
 
 

 

 
 
24. maijā  LMNA arodorganizāciju vadītāju un 

aktīvistu informatī-
vā sanāksme, lai 
tuvāk iepazītos  ar 
meža apakšnozaru 

darba īpatnībām,  

notika Baltijas lielā-
kajā  meža izziņas  
p a s ā k u m ā  
“Latvijas Meža die-
nas”, kas norisinā-

jās 24. un 25. mai-
jā Tērvetes dabas parkā. “Latvijas Meža dienas” organi-

zēja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Tēr-
vetes novada pašvaldību, Latvijas Meža īpašnieku bied-

rību, Latvijas Kokrūpniecības federāciju un biedrību 
“Zaļās mājas”.      

  Mežam, lai tas izaugtu liels un varens, 

nepieciešami 5 elementi, : Zeme-Ūdens-Gaiss-
Uguns-Cilvēks (no Meža dienu bukleta). Patiesi iepa-
zīt šos 5 meža elementus  varējām 5 pasākuma zonās 

ar vairāk nekā 80 meža izziņas pieturām. Lūk, dažas 
pieturas un to dalībnieki: ● Saplāksnis Latvijā un pa-
saulē (AS “Latvijas Finieris”), ● Kokapstrādes instru-

menti (Instrumentu Nams), ● Meža politika (LR Zem-
kopības ministrijas Meža departaments), ● Profesionālā 
izglītība meža nozarē (Ogres tehnikums, Jelgavas teh-
nikums), ● Makšķerēšanas gudrības “Ne asakas!” (LVM 

Rekreācija un medības, SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs”), ● Orientēšanās mežā (Latvijas 
Orientēšanās federācija), ● Auces amatnieku darbnīca 
Auces novada pašvaldība), ●Meža apsaimniekošana 
(MPKS “Mežsaimnieks”), ● Purva veltes ( Biedrība Lat-
vijas kūdras asociācija), ● Meža darbi (LVM Koksnes 
produktu ražošana un piegāde), ● Motorzāģu pasaule 

(SIA “HUSQARNA Latvia”    un citas.   

 Meža dienu ietvaros notika vesela rinda pa-
raugdemonstrējumu. Piemēram, Koku gāšana un atza-
rošana, Zaru šķeldošana, Stādīšanas iekārta RISUTEC 
TK120, Jaunākās paaudzes motorzāģu prezentācija, 
Cirsmas izstrāde u.tml. 

Pieturu un demonstrējumu apmeklējumā sasta-
pām daudzus pazīstamus  meža nozares asociāciju, 
uzņēmumu,  mācību  un valdības iestāžu darbiniekus. 
Un pieturās kavējās arī zinātkāri ceļabiedri no LMNA!!!   
Taču starp apmeklētājiem visvairāk bija bērni un skolē-
ni, daudziem no kuriem mežs bija atklājums.  

Apmeklējuma beigās visa LMNA grupa veiksmī-

gi izturēja organizatoru testu par Meža politiku. 

 “Latvijas Avīze”  28.maijā par Meža dienām: 
”Aizvadītajā nedēļas nogalē Meža dienu krāšņāko pasākumu 

Tērvetes dabas parkā apmeklēja ap 16 000 interesentu. Izstā-
de ir beigusies, taču no dažādiem materiāliem celtā koka māja 
un velotaka pieejama visu gadu”.      
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MEŽA DARBINIEKU 
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Būt zaļam - 
Pie sava koka 
Pie sava zara 
Ar roku, kura vēl 
var 
 Anda Līce 



 8.augustā AS „Liepājas papīrs” arodorganizāci-

jā  notika LMNA izbraukuma seminārs „ Par sistemā-

tisku darbinieku labklājības celšanu”. Seminārs 

norisinājās divas reizes- atsevišķi rīta un vakara maiņas 

darbiniekiem . 

 Seminārā piedalījās AS „Liepājas papīrs” arod-

organizācijas biedri. LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņi-

ca informēja par padarīto Latvijas Meža nozares arod-

biedrībā, nākotnes plāniem, izaicinājumiem un iespē-

jām, ko dod lojalitātes programma. Savukārt arodbied-

rības biedru koordinatore Ligita Brahmane informēja 

par koplīgumu nozīmi nozarē un uzņēmumā. Diskusijās 

starp LMNA vadību un arodbiedrības biedriem tika pār-

runāti šī brīža aktuālie jautājumi. 

 Augusta vidū notika kārtējā LMNA tikšanās ar 
Zviedrijas Meža un grafiskā dizaina arodbiedrības GS 
pārstāvi Kennetu Johanssonu. Bija plānots, ka LMNA 
kopā ar Zviedrijas arodbiedrības pārstāvjiem apmeklēs 
uzņēmumu  “Vika Wood” Talsos, kas ir Zviedrijas 
kompānijas meitas uzņēmums Latvijā. Tomēr sakarā ar 
atvaļinājumu periodu uzņēmumā, tikšanās tika pārcelta 

uz novembri.  
 Svarīgs vizītes iemesls bija arī LMNA ziņojums 
BOA projekta ietvaros. Kopš aprīļa vidus LMNA BOA 

projektā darbojās jauna biedru organizatore Ligita 
Brahmane, kuru jau iepazinuši liela daļa esošo biedru 
un arodorganizāciju priekšsēdētāju. Vizītes laikā Ligi-
tas Brahmanes sasniegtie rezultāti novērtēti  pozitīvi 

un Zviedrijas partneri turpinās sadarbību ar LMNA. 
 28. augustā Zemkopības ministrijā Arodbiedrī-
ba tikās ar ministru Kasparu Gerhardu.  Latvijas Meža 
nozares arodbiedrības (LMNA) priekšsēdētāja Inguna 
Siņica un  Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekš-
sēdētājs Egils Baldzēns  aktualizēja Valsts meža die-

nesta (VMD) darbinieku darba samaksas jautājumu. 
Tika pārrunāta atal-

gojuma pol i t ika 
Valsts meža dienes-
tā, līdz šim paveiktie 
uzlabojumi un mo-
dernizācija, kā arī 

iespējamie priekšli-
kumi nodokļu politi-
kas pilnveidošanai 
2021. gadam. 
  Arodbiedr ī-
bas uzsvēra, ka VMD 
darbība ir saistīta ar 

mežu un meža ze-
mes teritoriju, kuras 
platība kopš Latvijas 
neatkarības atgūša-
nas ir pieaugusi, un 

attiecīgi ir pieaudzis arī VMD veicamā darba apjoms. 

Savukārt darbinieku skaits, kuri nodrošina VMD funkci-
jas, ir samazinājies aptuveni 3 reizes. Turklāt esošā 
finansējuma dēļ ugunsnedrošajā laika posmā nav iespē-
jams pietiekamā skaitā nodarbināt meža ugunsdzēsējus 
un specializētā autotransporta vadītājus. Zemā darba 
samaksa un minimālais sociālo garantiju nodrošinājums 

veicina sezonas darbinieku pastāvīgu mainību. Turklāt 

VMD darbinieku darba samaksa vēl joprojām ir zemākā 
nozarē. LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica akcentēja, 
ka, lai stiprinātu VMD veiktspēju, kā arī lai VMD efektīvi 
īstenotu meža ugunsgrēku dzēšanu, nepieciešams no-

drošināt darbiniekiem atbilstošu un meža nozares kon-
tekstā konkurētspējīgu darba samaksu. 

 Ministrs Kaspars Gerhards piekrita, ka ir ne-
pieciešams stiprināt Valsts meža dienestu, tajā skaitā 

veidojot arī samērīgu un atbilstošu atalgojuma sistēmu 
dienesta darbiniekiem. Kā viens no iespējamajiem risi-
nājumiem tika norādīta nodokļu politikas pilnveidošana, 
kas attiecināma tieši uz meža nozari, tostarp nepiecie-
šams pārskatīt gan šā brīža finanšu situāciju dienestā, 
gan veicamos darbus, gan sasniegtos un sasniedzamos 
mērķus. 

 Arodbiedrības un Ministrs tikšanās laikā bija 
vienisprātis, ka jautājums par Valsts meža dienesta 
darbinieku algām ir jārisina un tam ir nepieciešams at-

balsts, lai stiprinātu valsts mežu ugunsdrošību.  
 Tikšanās laikā tika diskutēts arī par nevienlīdzī-
bu darbaspēka jautājumos – LBAS priekšsēdētājs Egils 

Baldzēns vērsa uzmanību, ka ir novērojamas atalgoju-
ma atšķirības vietējam darbaspēkam un ārvalstu darba-
spēkam, proti, darba devēji nosaka lielāku atalgojumu 
ārvalstniekiem, nekā vietējiem darbiniekiem. Savukārt 
ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka citu valstu 
darbinieku ievešanas un atalgojuma problemātika jau ir 
Nacionālās apvienības un Zemkopības ministrijas die-

naskārtībā. Darbaspēka pieejamība un atalgojuma sa-
mērīgums ir aktuāls jautājums Latvijā kopumā. Tālab, 

lai rastu ilgtspējīgu risinājumu, kas piemērots Latvijas 
darba tirgus vajadzībām un nācijas izaugsmei, šie jau-
tājumi tiek diskutēti visos līmeņos gan Saeimā, gan 
Ministru kabinetā. Ministrs uzsvēra, ka Latvijas darba 
tirgus dalībnieku diskriminācija nav pieļaujama - valsts 

līmenī ir jārada mehānisms, lai darba devējs izvēlētos 
Latvijas pilsoni, nevis imigrantu. Tieši tāpēc ir aktīvi 
jāstrādā ar darbinieku izglītošanu, pārkvalifikāciju un 
reemigrāciju, lai iespējami ātrāk novērstu pieaugošo 
darbinieku trūkumu. 
 Arodbiedrības ar Ministru pārrunāja arī jauno 

meža speciālistu piesaisti valsts sektorā. Patlaban mežu 

nozarē būtisks izaicinājums ir darbinieku trūkums, ko ir 
veicinājis nepietiekamais atalgojums. I. Siņica pastās-
tīja, ka meža nozarē būtiska problēma ir darba spēka 
novecošana. Valsts meža dienesta strādājošie vairums 
ir pirmspensijas vai pensijas vecuma cilvēki, un diemžēl 
Valsts meža dienests ir spiests darba līgumus pagarināt 

ar šiem cilvēkiem, jo jaunie speciālisti nav gatavi strā-
dāt par valsts piedāvāto atalgojumu. Patlaban Valsts 
meža dienesta darbinieki vidēji algā saņem 873 eiro 
pirms nodokļiem - tātad reāli "uz rokas" saņem apmē-
ram 600 eiro. Jaunie speciālisti nav gatavi ilgtermiņā 
strādāt par šādu atalgojumu. Tie, kuri pabeidz Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes meža fakultāti, atnāk uz 

valsts sektoru gūt pieredzi, bet pēc neilga laika dodas 
uz privāto sektoru, kurā atalgojums ir vismaz divas rei-
zes lielāks. 
 Ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka diskusijas par 
darba samaksas jautājumu nozarē politiskajā līmenī 
notiks tuvākajās nedēļās, un tās būs ļoti smagas. 6. 

septembrī valdība lems par atbalstāmajām prioritātēm 
valsts budžeta kontekstā, un to vidū būs arī Zemkopī-
bas ministrijas iesniegtā prioritāte VMD darbības atbal-
stam. 
 Sarunā puses vienojās, ka zemkopības ministrs 

turpmāk regulāri tiksies ar Arodbiedrību. CERĒSIM !!! 
 LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns ministru in-

formēja par nozaru arodbiedrību interesi un nepiecieša-
mību slēgt ģenerālvienošanās viņa pārraugāmajās no-
zarēs, par ko ministrs pauda ieinteresētību un atbalstu 
turpmākā procesa attīstībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 28.08.2019. Arodbiedrības 
pārstāvji E.Baldzēns (LBAS), 
I.Siņica un A.Kice (LMNA) tiekas ar 
zemkopības ministru K.Gerhardu 
(otrais no labās).  



29.—30. augustā Sēlijas mežniecībā, Latvijā, 
notika Baltijas valstu - Latvijas un Lietuvas  - Meža no-

zaru arodbiedrību pārstāvju ikgadējais seminārs.  Latvi-
ju pārstāvēja LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, Val-

des loceklis  Uldis Roze, arodbiedrības darba koordina-
tore Anete Kice, arodbiedrības biedru koordinatore  
Ligita Brahmane, “Latvijas Finieris” pārstāve Dzidra 
Stivka, Sēlijas VM arodorganizācijas priekšsēdētājs   
Pāvels Maculevičs un virsmežzinis Ilmārs Gūtmanis,  
“Latvijas Finiera” Liepājas MRS pārstāve Gunta Liepa 
un “Liepājas Papīrs” pārstāve Dace Smilga.  

Lietuvas un Latvijas pārstāvji neformālu sarunu 
gaisotnē savstarpēji iepazīstināja kolēģus ar problē-
mām, kādām arodbiedrības saskaras ikdienas darbā.   

Gatavojoties Eiropas Būvniecības un meža noz-
aru arodbiedrību federācijas (EFBWW) kongresam, kas 
notiks 7.—8.novembrī Vīnē,  Lietuvas un Latvijas puses  
vienprātīgi nolēma izvirzīt un atbalstīt šādas kandidatū-
ras :  

EFBWW ģenerālsekretāra amatam Tomu Delo-

u; 

EFBWW prezidenta amatam Johan Lindholm.  
Puses kopīgi nolēma, ka šo kolēģu pieredze 

stiprinās EFBWW komandu, kurai jāspēj tikt galā ar nā-
kamā sasaukuma izaicinājumiem. 

 
JAUNS DARBA CĒLIENS ... 

Ligita Brahmane 
LMNA arodbiedrības biedru organizatore 
 “Šā gada pavasaris man personīgi  
sākās ar jauniem izaicinājumiem. Sāku 
iepazīt mežu un kokapstrādes nozari. Lai 
izveidotos uzskatāmāks priekšstats par 

nozari apmeklēju Meža dienas Jelgavā un 

Tērvetē.  Regulāri uzrunāju darbiniekus kokapstrādes 
uzņēmumos ar mērķi popularizēt LMNA un aicināt iestā-
ties arodbiedrībā. Sazinos ar arodbiedrības biedriem un 
pēc nepieciešamības izbraucu uz uzņēmumiem, lai tik-
tos ar darbiniekiem. Ir izdevies iesaistīt arodbiedrībā 
darbiniekus no vairākiem privātsektora kokapstrādes un 

mežistrādes uzņēmumiem. Pie sasniegtā neapstājos un 
turpinu uzrunāt uzņēmumu darbiniekus, lai pārliecinātu 
par iesaisti arodbiedrībā. Ieplānotas vairākas tikšanās 
ar darbiniekiem uzņēmumos, kuros vēl nav izveidotas 
arodorganizācijas un nav neviena arodbiedrības biedra.  

Dalība Latvijas Kokapstrādes un mēbeļu uzņē-
mumu 44.sporta spēlēs deva iespēju iepazīties ar noza-

res cilvēkiem. Ir iegūti jauni kontakti un plānots apcie-
mot iepazītos darbiniekus uzņēmumos ‘uz vietas”. Pēc 
komunikācijas sporta spēlēs izstrādāju aptaujas anketu 

LMNA-arodbiedrība Tavā uzņēmumā. Atbildes gaidu 
septembra beigās. 

Priecē arodbiedrības popularitātes atjaunošanās 
Valsts Meža dienestā (VMD). VMD Rīgas reģionālajā 

nodaļā notika arodorganizācijas sapulce, kurā ievēlēja 
jaunu arodorganizācijas priekšsēdētāju Ilzi Kalniņu. Ir 
vienošanās ar virsmežniecībām par iespēju piedalīties 
reģionālajās darbinieku sanāksmēs, lai informētu par 
LMNA darbību. 

Augusta izskaņā piedalījos Latvijas Meža noza-
res arodbiedrības un Lietuvas Meža nozares arodbiedrī-

bas tikšanās pasākumā. Ar interesi piedalījos diskusijās 
un pieredzes apmaiņā par nozarei aktuālām tēmām. 
Īpaši vērtīga bija pieredzes apmaiņa par jaunu arod-

biedrības biedru piesaisti. 
 Kā palīgu arodorganizācijām jaunu biedru pie-
saistei izstrādāju reklāmas materiālu (skat. attēlu). 

Aiciniet savus 
kolēģus un no-
zarē strādājo-
šos draugus 
p i e v i e no t i e s 
Latvijas Meža 
nozares arod-

biedrībai, tādā 
veidā palielinot 

arodbiedrības 
biedru skaitu. 
LMNA galve-
nais balsts ir 

arodbiedrības biedri. Jo vairāk nozarē strādājošo pievie-

nosies esošajām arodorganizācijām vai izveidos jaunas 
arodorganizācijas, jo lielākas būs iespējas uzlabot noza-
rē strādājošo ienākumus, kā arī sociālās labklājības lī-
meni. Kopā mēs esam vērā ņemams spēks! 
 Ir plāns izstrādāt jaunas Arodbiedrības biedru 
kartes, piesaistot sadarbības partnerus, lai izveidotu 

lojalitātes programmu LMNA biedriem. Šobrīd biedriem 

ir iespēja izmantot  rehabilitācijas centra „Līgatne” pie-
dāvājumus par īpašām cenām,  kā  arī  iespēja apmek-
lēt Latvijas Nacionālās Operas un Baleta teātra izrāžu 
pēdējā brīža piedāvājumus...”. 

 

27.—28.maijā viesnīcā "Baltvilla", ESF  projek-

ta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

divpusējā sociālā dialoga attīstība, labāka 

tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbī-

bas vides sakārtošanai" ietvaros, bija iespēja ap-

meklēt semināru par prezentēšanas prasmēm. Meža 
nozares arodbiedrības darba koordinētāja Anete Kice 

un arodbiedrības biedru organizatore Ligita Brahmane 
piedalījās seminārā kopā ar kolēģiem no Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības, Latvijas Būvnieku arodbiedrī-
bas, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības, Latvijas 
Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku 
arodbiedrības LAKRS, un Latvijas Industriālo nozaru 

arodbiedrības.  

Semināru vadīja Krista Vāvere,- pieredzējusi 
mediju komunikācijas un prezentāciju vadīšanas pa-
sniedzēja, trenere, konsultante un žurnāliste ar vairāk 
kā 20 gadu praktisko pieredzi. Seminārs sastāvēja no 
praktiskās un teorētiskās daļas. Liels akcents tika likts 
uz to, kā prezentēšanas prasmes var praktiski pilnvei-

dot un pielietot ikdienas dzīvē – runājot ar  cilvēkiem. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.08.2019. Starptautiskā semināra dalībnieki Likteņdārzā , 
Koknesē ... 



 Semināra laikā pārliecinājāmies, ka runājot 
nav iespējams noslēpties un tas ir iemesls, kas dau-

dziem publiskā runā sagādā bailes. Arodbiedrību aktī-
vistiem  ir svarīgi ne tikai pateikt, bet arī tapt sadzirdē-

tiem,  viņu vārdiem ir jābūt ietekmei. Iedziļinoties ru-
nas mērķī, saturā un veidā, mācoties retorikas pamatus 
ir iespēja precīzi izprast spēcīgas runas nosacīju-
mus. Atkārtoti izmēģinot dažādas prezentācijas veido-
šanas un uzstāšanās tehnikas, saņēmām konstruktīvu 
analīzi un ieteikumus no Kristas Vāveres. Katrs semi-
nāra dalībnieks pēc kursa beigām  spēja labāk apzinā-

ties savas vājās un stiprās puses, attīstīja prasmi pub-
liski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli.  

Dažas atziņas pēc semināra: Jārunā vienkāršā 

valodā, tā lai cilvēki saprot teiktā būtību; Apzinoties 
publiskās runas kļūdas un apzināti tās novēršot, publis-
ki runāt var iemācīties arī nerunātājs; Pauzes runas 

laikā dod iespēju apzināt informāciju; Publiskajā runā 
būtiska ir attieksme pret prezentāciju, svarīgākais ir 
nevis „kā man sanāk”, bet  „ko es varu sniegt”. 

   

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 
 

 5. - 6. jūnijā  Sofijā, (Bulgārija),  notika Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savienības realizētā projekta 
„Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pie-

ņemšanas veicināšana arodbiedrībās” noslēguma 
konferencē. Konferencē piedalījās projekta partneri no 
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA), Me-
ža nozares arodbiedrības (priekšsēdētāja Ingūna 
Siņica un arodbiedrības biedru organizatore Ligita 

Brahmane), Horvātijas metalurģijas arodbiedrības 
( S M H - I S ) , 
Ungārijas Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu 
nozares darbinieku apvienību federācijas ÉFÉDOSZSZ), 
Bulgārijas "Būvniecības, rūpniecības un ūdensapgādes" 
federācijas Podkrepa (FCIW - Podkrepa), kā arī asoci-

ētie partneri no Melnkalnes brīvo arodbiedrību savienī-

bas (USSCG), Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA), Bul-
gārijas Būvniecības kameras (BCC), Bulgārijas Eiropas 
informācijas tīkla (EIN), Ungārijas būvuzņēmēju federā-
cijas (EVOSZ).   

Konferenci vadīja LBAS projekta vadītāja Irina 
Semjonova, uzsverot būtisko lomu jauno arodbiedrī-

bas līderu apmācībai, ar mērķi nodrošināt turpmāko 
arodbiedrību attīstību un stabilitāti. Aktuāla ir starptau-
tiskā sadarbības tīkla organizācija un personīgo kontak-
tu veidošana, jo tas ir ļoti efektīvs arodbiedrības darba 
attīstīšanas un uzlabošanas veids. I.Semjonova ak-
centēja arī nacionālo apmācību semināru nozīmi, kuros 

jauniešus gatavoja līderībai, veicināja partnerību starp 

arodbiedrībām un darba devēju organizācijām.  Projek-
ta vadītāja aicināja nākotnē turpināt sadarbību, un tur-
pināt uzturēt projekta laikā izveidoto mājas lapu 
https://www.youthinvolvement.eu.   

I. Semjonova uzsvēra arodbiedrības biedru 
procentuālā skaita no visiem strādājošajiem nozīmi. Jo 

lielāks darbinieku skaits ir iesaistījies arodbiedrībā, jo 
labāku rezultātu darbinieku labā var panākt pārrunās ar 
sociālajiem partneriem, darba devējiem un valdību. Lai 
jauniešus iesaistītu arodbiedrībā ir jāiet pie viņiem un 
jāuzrunā, jo paši jaunieši tāpat vien nenāks un nestā-

sies arodbiedrībā. Jāpieliek pūles, lai iesaistītu jauniešus 
arodbiedrībā un ne retāk kā 2 reizes gadā jārīko pasā-

kumi jauniešiem. Pieredzējušajiem arodbiedrības aktī-
vistiem jānorāda uz instrumentiem, kas var palīdzēt 
jauniešu iesaistei. Jaunieši, kuri ir arodbiedrības biedri, 
var kļūt par jauniešu mentoriem. I.Semjonova akcen-

tēja, ka tiesību aizsardzība nav vienīgais instruments 
arodbiedrības biedru piesaistei, svarīgi ir izveidot inte-

resantas paketes dažādām vecuma grupām. Vienai da-
ļai jauniešu ir būtiski izskaidrot darba tiesības un darba 

aizsardzības prasības. Jāatrod risinājumi, kā runāt ar 
jauniešiem. Arodbiedrībām jāietekmē profesionālās iz-
glītības attīstība dalībvalstīs. Ieteikums dalīborganizāci-
jām: vienu vai divas reizes gadā novadīt informatīvo 
stundu skolniekiem un profesionālo izglītības iestāžu 
jauniešiem par arodbiedrībām un darba tiesībām.   

Katrā dalībvalstī ir savas pamatproblēmas. 

Melnkalnes arodbiedrības pārstāvis Matija Milacic se-
višķi uzsvēra darba vietu nestabilitāti un neregulāras 
darba algas izmaksas. Ļoti daudz jauniešu strādājot 

sabiedriskajā sektorā. Bet situācija esot labāka nekā 
pirms dažiem gadiem. Gadu gaitā esot izveidojusies 
bedre starp arodbiedrību funkcionāriem un jauniešiem. 

Šobrīd Melnkalnē cīnās par jaunu arodorganizāciju iz-
veidi, tādā veidā uzlabojot strādājošo sociālās garanti-
jas. Runātājs uzsvēra, ka vēlas ne tikai izveidot un at-
jaunot arodorganizācijas, bet skatās kādus labumus var 
dot biedriem. Ar projektu starpniecību var biedriem dot 
papildus zināšanas un jaunu pieredzi.  

Savukārt Ungārijas arodbiedrības pārstāvis 

Gyuala Pallagi uzsvēra jauniešiem paredzēto akciju 
nozīmi. Ungārijā arodbiedrību pārstāvji apmeklē skolas, 

profesionālās izglītības iestādes un augstskolas, lai in-
formētu par arodbiedrībām un darba tiesībām, uzzinātu 
kāds ir jauniešu redzējums par nākotni. Ungārijā trūkt 
darba spēka un ir darbaspēka migrācija. Arī pamatiedzī-
votāju skaits samazinās. Vietējie maina darba vietas uz 

lielākām darba algām, tajā skaitā arī jaunieši bieži mai-
na darba vietas. Ir problēmas ar kvalifikācijas paaugsti-
nāšanu. Mazkvalificēto darbu lielākajā daļā veic vies-
strādnieki — galvenokārt no Šrilankas un Ukrainas un  
viņiem maksā mazāk. Šobrīd pēc Ungārijas valdības 
maiņas sociālie partneri piedalās dažādās darba grupās. 

Izglītībai esot zems prestižs. Labi apmācīts speciālists 

labāk atrod darbu. Ražošanā tas kļūst redzamāks, kur 
darbinieki saņem lielākas algas. 

Ungārijā katru gadu notiek pasākums „STAR” ar 
popmūziķu iesaisti. Visi pasākumi organizēti ar arod-
biedrības līdzdalību. Pasākums ar domu pievērst uzma-
nību „melnajiem” darbiem, - tā norādot uz reālo situāci-

ju darba tirgū.  Tas palīdz iesaistīt jauniešus arodbiedrī-
bās. G.Pallagi uzsvēra, ka ne jauniešiem jāmeklē arod-
biedrības, bet arodbiedrībām jāatrod jaunieši un jāie-
saista arodbiedrībās. 

Pārējām projektā iesaistītajām dalībvalstīm lī-
dzīgas problēmas, - tās jārisina. 

Konferences laikā tika atspoguļoti Latvijā noti-

kušo jauniešu apmācību rezultāti, kā arī turpmākie soļi, 
kurus visi partneri ņems vērā pēc projekta noslēguma. 
 Projekta ieguvums ir redzējums kādā virzienā 
jāstrādā, lai arodbiedrības varētu ietekmēt uzņēmumā 
pieņemtos lēmumus, veicinātu jauno darbinieku iesais-
tīšanos un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī  piere-

dzes apmaiņa.  
 25.-27. jūnijā Varšavā (Polija) notika tikšanās 

projekta  -  “Sociālā dialoga attīstība 

kokrūpniecības, mežsaimniecības un 

būvniecības nozarēs, centrālās un austru-

meiropas valstīs” ietvaros.  
 Sanāksmē piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, 
Ungārijas un Austrijas Meža un  Būvniecības nozaru 
arodbiedrību pārstāvji, kā arī pārstāvji no EFBWW 
(Eiropas būvniecības un meža nozares arodbiedrību fed-

erācija).  



 Pirmās dienas laikā dalībnieki aktīvi diskutēja 
un dalījās pieredzē par katras valsts nozares aktuali-

tātēm sociālā dialoga ietvaros. LMNA ziņoja, par 
plāniem tikties ar Zemkopības ministru, lai aktualizētu 

problēmjautājumus Valsts meža dienestā, kā arī pauda 
nožēlu, ka joprojām nav sekmējies sociālais dialogs 
kokrūpniecības nozarē.  
 Sanāksmes otrajā dienā vairāk uzmanības tika 
veltīta gaidāmajam EFBWW kongresam, tika runāts par 
pašreizējām aktivitātēm, kā arī par stratēģiskā virziena 
plāna projektu nākamajam starpkongresu periodam. 

 

M EŽA NOZARĒ 

 
 

LATVIJAS KOKAPSTRĀDES UN MĒBEĻU RA-
ŽOTĀJU UZŅĒMUMU 44.SPORTA SPĒLĒS. 

20. - 21.jūlijā, Usmas ezera  atpūtas komplek-
sā „Lejastiezumi”  šī gada spēļu rīkotājuzņēmums SIA 
“KRONOSPAN Rīga”, asociācija “Latvijas Mēbeles” un 
pasākumu aģentūra „NOIR Event managment”  organi-
zēja Latvijas kokapstrādes un mēbeļu ražotāju uz-

ņēmumu 44.sporta spēles.  
Spēlēs piedalījās mežsaimniecības un kokrūp-

niecības nozarē darbojošos uzņēmumu darbinieki un 

viņu ģimeņu locekļi, kā arī  Latvijas Meža nozares arod-
biedrības komanda (skat. Foto).  

Spēļu programmā bija iekļauti dažādi komandu 
sporta veidi: volejbols, strītbols, Festivāla apļa spēle, 
skatuves uzbūve, fanu zona, ritma fabrika, festivāla 
sauklis, noslēguma stafete un zolītes turnīrs.  

Notika arī  dažādas individuālās sacensības, 
kurās varēja piedalīties visi dalībnieki. Piemēram: festi-

vāla stiprinieks, tīrs un laimīgs, slapjā performance, 

nomaini savu riepu, šauj pa bundžām, greizais velo fans 
un tēja ar jumtiņu.  

Pēc sacensībām notika komandu un individuālo 
sporta veidu uzvarētāju apbalvošana. Meža nozares 
arodbiedrības komanda piedalījās gandrīz visās dis-
ciplīnās un guva arī labus rezultātus. 

 Komandu sacensībās  LMNA ieguva godalgotās 
vietas šādās disciplīnās: 
Festivāla saukļa uzdevumā  - 2 vieta; 
Festivāla apļa stafetē - 2 vieta; 
Ritma fabrikas uzdevumā - 2 vieta ; 
Fanu zonas uzdevumā - 2 vieta;  

 Individuālās sacensībās: 
Festivāla soda metieni – Daiga Krūmiņa (LMNA) 
1.vieta; 
Nomaini savu riepu -  Jānis Dambītis ( LMNA ) – 
1.vieta  
  

VIEDOKLIS ... 

  

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 

PAR VALSTS DARBA INSPEKCIJAS  
2018. GADA DARBĪBAS PĀRSKATU 

 Pārskatu lasīja un turpinās lasīt  
Ā.Smildziņš, LMNA eksperts 
 
 VDI ir Labklājības ministra pārrau-

dzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.  
 Saskaņā ar Valsts darba inspekci-

jas likumu VDI veic šādus uzdevumus: 
1) uzrauga un kontrolē darba tiesisko at-
tiecību un darba aizsardzības normatīvo 

aktu prasību ievērošanu; 2) kontrolē, kā darba devēji 
un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un dar-
ba koplīgumos noteiktos pienākumus; 3) veicina so-
ciālo dialogu; . . . un citus uzdevumus darba aizsar-

dzības jomā. 
 2018.gada darbības pārskatā (Pārskats) no-
rādīti 2 galvenie virzieni: ● darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības jomas efektīva inspicēšana un 
kontrole; ● pakalpojumu sniegšana klientiem, 
t.sk., sabiedrības informēšana par aktuāliem darba tie-
sību un darba aizsardzības jautājumiem.   

 VDI darbības virzienu galvenie mērķi bijuši: 
1. pilnveidot  inspicēšanas un kontroles procesu;  2. 
uzlabot darbinieku zināšanas un darba apstākļus; 3. 
pilnveidot sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 
kā arī komunikāciju ar sabiedrību.   
 Galveno virzienu un mērķu sasniegšanai  VDI  

noteikusi  Darbības prioritātes 2018. gadā: ○ nereģis-
trētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenoša-

na, ○ letālo nelaimes gadījumu darbā  un to nelaimes 
gadījumu darbā, kuru rezultātā cietušajam radušies 
smagi veselības traucējumi, skaita samazināšana. 
 Pārskatā uzsvērta “KONSULTĒ VISPIRMS” 
principa realizēšana praksē, kura īstenošanai speciāli 

apmācītas 40 VDI amatpersonas.  
 Politiskā uzdevuma  “nereģistrētās nodarbinātī-
bas  samazināšana” ietvaros VDI amatpersonas veiku-
šas 2849 apsekojumus, kuros konstatējušas 1198  
“nereģistrēti nodarbinātās” personas  (vidēji  katros 2 
apsekojumos vienu personu), šajā sakarā piemēroti 
707 administratīvie sodi par kopējo summu 463 130 

eiro jeb vidēji 387 eiro par katru atklāto nelikumīgi 

nodarbinātu personu.  
 Kokapstrādē visvairāk pārkāpumu bijis par  MK 
noteikumu “Darba vides iekšējās uzraudzības  veikša-
nas kārtība” prasību neievērošanu – 21,2% , un 
13,3% par “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 

pārbaude” prasību neievērošanu. Kokapstrādē darbā 

 “...viens no atslēgas jautājumiem ir atalgo-
jums—tam ir jāizlīdzinās ar Eiropas līmeni ... ... meža 
nozarē tas pakāpeniski izdodas un esam starp līderiem 
atalgojuma pieauguma ziņā.  Pie gandrīz nemainīgas 

aptuveni 40 000 nodarbināto skaita mežsaimniecībā, 
kokrūpniecībā un mēbeļu ražošanā kopējās valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 83 miljo-
niem eiro 2015.gadā ir pieaugušas līdz vairāk nekā 
128 miljoniem 2018.gadā... “.                                                            
 Indulis Kovisārs, Latvijas Kokrūpniecības 
federācijas prezidents, intervijā Dz. Smiltēnai “Pasauli 

glābs bioekonomika”, “Baltijas Koks”, Jūlijs, 2019. 



notikušo nelaimes gadījumu cēloņi, galvenokārt, bijuši 
saistīti ar darbinieku nepilnīgu apmācību un neatbilstoša 

aprīkojuma pielietošanu. 
 Personāls un finanšu resursi. VDI vidējais 

amata vietu skaits bijis 189,6, bet faktiskais vidējais 
nodarbināto skaits – 163 (86%), 131 no tiem (vidēji) 
valsts civildienesta ierēdņi. 2017. gadā no 165 nodar-
binātajiem  134 (76,32% )bijušas sievietes. Finanšu 
resursi 2018. gadā izdevumu segšanai bijuši gandrīz 4 
miljoni eiro, jeb salīdzinot ar 2017. gadu par 17,5% 
vairāk. Kopējie uzturēšanas izdevumi, rēķinot  uz vie-

nu Darba inspekcijā nodarbināto bijuši 24 540 eiro.  
 Piezīme (Ā.S): “Pārskatā netiek analizēta, 
publicēta finanšu resursu izmantošana - Darba inspekci-

jas darbību izmaksas, piemēram, apsekojumu, nelaimes 
gadījumu izmeklēšanas t.sk. transporta pakalpojumu, 
nodarbināto un darba devēju konsultēšanas 40 

amatpersonu apmācības, izglītojošu semināru,  plaš-
saziņas līdzekļos sniegtās informācijas, publikāciju u.c. 
izmaksas. Bet, varbūt,  ka vajadzēja publicēt, lai sa-
biedrība labāk izprastu un novērtētu VDI darbības efek-
tivitāti.” 
 Uzņēmumu apsekojumi. 2018. gadā VDI 
amatpersonas veikušas 10 397 apsekojumus 7341 

uzņēmumā, kuros konstatēti 11 231 pārkāpums, 
t.sk.7075 (63%) darba aizsardzības pārkāpumi,  jeb 

knapi viens darba aizsardzības pārkāpums katrā 
apsekojumā. Jau vairākus gadus pēc kārtas trīs nor-
matīvo aktu prasību pārkāpumi tiek konstatēti visbie-
žāk: ●“Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” (…nodarbinātie nav informēti  par darba vidē 

pastāvošajiem riska faktoriem, to mazināšanas pasāku-
miem …); ● “Apmācības kārtība darba aizsardzības jau-
tājumos” (nav veikta  nodarbināto instruēšana darba 
aizsardzībā, instruēšana nav veikta pēc būtības, bet 
formāli – nodarbinātais tikai parakstījies instruktāžu 
reģistrācijas žurnālā…);  

 Piezīme (Ā.S.):  Nodarbināto profesionālās 

sagatavotības (Darba aizsardzības likums, 8.pants (2), 
5)) uzraudzība un kontrole) rezultāti Pārskatā nav pie-
minēti. Vai profesionālā sagatavotība nav svarīgāka par 
“formāli veikto instruēšanu? 
 ● ”Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
pārbaude” (OVP). Darba devēji šo pārkāpumu nereti 

attaisnojot ar norādi, ka,  viņuprāt, OVP tiek veikta for-
māli u.c. 
 Piezīme (Ā.S): Bet, kā tas ir VDI amatpersonu 
prāt ? 
 Darba tiesības regulējošo normatīvo aktu pār-
kāpumi veido 31% no visiem VDI amatpersonu konsta-

tētajiem pārkāpumiem. Starp  šiem pārkāpumiem 

 50% ir par darba līgumiem; 20% par atbrīvo-
šanu no darba, 12% par darba samaksu un tikai 9% 
par darba laiku (iespējams, ka tajā skaitā arī par virs-
stundu darbu - nav atsevišķi norādīts). 
 Par pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus no-
darbināto veselībai vai dzīvībai VDI amatpersonas izde-

vušas 6 rīkojumus un 36 brīdinājumus par personas/
objekta darbības apturēšanu.  
 Piezīme (Ā.S): Kas tās par personām/
objektiem, tas ir VDI noslēpums. 
 Atskaites periodā naudas sodu summa kopā ir 

655 972,50 eiro. 
 Iesniegumu izskatīšana. VDI amatpersonas 

2018. gadā izskatījušas 4030 fizisko un juridisko per-
sonu iesniegumus, kuros bijuši norādīti 5420 iespēja-
mie pārkāpumi, no tiem darba tiesību jomā – 4946 
(91%), darba aizsardzības jomā – 437 (9%). Analizē-

jot iesniegumos norādītos iespējamo darba tiesisko at-
tiecību  pārkāpumus, secināts, ka puse no tiem (51%) 

ir saistīti ar nopelnītās naudas neizmaksāšanu darbinie-
kiem, bet par darba laiku, t.sk. plaši apspriesto  virs-

stundu darbu - tikai 4% ! Iesniegumu izskatīšanas re-
zultātā tikuši konstatēti 1836 darba tiesisko attiecību 
normu pārkāpumi (37% no iesniegumos norādītajiem) 
un 1 158 darba aizsardzības pārkāpumi. 
 VDI, ievērojot  “Konsultē vispirms” principu, 
uzņēmumiem, par kuriem saņemti iesniegumi, vispirms  
izskaidrojot regulējuma jaunās nianses, gan konsultējot 

klātienē, gan nosūtot informatīvas vēstules. Darba de-
vējiem tikuši  izsniegti āri 468 rīkojumi ar norādījumu 
novērst pārkāpumus, bet 870 gadījumos darba devēji 

administratīvi sodīti.  
 2018. gadā VDI bijuši arī saņemti 150 apstrī-
dēšanas iesniegumi un sūdzības administratīvo pārkā-

pumu lietās (par 49% mazāk nekā 2016. gadā), VDI 
direktors negrozīti atstājis 47% lēmumu par adminis-
tratīvo sodu. 96% no visiem tiesā pārsūdzētajiem  un 
izskatītajiem VDI direktora lēmumiem esot atstāti spē-
kā.  
 Streiku norises uzraudzība. 2018. gadā 
VDI neviens streiks netika pieteikts!  

  Konsultāciju sniegšana un  sociālo 
dialogu organizēšana. 2018. gadā sniegtas konsul-

tācijas 34 177 klientiem (vidēji katru darba dienu 
137 klientiem!!!), no tiem 64% bijuši nodarbinātie, 
33% darba devēji un 3% - citi interesenti. Pa konsul-
tatīvo tālruni  sniegtas 82% konsultāciju, 13%  
(4443) klātienē, bet 5% elektroniski. Visvairāk konsul-

tācijās atbildēto jautājumu par darba tiesiskajām attie-
cībām esot bijis par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
(36 %) un par darba un atpūtas laiku (23 %), 32% 
par darbā notikuša nelaimes gadījuma izmeklēšanu un 
25% par obligātajām veselības pārbaudēm un arodve-
selības jautājumiem.  

 Piezīme (ĀS.): Vai patiesi Latvijas Republikas 

normatīvie akti darba tiesību un darba aizsardzības jo-
mā ir tik ļoti nesaprotami, vai darba devēji un nodarbi-
nātie tik neizglītoti, vai arī uzņēmumos būtiski tiek pār-
kāptas normatīvo aktu prasības, un tādēļ VDI jāpār-
vērš par konsultatīvu  institūciju?  
 2018. gadā VDI organizējusi vienu sociālo di-

alogu, bet konfliktsituāciju atrisināt neesot izdevies. 
VDI regulāri sniedzot konsultācijas arī arodbiedrībām. 
 Piezīme (Ā.S): Pārskatā nav ne vārda par  
Darba aizsardzības likuma 20. un 21 pantu uzraudzību 
un kontroli, par LBAS un VDI vienošanos, t. sk. punktu 
par Uzticības personu pieaicināšanu VDI amatpersonu 

apgaitās uzņēmumos. Vai varbūt, ka tā ir apzināta dar-

binieku pārstāvju  ignorēšana? 
 VDI DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2019. 
gadam. Prioritātes: ● preventīvs un efektīvs, risku un 
situācijas analīzē balstīts atbilstības nodrošināšanas 
process, veicinot drošu, veselībai nekaitīgu un tiesisku 
darba vidi; ● klientorientēta konsultāciju un VDI 

pakalpojumu sniegšana, sabiedrības informētības palie-
lināšana darba tiesību un darba aizsardzības jomā, vei-
cinot preventīvās kultūras veidošanos; ● VDI profesi-
onālās kompetences un darba metožu attīstība, nodro-
šinot mūsdienīgu, efektīvu un darba vides izmaiņām  

pielāgotu atbilstības nodrošināšanas sistēmu.  
   

 Pasaule sastāv no bezdarbniekiem, kuri 
grib iegūt naudu nestrādājot, un muļķiem, kuri 
gatavi strādāt, nekļūstot bagātiem.  

Bernards Šovs 


