nr.371) – 288  

 Darba aizsardzības prasības darba vietās (MK 

not.Nr.359) – 285.    

 2018. gadā notikuši 2182 nelaimes gadījumi 
darbā, t.sk. 207 smagi un 25 nāves gadījumi. Smago 
un nāves gadījumu darbā cēloņi bijuši:  

  nedroša cilvēka rīcība – 46%   

 darba organizācija un ar to saistītie trūkumi – 29%  

● neapmierinoši apstākļi darba vietā – 13%  
● ceļu satiksmes negadījumi – 5%  
● vardarbība – 2%  
● pārējie – 5%   

 2018. gadā reģistrēti arī 52 (operatīvie dati) 
“Dabīgās“ nāves gadījumi darba vietās – par 58% vai-
rāk nekā 2017. gadā.  

 2018. gadā atklātas 1174 nelikumīgi nodarbi-
nātās personas, 808 no tām legalizētas darba tiesiskās 

attiecības (noslēgts darba līgums un/vai persona reģis-

trēta VID kā darba ņēmējs). 
 2020.gadā Valsts darba inspekcija plāno izda-
rīt 10 000 pārbaudes, t.sk. 3000 preventīvās  pārbau-
des darba aizsardzībā; Tematiskās pārbaudes: darba 
aprīkojums “bīstamo” nozaru uzņēmumos; droša pār-
vietošanās un iekšējie ceļi uzņēmumos; psihoemocionā-
lie riska faktori darba vidē; ESF projekta “Uzlabot darba 

drošību, it īpaši “bīstamo” nozaru uzņēmumos” īste-
nošanas noteikumiem. 
 Diemžēl, no VDI puses netika saņemtas atbildes 
uz jautājumiem par virsstundu darba kontroli, tās skait-
liskajiem rādītājiem, par milzīgo konsultāciju  daudzu-
mu, par “dabīgajām” nāvēm darbā,  par VDI sadarbī-

bu ar darba aizsardzības uzticības personām, tās atspo-
guļošanu VDI darbības pārskatā un dažiem citiem jau-

tājumiem. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.04.2019. Meža nozares pārstāvji pasākumā “Mežs 
ienāk Jelgavā” . Viņu vidū arī LMNA priekšsēdētāja 



 2. Vienošanās par sadarbību . Izskatot Brīvo 
arodbiedrību savienības un 
Valsts darba inspekcijas 

2012.gada 26.aprīlī parak-

stītās Vienošanās par sa-
darbību izpildes gaitu, ko-
misija novērtēja to kā ap-
mierinošu un Darba aizsar-
dzības komisijas uzdevumā  
jaunu “Vienošanās par sa-
darbību” (04.04.2019.) 

parakstīja Latvijas Brīvo 
arodbiedrību priekšsēdētāja  vietniece I.LIEPIŅA 
(skat.foto) un Valsts darba inspekcijas direktors 
R.LŪSIS. 
 ( Sēdes pārskatu sagatavoja Ā.Smildziņš –
LMNA eksperts) 

 

 
 

NA CIONĀLAJĀ TRĪSPUSĒJĀS 

 SADARBĪBAS PADOMĒ (NTSP)  
 16. aprīļa Nacionālās trīspusējās sadarbības 

padomes sēdi vadīja Latvijas Darba devēju konfederāci-
jas prezidents V. Gavrilovs. V.Gavrilovs atzinīgi iztei-
cās par Valdības rīcības plānu, kā arī vērsa uzmanību uz 
vēl lielāku nepieciešamību uzturēt principu "Konsultē 
vispirms", un izteica  viedokli, ka Valdības rīcības plā-
nam būtu nepieciešama preambula, kurā tiktu minēti 

svarīgākie darbības virzieni. 
 V.Gavrilovs informēja,  ka Latvijas Darba de-
vēju konfederācija akcentē šādas prioritātes: konkurēt-
spējas veicināšana, inovāciju virzība, kvalificēta darbas-
pēka un konkurētspējīgo resursu pieejamība. 

 NTSP   nolēma: 
1. Konceptuāli atbalstīt Valdības rīcības plānu, paredzot, 

ka tiek turpināts darbs Nacionālās trīspusējās sadarbī-
bas padomes apakšpadomēs Valdības rīcības plāna uz-
labošanā. 
2. Atbalstīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
un valdības vienošanos par Valdības rīcības plāna īste-
nošanu. 
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Darba devēju konfederā-

cijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ( ar pie-
vienotajiem LMNA priekšlikumiem) izteiktos un iesnieg-
tos priekšlikumus. 
4. Ministru prezidentam un ministriem informēt Nacio-
nālo trīspusējo sadarbības padomi par precizējumiem 
Valdības rīcības plānā. 
 

NTSP BNPA 

 2. maijā Finanšu ministrijā notika Budžeta un 
nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes 
sanāksme. Darba kārtībā  Valsts nodokļu politikas pa-

matnostādņu 2018. – 2021. gadam īstenošanas 

2018.gadā starpposma novērtējums. 
 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Sociālie 
partneri sanāksmē atzina, ka nodokļu reforma ir bijusi 
nepietiekami konsekventa. ... Pilnībā netika realizēts 
jautājums, ar kuru mēs gribējām savienot minimālās 
algas būtisku paaugstināšanu – neapliekamā minimuma 
un atvieglojuma straujāka paaugstināšana tika pie-

bremzēta. Tas radīja sabiedrībā neapmierinātību...  
 ...Lai mēs varētu tālāk attīstīties, no LBAS vie-
dokļa ir ļoti būtiski attīstīt gan koplīgumus, gan nozaru 
ģenerālvienošanās, jābūt motivācijai tos slēgt... . 
 ...Ir jābūt straujākam minimālās algas kāpu-
mam jau nākamajā gadā, un arī neapliekamais mini-

mums un atvieglojumi ir jāpaaugstina. Igaunijā un Lie-
tuvā šie jautājumi ir gājuši uz priekšu strauji, un tas 

notiks arī nākamajā gadā, - mēs jau šobrīd iepaliekam 
ar savu minimālo algu 430 eiro, un arī pēc pirktspējas 
paritātes standarta: LV tas ir 352 eiro, EE – 424, LT – 
440 ... . 
...Tādēļ jau nākamgad LBAS no savas puses virzīs jau-

tājumu par minimālās algas paaugstināšanu...”. 
 

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 
 

 Vēlēšanas BWI Eiropas re-

ģionālajā jauniešu padomē  
 
LMNA arodbiedrības darba koordinētāja 
A.Kice 
 10. – 14. aprīlī Stokholmā, noti-
ka BWI Eiropas Reģionālā arodbiedrību 

jauniešu asambleja, kuru organizēja 
Zviedrijas būvniecības nozares arodbiedrī-

ba (BYGGNADS). Asamblejā piedalījās meža un būvnie-
cības nozaru arodbiedrību  jauniešu delegāti, kas pār-
stāv divdesmit arodbiedrības no piecpadsmit valstīm 
visā Eiropā. Latvijas arodbiedrības pārstāvēja Kārlis 
Bērziņš (LMNA) un Matijs Babris (LBNA). 

 BYGGNADS prezidents un BWI Eiropas reģiona 
priekšsēdētāja vietnieks Johans Lindholms asamble-
jas atklāšanas runā uzsvēra: „...Mēs nevaram apmierināt 

prasības un būt pietiekami nozīmīgi, 
ja mēs nevaram piesaistīt sievietes 
un jauniešus mūsu nozares darba 
vietās. Esmu pārliecināts, ka mums 
ir jācīnās pret jebkāda veida diskri-
mināciju un macho uzvedību, jābūt 
atvērtiem un iekļaujošiem sievietēm 
un jauniešiem! Bez jauniešiem mēs 
vienkārši nevaram turpināt stāvēt un 
cīnīties. Mūsu kustībai pastāvīgi ne-
pieciešamas jaunas paaudzes ar 
jaunu enerģiju un novatoriskām 
idejām...”. 
  Asamblejas laikā tika 
ievēlēti padomes priekšsēdētājs 

- BYGGNADS-Zviedrijas būvnie-
cības nozares arodbiedrības 
jaunietis - Jakobs Vagners un 
seši reģionālās jauniešu pado-
mes locekļi . 

 Par vienu no reģionālās jauniešu padomes lo-
cekļa vietniekiem ievēlēts LMNA jauniešu padomes lo-
ceklis Kārlis Bērziņš (LMNA, AS “Latvijas Finieris”). 

Jauniešu asamblejas dalībnieki diskusijās apsprieda arī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.04.2019. LMNA pār-
stāvis K.Bērziņš  (no 
labās) BWI jauniešu 
asamblejā Stokholmā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.04.2019. LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdes 
dalībnieki. Ā.Smildziņš (trešais no labās). 



Izdarīt Darba likumā šādus grozījumus: 
 1. Papildināt 68. pantu ar trešo un ceturto 
daļu šādā redakcijā: 
 "(3) Ar ģenerālvienošanos, kas noslēgta atbil-

stoši šā likuma 18. panta ceturtajai daļai un paredz 
būtisku valsts noteiktās minimālās darba algas vai 
stundas algas likmes paaugstināšanu nozarē vismaz 

50 procentu apmērā virs valsts noteiktās minimālās 
darba algas vai stundas algas likmes, piemaksas ap-
mēru par virsstundu darbu var noteikt mazāku par šā 
panta pirmajā daļā noteikto, bet ne mazāku kā 50 

procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas 
algas likmes, turklāt, ja ir nolīgta akorda alga, - ne 
mazāku kā 50 procentu apmērā no noteiktā akord-
darba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. 
 (4) Ja valsts nosaka minimālo darba algu vai 
stundas likmi tādā apmērā, ka spēkā esošas ģenerāl-

vienošanās ietvaros noteiktās minimālās darba algas 
vai stundas likmes apmērs nozarē vairs neatbilst šā 
panta trešajā daļā minētajam kritērijam, un ja šīs 
ģenerālvienošanās ietvaros minētā piemaksa par 
virsstundām noteikta mazākā apmērā nekā šā panta 
pirmajā daļā noteiktais apmērs, tad attiecīgās ģene-

rālvienošanās ietvaros veic grozījumus tā, lai tiktu 

nodrošināta atbilstība šā panta trešajai daļai. Ja mi-
nētie grozījumi netiek veikti, ģenerālvienošanās zau-
dē spēku gadu pēc neatbilstības iestāšanās dienas." 
 2. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punk-
tu šādā redakcijā: 
"18. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 68. panta 
trešajā un ceturtajā daļā noteiktā regulējuma piemē-

rošanu praksē un tā ietekmi uz darbinieku tiesisko 
stāvokli un līdz 2021. gada 1. februārim iesniedz par 
to Saeimai ziņojumu." 
 Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 28. martā. 
Stājas spēkā: 01.05.2019. 

arodbiedrību tēlu jaunajiem darba ņēmējiem, kā arī  
jauno darba ņēmēju neaizsargātību pret nelaimes gadī-
jumiem darbā, pievēršoties galvenajiem mērķiem šo 

problēmu risināšanai.   

 Arodbiedrības jauniešu asamblejas delegāti 
pilnvaroja reģionālo jauniešu padomi pabeigt Eiropas 
reģionālo arodbiedrību jauniešu rīcības plānu, kura pa-
matā būs iepriekš minētie diskusiju punkti. 

 

JAUNS  PAKALPOJUMS  
ARODBIEDRĪBAS BIEDRIEM 

  2016.gada 19. maija forumā "LBAS paveik-
tais un darbi nākotnē" darba grupā bija nopietna 
diskusija par arodbiedrību pakalpojumiem arodbiedrību 

biedriem. Diskusijas laikā tika apspriesta ideja par jau-
nas apvienotās arodbiedrību krājaizdevuma sa-
biedrības veidošanu. Tās potenciālie biedri varētu būt 
LBAS dalīborganizāciju arodbiedrību, kurās šobrīd nav 
krājaizdevumu sabiedrības, biedri. 

 2019.gada pavasarī šī iecere ir realizējusies! 
 Vecākā un biedru skaitā lielākā krājaizdevu sa-

biedrība Latvijā “Dzelzceļnieks KS” ir mainījusi nosau-
kumu un kļuvusi par Latvijas Arodbiedrību krājaiz-
devu sabiedrību (LAKS). Lēmums par nosaukuma 
maiņu pieņemts š.g. 21. marta sapulcē, 28. martā no-
saukuma maiņa reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 
 Krājaizdevu sabiedrību likuma 2009. gada  gro-

zījumi dod iespēju krājaizdevu sabiedrībā apvienoties 
ne tikai vienas arodbiedrības biedriem, bet arī klientu 
loku paplašināt ar biedriem no vienas arodbiedrību ap-
vienības. 
  Līdz ar to Latvijas Arodbiedrību krājaizde-
vu sabiedrība ( LAKS) šobrīd ir vecākā un lielākā krā-
jaizdevu sabiedrība Latvijā, kas finanšu pakalpojumus 

sniedz arodbiedrības biedriem no 17 Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācijām 
(skat. Sarakstu) . 

  Kāpēc arodbiedrības biedram ir nozīmīgi 
šie finanšu pakalpojumi un kuri ir populārākie? 
 Atšķirībā no bankām, krājaizdevu sabiedrību 
īpašnieki un pārvaldītāji ir to biedri. Vadmotīvs ir pakal-

pojumi biedriem, nevis peļņa. Krājaizdevu sabiedrība 
darbojas ar mērķi sabalansēt savu finanšu plūsmu, lai 
sniegto pakalpojumu nosacījumi būtu izdevīgi gan no-
guldītājam, gan aizņēmējam.  Krājaizdevu sabiedrība ir 
alternatīva. 
 LAKS biedru vidū populāri ir noguldījumi un 

dažādu veidu kredīti – gan nelieli patēriņam, gan aizde-

vumi lielākiem pirkumiem un remontiem, gan arī hipo-
tekārie kredīti namīpašuma iegādei. 
  Kādas ir krājaizdevu sabiedrības un ban-

kas atšķirības?  

 Cilvēkam tā ir papildu alternatīva, izvēles iespē-
ja. Katram pašam ir jāizvērtē, kādam banku produktam 
ik pa laikam ir izdevīgāki piedāvājumi. Bet, piemēram, 
patēriņa kredīta likme, ko Latvijas bankas tagad plaši 
piedāvā, ir 19,5%, maksājumu un kredītkartes – 24-
26%, bet LAKS augstākā likme ir 12%. Un, vērtējot 
pēc lojalitātes līmeņa, - ir vēl zemāki procenti. Savu-

kārt noguldījumu procentu likmes ir augstākas nekā 
citās finanšu iestādēs. 
 PAR KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS BIEDRU VAR 
KĻŪT pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir 
Latvijas Meža nozares arodbiedrības biedrs, kā arī 
krājaizdevu sabiedrībā jau uzņemto biedru laulātie un 

pilngadīgie bērni. 
 Vairāk par krājaizdevu sabiedrību www.laks.lv 
 LMNA “Ziņu” piezīme: Arī vairākām citām LBAS dalī-
borganizācijām ir savas krājaizdevu sabiedrības: Latvijas 
tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības KKS "Jūrnieku fo-
rums"; Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"; 
Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā 
krājaizdevu sabiedrība; Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
"LAKRS KS".  
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 “Īsts kādas lietas pazinējs ir tikai 
tās lietotājs.”  

(Platons par darbu). 
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