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 1990. gada 7. aprīlī uz Mežu, papīra un kokapstrā-
dāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrības bāzes tiek dibi-
nāta Latvijas Meža nozaru arodu biedrība (LMNA). Par pirmo 
LMNA priekšsēdētāju kļūst ražošanas apvienības «Latvijas 
Mežs» ģenerāldirektora vietnieks Jānis Vanags. Savukārt 
1990. gada 4. jūnijā LMNA kļūst par Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bu savienības dalīborganizāciju.  
 2017. gada 3.novembrī Latvijas Meža nozaru arodu 
biedrība tiek pārdēvēta par Latvijas Meža nozares arodbiedrī-
bu. Par tās priekšsēdētāju ievēl Ingunu Siņicu.  
 Lai apspriestu arodbiedrības pēdējā laika izaicināju-
mus un paveikto 30 gados, LMNA arodbiedrību aktīvisti, kustī-
bas veterāni, darba devēji un LMNA vadība rudenī plāno tik-
sies kopīgā pasākumā.  

Mūsdienās arodbiedrību loma un izaicinājumi aizvien 
pieaug. Darba attiecības kļūst elastīgākas, un tās arvien grū-
tāk ir iekļaut likumu rāmjos, pirmajā vietā izvirzās sociālais 
dialogs starp darba devēju un tās rezultāts – darba koplīgums, 
ģenerālvienošanās. Sociālā dialoga ietvaros LMNA risinājusi 
jautājumus kabinetos sadarbībā ar darba devējiem, kā arī ar 
valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.  

Svētkos vēlam izaugsmi, jaunu un aktīvu biedru pie-
saisti ambiciozu mērķu sasniegšanai un plašāka labumu klāsta 

nodrošināšanai biedriem. 

Sveiciens  visiem LMNA biedriem 30. gadu 
jubilejā! 

LMNA Valde 

Sveicam Līgu Jermacāni ,Jāni Vizuli,  

Jāni Bārtulu un  

visas Līgas, visus 

Jāņus –LMNA 

biedrus !!! 
Sveic LMNA Valde 



 

 
VĒSTULE: 2020. gada 6. aprīlī ,                   Nr. 01-04  
                                            

  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājam E.Baldzēna kungam 

 
 Par iniciatīvu “Grozījumi  likumā “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (turpmāk - 
LMNA)  sadarbībā ar LMNA patstāvīgās vienības 
”Latvijas Finieris” arodorganizāciju” aicina Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienību atbalstīt iniciatīvu un vērsties 
pie sociālajiem partneriem ar ierosinājumu veikt 
grozījumus likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību” darbinieku stāvokļa uzlabošanai un 
lielo ražošanas uzņēmumu saglabāšanai. 

Vīrusa Covid-19 pandēmijas ietekmē ir slēgtas 

valstu robežas, noteikti iekšējie pārvietošanās aizliegu-
mi. Šādi globāla rakstura piesardzības mēri un ārkārtas 

situācijas piespiedu ierobežojošie pasākumi rada ie-
vērojamas sekas ekonomikā.  Latvijas Republikā ir izs-
ludināts ārkārtas stāvoklis pamatojoties uz  Ministru 
kabineta rīkojumu Nr.103. “Par ārkārtējas situācijas 
izsludināšanu”, uz kā pamata 20. martā tika pieņemts 

likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”. Likuma normu piemērošana šajos iepriekš 
neprognozējamos un neparedzētos apstākļos veicina 
uzņēmuma darbības piemērošanu krīzes situācijas 
pārvarēšanai. Likums ir jauns un atvērts grozījumiem. 

Šobrīd grozījumu veikšana šajā likumā ir ļoti būtiska 

koncerna “Latvijas Finieris” uzņēmumiem, kuros  strādā 
vairāk nekā 2 tūkstoši darbinieku. Uzņēmums kopā ar 
arodbiedrību raizējas par iespēju saglabāt darba vietas 
darbiniekiem. Pēc diskusijām par iespējamo risinājumu 
krīzes radīto seku minimizēšanai, aicinām LBAS vērsties 
pie valdības ar iniciatīvu grozīt likuma “Par valsts ap-

draudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 14.pantu 
papildinot to ar sekojošu regulējumu: 

14.3. Darba koplīgumā var vienoties, ka sa-
maksa par dīkstāvi tiek maksāta mazākā apmērā kā 
noteikts darba likumā, bet ne mazāk kā 75% apmērā 

no vidējās darba samaksas. Pie īslaicīga ražošanas 

apjoma krituma darba koplīgumā var vienoties par ies-
pēju noteikt īsāku darba laiku par normālo darba laiku. 
Jebkurā gadījumā darbiniekam saglabājama darba sa-
maksa minimālās mēneša darba algas apmērā un par 
katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu līdzekļi valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Šādas atkāpes 

ir pieļaujamas tikai uzņēmumos, kuros ir noslēgts 
Koplīgums, nodrošinot, ka netiek samazināts darbinieku  
kopējais  aizsardzības  līmenis. Šīs izmaiņas  Koplīgumā 
ir spēkā tikai un vienīgi ārkārtas situācijas laikā. 

14.4.  Ja darbinieks nepiekrīt darba koplīgumā 

noteiktajam atlīdzības par dīkstāvi vai darba laika sa-
mazinājumam, viņam ir tiesības uzteikt darba līgumu 

neievērojot darba likumā noteikto uzteikuma termiņu. 
Darba devējam šādā situācijā ir pienākums darbiniekam 
izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likuma 112. panta 
noteiktajā apmērā. 

Ārkārtējās situācijas laikā aicinām rīkoties 
tūlītēji un izlēmīgi, lai šādi grozījumi tiktu iestrādāti 

nekavējoties. Šāds regulējums palīdzētu uzņēmumu 
darbību pielāgot krīzes apstākļiem, saglabājot darbi-

niekiem darba vietas un neapgrūtinot valsts sociālo 
budžetu. 

LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica 
 

VĒSTULE: 2020. gada 22.aprīlī 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājam E.Baldzēna kungam 

 Par Zemkopības ministrijas informatīvo 

ziņojumu “Par situāciju Valsts meža dienestā me-

ža ugunsdzēsības jomā”  

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (turpmāk - 
LMNA)  konsultējoties ar Valsts meža dienesta 
(turpmāk-VMD) arodorganizāciju priekšsēdētājiem aici-
na Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību Latvijas Re-
publikas Ministru prezidentam K.Kariņa kungam uz-
svērt, ka informatīvais ziņojums par situāciju  Valsts 

meža dienesta ugunsdrošības jomā ir nevis jāpieņem 
zināšanai, bet jāatrod Zemkopības ministrijas norādītais 
papildu finansējums meža ugunsdzēsībai.  

Meža ugunsdzēsība ir svarīga arī nākotnē un 

viens no tās mērķiem ir saglabāt dabas kapitālu kā bāzi 
ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā ilg-
tspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbī-

bas radītos riskus vides kvalitātei. 
 Saskaņā ar Valsts meža dienesta likuma 2. 

panta pirmo daļu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
likuma 6. panta trešo daļu VMD uzrauga un īsteno me-
ža ugunsdzēsību Latvijas Republikas teritorijā esošajos 
mežos un meža zemēs, tas ir, veic meža ugunsdrošības 
uzraudzību, atklāj, ierobežo un likvidē meža ugunsgrē-

kus. Diemžēl nepietiekama finansējuma dēļ nav iespē-
jams atrisināt jautājumu par personāla un optimāla se-

zonas darbinieku skaitu ugunsnedrošajā laikposmā. 
Ilgstoši strādājot ar nepietiekamu atalgojumu, rodas 
cilvēkresursu problēmas, kā arī zūd iespējas un motivā-
cija kvalitatīvi pildīt savas funkcijas. 2020. gadā situāci-

ja attiecībā uz ugunsdzēsībai pieejamiem papildu finan-
šu resursiem nav mainījusies. Tas VMD nedod iespēju 
atrisināt jautājumu par personāla un optimāla sezonas 
darbinieku skaitu ugunsnedrošā laikposmā, nodrošinot 
tiem darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu. 

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ziņojumu , 
kā arī Valsts meža dienesta akūto nepieciešamību pēc 

papildus finansējuma, LMNA uzsver, ka šobrīd finansē-

jums VMD ugunsdzēsības jomā ir katastrofāli nepietie-
kams. Konsultējoties ar VMD arodorganizāciju priekšsē-
dētājiem un apzinot situāciju vēlamies norādīt, ka dar-
binieku mainība VMD ir augsta dēļ salīdzinoši zemā at-
algojuma nozares ietvaros. Alga jaunākajiem mežzi-
ņiem, kamēr viņiem nav 3 gadu stāžs, ir iespējama no 

850-900 Euro (bruto). Norādītā vidējā darba samaksa 
1060 Euro apmērā mežziņiem ir samaksa kopā ar pie-
maksām, un šo piemaksu apmērs katru gadu ir atšķi-
rīgs. Jānorāda arī fakts, ka pie līdzšinējā mazā finansē-
juma ugunsdzēšanas darbos fiziski tiek piesaistīti arī 
mežziņi. LMNA norāda, ka paaugstinot  ugunsdzēsēju 

algas ir jādomā arī par VMD nodarbināto ierēdņu algu 
paaugstināšanu, jo savādāk nav nopietni runāt par 
mežziņa atbildības, zināšanu un atalgojuma proporci-
onalitāti.  

LMNA viennozīmīgi atbalsta Zemkopības minis-
trijas ziņojumu “Par situāciju Valsts meža dienestā me-

MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ 



ža ugunsdzēsības jomā” un aicina Latvijas Valdībai rast 

iespēju piešķirt līdzekļus VMD papildus finansējumam 
kapacitātes stiprināšanai, it sevišķi saistībā ar finansē-
jumu ugunsdzēsības jomā, kā arī izskatīt iespēju pie-

šķirt papildus finansējumu mežziņu algām.  
LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica 

 
11.martā notika Latvijas Meža darbinieku 

arodbiedrības pārstāves Ligitas Brahmanes izbrauku-
ma tikšanās ar Valsts Meža dienesta Ziemeļkurzemes 
virsmežniecības darbiniekiem. Tikšanās laikā arodbied-

rības pārstāve  uzsvēra  arodbiedrības nozīmi. Jo vairāk 
biedru ir arodbiedrībā, jo labāka iesaiste darba problē-

mu risināšanā. Arodbiedrība ir darbinieku vienotā balss,  
kolektīvais spēks, tiesiskā aizsardzība. Apvienojoties 
arodbiedrībā darbinieki kļūst par  līdzvērtīgu sarunu 
partneri gan darba devējam, gan valstij.  

Gadu gaitā LMNA ir izveidojusies laba, produktī-
va sadarbība ar darba devēju –Valsts Meža dienestu. 
Meža nozare ir viena no pelnošākajām nozarēm Latvijas 
tautsaimniecībai, un tai ir liels attīstības potenciāls. 
VMD darbiniekiem ir augsta atbildība, zināšanu apjoms, 
plaša pieredze, darbiniekiem ir veselības un dzīvības 
risks, bet atalgojums ir viens no zemākajiem nozarē. 

Atalgojuma paaugstināšana ir vajadzīga gan VMD ilgga-
dējiem darbiniekiem, gan jauniešu piesaistei darbam 

VMD. Tikšanās laikā tika uzsvērta arī koplīguma vai ģe-
nerālvienošanās nozīme darbiniekiem. Sanāksmes no-
beigumā ar dalībniekiem tika pārrunātas LMNA piedāvā-
tās iespējas arodbiedrības biedriem. 
 

 30.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) nosūtīja Ekonomikas ministrijai priekšlikumu 

klāstu Latvijas tautsaimniecības stratēģijai Latvijai 2020

-2023-2027. 
 LBAS vērš uzmanību uz vairākiem aspektiem, 
kuri varētu veicināt straujāku Latvijas tautsaimniecības 
izaugsmi.  
 LBAS priekšlikumos Latvijas tautsaimniecības 
stratēģijai akcentē nepieciešamību paaugstināt darba 

samaksu, piesaistīt investīcijas un izglītot mazkvalificē-
to darbaspēku (..) 
 Lai novērstu ilgstošu recesiju, Latvijā nepiecie-
šams ierobežot iekšējā patēriņa kritumu. 
 LBAS norāda, ka būtiski ir atjaunot un paplaši-
nāt bezdarbnieku pabalstu izmaksas ilgumu, tādē-

jādi nodrošinot garāku atbalsta periodu tiem iedzīvotā-

jiem, kuri COVID-19 ietekmē ir zaudējuši darbu, kā arī 
paplašināt dīkstāves pabalstu piešķiršanu, jo sevišķi 
viskritiskāk skartajās nozarēs, lai ierobežotu bezdarba 
pieaugumu. 
 Gatavojoties uzņēmējdarbības vides un darba 
tirgus transformācijai, kritiski nepieciešams izstrā-

dāt stratēģiju attālinātā darba un platformu darba 
uzraudzībai, tajā skaitā, nepieciešami darba laika uz-
skaites, darba attiecību noteikšanas un uzraudzības, kā 
arī darba samaksas un nomaksāto nodokļu uzraudzības 
mehānismi. Nedrīkst pieļaut, ka transformējoties darba 

tirgum, nepietiekama kontrole dod iespēju paplašināties 
negodīgai konkurencei un ēnu ekonomikai. 

 (..) LBAS atbalsta funkcionālas pieaugušo izglī-
tības sistēmas izveides nepieciešamību tieši mazkvalifi-
cēto īpatsvara samazināšanai. Saskaņā ar Ekonomikas 
ministrijas prognozēm sagaidāms, ka: “nākamajos ga-

dos darbaspēka pārpalikums ar vispārējo vidējo izglītī-

bu, pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni turpinās 
palielināties. Līdz 2025.gadam tas varētu sasniegt 91 
tūkstošus (35 tūkstoši ar vidējo vispārējo izglītību un 

56 tūkstoši ar pamatizglītību), bet līdz 2035.gadam pār-
palikums varētu pieaugt līdz 115 tūkstošiem (72 tūk-
stoši ar vidējo vispārējo izglītību un 43 tūkstoši ar pa-
matizglītību)”. Tas nozīmē, ka Latvijas izaicinājums ceļā 
uz izaugsmi pie jebkuriem apstākļiem ir tie-
ši mazkvalificētā darbaspēka iesaiste izglītībā.  
 

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 

 

ETUC PAZIŅOJUMS 28. APRĪLIM,  

PASAULES DARBA AIZSARDZĪBAS  

DIENAI 
COVID-19 uzliesmojums mums parādīja, cik 

neaizsargāti mēs esam pret epidēmiju un cik postošas 
sekas var būt: dzīvībai, veselībai, sabiedrībai, uz visu 
ekonomiku. Tas ir ļoti skaidri parādījis, cik svarīgi ir 
aizsargāt strādājošos (un visus cilvēkus) no slimībām, 

īpaši darba vietā. 
 Tas ir arī parādījis, cik svarīgi ir ieguldīt līdzek-
ļus labā sabiedrības veselības aprūpē, attīstīt labvēlīgus 

apstākļus veselības aprūpes darbiniekiem un citiem  
darbiniekiem, kā arī nepieciešamību nodrošināt labus 
slimības pabalstus un citus nosacījumus, lai aizsargātu 

visu cilvēku algas un darbavietas. 
Starptautiskajā strādnieku piemiņas dienā - 28. 

aprīlī - mēs pieminam visus, kas miruši no korona vīru-
sa. Mēs atceramies veselības aprūpes darbiniekus un 
visus pārējos darbiniekus, kuri miruši no korona vīrusa, 
atrodoties darbā.  
 Nevienam nevajadzētu nomirt no darba! Med-

māsas, feldšeri, citi medicīnas darbinieki un citi, kas 
strādā veselības aprūpes telpās, ieskaitot telpu tīrīšanu, 

ir pakļauti daudziem aroda riskiem - bioloģiskiem 
(piemēram, no vīrusiem), ķīmiskiem (piemēram, no 
daudzajām kancerogēnām vielām, ko izmanto medicī-
nas iestādēs), fiziskiem. (piemēram, no mašīnu trok-
šņa, starojuma, slīdēšanas un kritieniem) un ergono-

miskiem riskiem (piemēram, smagumu celšanas dēļ), 
psiholoģiskiem (piemēram, no darba intensitātes un 
emocijām, kā arī no maiņu darba) un bīstamām narko-
tikām. 

Ir svarīgi, lai visi spēkā esošie veselības un dro-
šības likumi un noteikumi, kas attiecas uz šiem darbi-

niekiem , tiktu pilnībā un pareizi īstenoti, iesaistot soci-

ālos partnerus. Ir arī svarīgi pārbaudīt, vai esošā aiz-
sardzība ir piemērota, lai cīnītos ar tādiem riskiem kā 
korona vīruss. Ir skaidrs, ka daudziem darbiniekiem, 
ieskaitot veselības aprūpes darbiniekus,  nebija atbil-
stošu individuālo aizsardzības līdzekļu. Jāpalielina iegul-
dījumi veselības un drošības aprīkojumā un dialogā. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



Korona vīruss ir sasniedzis absolūtās spēju robežas ve-
selības aprūpes pakalpojumos. (..) Arodbiedrības prasa 

palielināt ieguldījumus sabiedrības veselības aprūpē ne 
tikai krīzes laikā, bet arī pēc tam, lai stiprinātu mūsu 

veselības aprūpes pakalpojumu spēju rīkoties šajā un 
citās ārkārtas situācijās. 

Korona vīrusa krīze parāda, ka pastāv ilgtermi-
ņa problēma, kas jāatrisina: visiem darba ņēmējiem 
vajadzētu saņemt slimības pabalstu, bezdarbnieka pa-
balstus un citus algu aizsardzības pabalstus. Un atbil-
stošu viņu veselības un drošības aizsardzību darba dzī-

vē. 
 

Eiropas Būvniecības un Kokrūpniecības arod-

biedrību federācija (EFBWW) šī gada aprīlī aizsā-

ka akciju, kuras laikā dalīborganizācijas tika lūgtas 
sniegt savu redzējumu par šā brīža situāciju pasaulē, 
nosūtot īsu citātu. Šajā akcijā piedalījās arī LMNA un 

komitejas pārstāve LMNA arodbiedrības 
darba koordinatore Anete Kice saka: 
 "Mūsdienās pasaule saskaras ar 
daudzām problēmām, un šobrīd viena no 

aktuālākajām ir cīņa pret COVID-19. Tas ir 
ietekmējis darba ņēmējus dažādās nozarēs 
visā pasaulē, un tāpēc šobrīd vairāk kā ne-

kad redzam sociālā dialoga un darba koplī-
gumu slēgšanas nozīmi. Šajos grūtajos laikos pārrunām 
par koplīgumu slēgšanu uzņēmumos ir izšķiroša nozī-
me, lai panāktu cienīga darba apstākļus, un aizsargātu 

darba ņēmējus, ievērojot darba drošību un aizsardzību. 
Mums visiem jābūt vienotiem solidaritātē ar tiem, kas 
šobrīd atrodas savās darba vietās un saskaras ar COVID
-19 izraisītajiem ekonomiskajiem, un veselības riskiem. 
" 

BOA aktivitātes  

” Covid-19” laikā turpinās. 
Ligita Brahmane, LMNA biedru koordinē-

tāja 

 Baltijas Organizēšanas Alianses (BOA) 
vadošais organizators Veiko Mölder nodrošina 
Baltijas valstu organizatoru pieredzes apmaiņu 
un apmācību attālināti.  COVID-19 ierodežo-
jumu laikā katras nedēļas ceturtdienās notiek 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas BOA koordinatoru tiešsaistes 
apmācība izmantojot modernās tehnoloģijas. Šobrīd tiešsaistes 
saziņai tiek izmantota platforma Microsoft Teams Meeting. 

 Pirmajā nodarbībā iepazināmies ar kolēģiem savstar-
pēji. Un Veiko Mölder sāka apmācības jaunu biedru iesaistē. 
Kā pirmo darbu arodorganizācijas attīstīšanā, Veiko minēja 
tādas tēmas atrašanu, uz kuru var balstīt jaunu biedru iesais-
tes kampaņu. “Ir jārunā ar biedriem, jāizzina visas tēmas, kas 
biedrus satrauc. Ja gribam būvēt stipru arodbiedrību, kampaņu 
sākotnēji nevaram balstīt uz algas paaugstināšanu, - ir jāsāk 
no mazām lietām, kuras tiešām ir iespējams atrisināt. Parastā 
arodorganizācijas priekšsēdētāju kļūda ir – jebkuras problēmas 
gadījumā iet “pa tiešo” pie darba devēja, nevis tās risināšanā 
iesaistīt pārējos biedrus. Tādā gadījumā arodbiedrība nav re-
dzama, un domāšanas kultūra organizācijā nemainās.” Veiko 
Mölder raksturoja spēcīgu arodorganizāciju: tajā ir vairāk 
nekā 50% biedru, arodbiedrības biedri ir aktīvi un apmācīti, un 
darbojas koplīgums vai nozares ģenerālvienošanās. Biedru 
iesaistes kampaņas uzsākšanai jābūt plaši un dziļi jūtamai 
problēmai, kuru ir iespējams atrisināt. Turklāt biedriem ir jātic, 
ka viņu kopīgā rīcība izmainīs situāciju. Ir jābūt dusmu, cerības 
un rīcības kopsakaram – tad kampaņa izdosies. Svarīga ir sazi-
ņa aci pret aci. Pēc pieredzes Veiko uzsver, ka pirmajā tikša-
nās reizē nekad nerunājot par arodbiedrību, bet vairāk klauso-
ties, iemantojot sarunu biedra uzticību. Un ļoti svarīga ir patie-
sā līdera atrašana, jāsaprot – vai viņam ir sekotāji, vai viņš 
par problēmām runā darba vietā, vai organizē kopīgus pasāku-
mus, vai saprot, kā strādā arodbiedrības . Turklāt nevienu brīdi 

nevar aizmirst, ka var būt un būs darba devēja pretdarbība 
arodbiedrības rīcībai, tādēļ tam ir jābūt gataviem.  

Plāns ir nepieciešams visam, ko darām, un, protams, 
biedru iesaistes kampaņu organizēšanai. Veiko kā pirmo pun-
ktu šajā plānā norāda sagatavošanos un izpētes veikšanu. 
Tālāk seko sarunas 1:1, kas vienmēr rezultējās ar jaunu bied-
ru iestāšanos arodorganizācijā, protams, ne 100% gadījumu.  

Biedru rindas papildinās arī pēc aģitācijas lapiņu izda-
līšanas uzņēmumā un kolektīvām akcijām, pat tik vienkāršām 
kā visu biedru vienlaicīgas nozīmīšu, kakla lakatiņu un t-kreklu 
lietošana darba vietā. Veiko Mölder atzīst, ka šādas akcijas 
parāda, ka arodbiedrība ir spējīga uz kolektīvu rīcību un ka 
šādai, pavisam nevainīgai kopdarbībai var sekot arī kaut kas 
nopietnāks. Arodbiedrība var saliedēt arī uz radikālām protesta 
akcijām. Veiko akcentēja arī arodbiedrības nozīmi petīciju un 
delegāciju sarunām ar darba devēju, organizēšanas nozīmi 
biedru skaita paaugstināšanai, kā arī demonstrāciju un piketu 
organizēšanas un masu mediju iesaistes svarīgumu. 

 

M EŽA NOZARĒ 

 

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIED-

RĪBA NOSLĒDZ ĢENERĀLVIENOŠANOS AR 

VALSTS MEŽA DIENESTU 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (tekstā: 
Arodbiedrība) sociālā dialoga ietvaros ar Valsts meža 
dienestu (tekstā: Iestāde) var lepoties ar nozīmīgu noti-

kumu. Pēc daudzu gadu pārtraukuma tika pārskatīta 
iepriekšējā vienošanās un 27. martā tika noslēgta jauna 
ģenerālvienošanās. Ģenerālvienošanās mērķis ir sekmēt 

sociālo dialogu starp VMD un LMNA, radīt nodarbināta-
jiem cienīgus, labvēlīgus, godīgus darba apstākļus, sa-
skaņot pušu intereses, veidot kopīgu darba kultūru, 
stiprināt nodarbināto lojalitāti, morāli, ētiku un vērtības. 

Ģenerālvienošanās ietvaros puses vienojās par 
darba samaksu un labumiem nodarbinātajiem, arod-

biedrības darbības garantijām un nodarbināto arodbied-

rības biedru sociālajām,  garantijām, darba aizsardzības 
un higiēnas normu prasībām. 
 Daži piemēri, par ko arodbiedrība ir vienojusies 
ar darba devēju: 

-puses uzņemas izveidot pastāvīgu darba gru-
pu. Katra no pusēm norīko pa trīs pārstāvjiem darba 
grupā. Tās sastāvu no Iestādes puses apstiprina Iestā-

des vadītājs. Pēc jebkuras no Pušu pieprasījuma, darba 
grupa rīko sēdes un risina radušās problēmas, kas sais-
tītas ar darba apstākļiem, sociālajām garantijām, ka arī 
jautājumus, kuru izskatīšana izriet no ģenerālvienoša-
nās noteikumiem. Darba grupa var ieteikt un sniegt 
rekomendācijas Iestādei un Arodbiedrībai. Laiks, kas 

pavadīts, pildot darba grupas locekļa funkcijas, ieskai-

tāms Nodarbinātā darba laikā. 
-pirms lēmuma pieņemšanas par iestades iek-

šējo strukturālo pārkārtošanu, kas ietver sevī apvieno-
šanu, pievienošanu, atdalīšanu vai likvidēšanu, nodarbi-
nāto skaita samazināšanu ekonomisku iemeslu dēļ, kam 
varētu būt būtiska ietekme uz darba organizāciju un 

nodarbināto tiesisko, ekonomisko, sociālo stāvokli, tā-
pat arī par būtiskām darba organizācijas izmaiņām, Ie-
stāde pēc iespējas rakstiski informē Arodbiedrību un 
konsultējas par tādu lēmumu pieņemšanu un tiesiska-
jām, ekonomiskajām un sociālajam sekām Nodarbinā-
tajiem, kā arī par no Iestādes atkarīgiem pasākumiem, 

lai tiktu novērstas iespējamās sekas. 
-pēc Pušu priekšlikuma Arodbiedrības pārstāvji 

ar novērotāju tiesībām var tikt iekļauti Iestādes rīkota-
jās sēdēs un/vai darba grupās, kuras izskata jautāju-
mus, saistītus ar Nodarbināto profesionālajām, ekono-
miskajām un sociālajām tiesībām un interesēm. 



-Iestāde apņemas Iestādes uzkrātos darba sa-
maksas fonda līdzekļus izlietot Nodarbināto darba moti-

vācijas un kvalifikācijas prasmju paaugstināšanai sa-
skaņā ar normatīvo aktu regulējumu. Prioritāte tiek do-

ta atalgojumam par papildus veiktu darbu un Nodarbi-
nāto motivēšanai par personīgo darba ieguldījumu un 
darba kvalitāti, ņemot vērā ieguldījumu Iestādes mērķu 
sasniegšanā. 

-Iestāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
finansiālajām iespējām nodrošina, lai katra darbvieta 
būtu droša, ērta un nekaitīga videi, kā arI atbilstoša 

Nodarbināto drošības, veselības aizsardzības un higi-
ēnas normu prasībām. 

Arodbiedrības darbs pie noslēgtās ģenerālvieno-

šanās neapstājas. LMNA aicina savus biedrus būt aktī-
viem un izteikt priekšlikumus ģenerālvienošanās uzla-
bošanā, informēt par šķēršļiem to piemērošanā, atšķirī-

go interpretēšanu un citiem jautājumiem vai aktualitā-
tēm. 

Būtiski apzināties, katram nodarbinātajam, ka 
ģenerālvienošanos ir iespējams noslēgt tikai tad, ja ir 
arodbiedrība. Līdz ar to ģenerālvienošanās ietvertās 
garantijas nav uztveramas kā „pašas par sevi saprota-
mas”, bet ir arodbiedrības darba rezultāts. 

Arodbiedrība aicina ikvienu nozarē strādājošo 
uzticēties arodbiedrībai, kļūt par LMNA biedru, tādējādi 
palielinot gan arodbiedrības ietekmi, gan veiktspēju. 

 
Atklāta vēstule 

Lēmums nedrīkst būt lēmuma nepieņem-
šana- 

 Mēs, atklātās vēstules parakstītāji, esam sarūg-

tināti par valdības nespēju pieņemt sistēmiskus attīstī-
bas lēmumus. Tas  rada apdraudējumu valsts attīstībai 
ilgtermiņā. Premjerministra teiktajā  šī gada 3. marta 
LTV raidījumā “1:1” bija skaidri redzama vēlme neuz-
ņemties atbildību novadīt līdz galam procesu jautājumā 

par mežsaimniecības attīstību. Un tas nav vienīgais pie-
mērs. 

Latvijas politisko neizlēmību ļoti labi raksturo 
gadiem neatrisinātais OIK jautājums, ieilgušās diskusi-
jas ap mikrouzņēmuma nodokli, izglītības un veselības 
nozaru reforma, reģionālā reforma un zemes izmanto-
šanas (ieskaitot arī jau pieminēto mežsaimniecību) jau-
tājums. 

Mūsuprāt, prasīt visu sabiedrības grupu vien-
prātību reformu jautājumos, par kuriem ir jāpieņem 
politiski lēmumi, ir iespējams, bet to panākt gan ir neie-
spējami. 

Mūsuprāt, šāda Jūsu pozīcija rada starp cilvē-
kiem tā saukto iesaldēto konfliktu. Viņi nevis dara savu 
darbu un caur to visu enerģiju iegulda Latvijas attīstībā, 

bet savu laiku un resursus ir spiesti izšķērdēt, savstar-
pēji cīnoties par iespēju maksimāli skaļi aizstāvēt savus 
uzskatus un apkarot otra pārliecību. 

Mūsuprāt, valdībai nerīkojoties izlēmīgi un re-
formām neesot mērķtiecīgām, mēs vienmēr atpaliksim 
attīstībā un turpināsim zaudēt savus cilvēkus, kuri izvē-
lēsies pamest Latviju un pēcnācējus neradīt šeit. 

Ir tikai normāli, ka demokrātiskā sabiedrībā ir 
dažādi viedokļi un intereses, kas pirms lēmumu pie-

ņemšanas tiek gan uzklausītas, gan izdiskutētas. Bet, 
lai valsts attīstītos, ir jāpieņem argumentēti lēmumi, 
kas veicina Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsmi. 

Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada 1. ok-

tobrī uzrunā Ministru kabinetā teica: “Reformas vienmēr 
notiks, no tām mēs nevaram izvairīties, jo tad dažu ga-

du laikā valsts sastings, sadrups un sabirzīs. Reformas 
ir nepieciešamas, jo tās ir mūsdienu dzīves prasības, un 

ar to ir jārēķinās gan valdībai, gan valsts pārvaldei, gan 
valsts pārvaldes ierēdņiem. […] Ministru kabinets ir tas, 

kas iniciē un īsteno reformas, jo reforma vienmēr ir po-
litisks jautājums. Tas nozīmē, ka ir jāizšķir, vai un kāda 
reforma ir vajadzīga, un jādiskutē par šīs reformas sa-
turu, kas ir politisks jautājums.” 

Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku bied-
rība; Madars Kalniņš, Rūjienas meža īpašnieku biedrī-
ba; Jānis Folkmanis, Meža īpašnieku apvienība 

“Bārbele”; Sigita Vaivade, Meža īpašnieku biedrība 
„Meža konsultants”; Aigars Grīnbergs, Kurzemes me-
ža īpašnieku apvienība; Grigorijs Rozentāls, Meža 

īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs; Jurģis Jan-
sons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” di-
rektors; Kristaps Klauss, Latvijas kokrūpniecības fe-

derācija; Jānis Apsītis, Latvijas Kokmateriālu ražotāju 
un tirgotāju asociācija; Andis Araks, Latvijas Neatkarī-
go mežizstrādātāju asociācija; Agris Koris, Latvijas 
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija; Tā-
lis Gaitnieks, akadēmiķis, Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta “Silava” Zinātniskās padomes priekšsēdētājs; 
Juris Biķis, tautsaimnieks; Vilnis Rantiņš, Mašīnbū-

ves un metālapstrādes rūpniecības asociācija; Edgars 
Treibergs, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadar-

bības padome; Normunds Stivriņš, Ezeru un purvu 
izpētes centrs; Pauls Rēvelis, Latvijas Meža īpašnieku 
un apsaimniekotāju konfederācija; Māris Liopa, Latvi-
jas mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs; Ilze 
Ozola, Dabas resursu uzraudzības grupa; Linards Si-

senis, LLU Meža fakultātes dekāns; Haralds Barviks, 
Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs; 
Inguna Siņica, Latvijas Meža nozares arodbiedrība; 
Ingrīda Krīgere, Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas 
valdes locekle; Valērijs Kozlovs, Latvijas Nacionālās 
kūdras biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks; Rai-

mo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienī-

bas valdes priekšsēdētājs; Liene Sauka, Latvijas Hid-
romelioratīvo būvnieku asociācija; Jānis Knipšis, Mazo 
meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs; Uldis 
Biķis, A/s Latvijas finieris padomes priekšsēdētājs. 

 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 

VAI ATCERAMIES DARBĀ BOJĀGĀJUŠOS 

DARBABIEDRUS?  
 Ā.Smildziņš , LMNA eksperts darba Aiz-

sardzībā 

 Pēc Starptautiskās Darba Organi-
zācijas (SDO) ziņām pasaulē ik gadus  
darbā iet bojā 2,3 cilvēku, t.sk. 317 000 
nelaimes gadījumos darbā un ap 1,7-2 
miljoni  ar darbu saistītu slimību dēļ. Lat-

vijā 2018. gadā  (2019. gada dati vēl nav publicēti) 
noticis 2191 nelaimes gadījums darbā, t.sk. 30 nodar-
binātie gājuši bojā  un 209 guvuši smagas traumas. 
  Kopš 1996. gada pasaulē arodbiedrības 28. aprīlī 
atzīmē Starptautisko Strādnieku Piemiņas dienu ( sākotnēji 
– Starptautisko Piemiņas dienu darbā bojā gājušajiem un sa-
vainotajiem strādniekiem).   
 Kā zināms, tad Starptautiskā Arodbiedrību konfederā-
cija (ICFTU) par Piemiņas dienas  kopdziesmu ir izvēlējusies 
“KAS RAUD?” (angļu val. – WHO IS CRAYING?), kas sarakstī-
ta, izmantojot latviešu tautas dziesmas “Kas tie tādi, kas dzie-
dāja” melodiju (pirmatskaņojums notika 1998. gada 22. aprīlī 
ANO mītnē Ņujorkā).  
 28.aprīlis par nacionālo Strādnieku piemiņas 
dienu ir pasludināts:  Austrālijā, Argentīnā, Beļģijā, Ber-



mudā, Brazīlijā, Dominikanas Republikā, Gibraltarā, Īri-
jā, Luksemburgā, Panamā, peru, Portugālē, Spānijā, , 
Taivānā, ASV un Lielbritānijā.  Arodbiedrības Beninā, 
Čehijas Republikā, Ungārijā, Maltā, Nepālā, Jaunzēlan-
dē, Rumānijā un Singapūrā rosina savām valdībām 28.aprīli 
noteikt par Strādnieku Piemiņas dienu.  

  Piezīme (Ā.S.): “2004. gadā LMNA vadība, 
pamatojoties uz citu valstu pieredzi, aicināja Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienībai  uzņemties iniciatora lomu 

un visās iespējamās institūcijās rosināt, veikt izskaidro-
šanas darbu  jautājumā par 28. aprīļa noteikšanu par 
“Piemiņas dienu darbā bojā gājušajiem un savainota-
jiem strādniekiem” (tad vēl 28.aprīļa atceres dienas 
nosaukums bija vēl sākotnējais) . . . klusums.  

 Vai bieži valsts institūcijās, plašsaziņas līdzekļos 
tiek skarts, analizēts darba drošības stāvoklis un pro-
blēmas tā sakarā Latvijā? Pēdējā reize gan ir nesen, 
kad Pandēmijas klusumā ar š.g. 7. aprīlī izdarītajiem  
Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12.marta 

rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu” p.4.56. noteikt, ka saslimšana ar Covid-19 nav 
uzskatāma par nelaimes   gadījumu darbā atbil-
stoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta 
noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (skat. Noteiku-
mu p.5.3.) tiek būtiski pasliktināta ārstniecības iestāžu 

darbinieku sociālā drošība un aizsardzība”.  
 Ik gadus LMNA Informatīvajās sanāksmēs ap-
rīlī galvenā tēma ir bijusi nodarbināto darba drošība un 
veselības aizsardzība darba vidē.  
 Arī š.g. aprīlī VDI Darba aizsardzības nodaļas 
vadītāja S.Zariņa būtu uzstājusies ar informāciju par 

kokapstrādes uzņēmumos notikušo tematisko darba 
aizsardzības  pārbaužu rezultātiem, taču . . . vīruss!.  
 Stāvoklis Cilvēka aizsardzība darba vidē Latvijā 
nav spīdoša. 2018. gadā (2019.gada VDI darbības pār-
skats vēl nav publicēts) 2 191 nodarbinātie cietuši ne-
laimes gadījumos darbā, 209 no tiem guvuši smagus 

veselības traucējumus un  30 nodarbinātie gājuši bojā 

t.i. katrs 70-ais nelaimes gadījums darbā ir bijis nāves 
gadījums. Turklāt vēl 61 nāves gadījumu Valsts darba 
inspekcija atzinusi par nesaistītu ar darba vides faktoru 
iedarbību, no tiem 52 gadījumi bijuši t.s. dabīgās nā-
ves gadījumi.  

  Meža nozares uzņēmumos, ieskaitot papīra un 
papīra izstrādājumu ražošanu, notikuši 280 nelaimes 
gadījumi darbā, t.sk. 8 nāves gadījumi, no kuriem 6 
(75%) bijuši mežsaimniecības un mežizstrādes uzņē-
mumos. Latvijā 71% nelaimes gadījumos (veselības 

traucējumi nav smagi), kurus izmeklējusi darba devēja 

izveidotas izmeklēšana komisija par nelaimes ganījuma 
cēloni noteikta nedroša cilvēka rīcība (nav ievēroti dar-
ba drošības noteikumi vai instrukcijas, nepietiekoša uz-
manība, lietotas nepieļautas vai nepiemērotas darba 
metodes, …).  

 Nelaimes gadījumos, kurus izmeklējušas VDI 

amatpersonas, šis cēlonis konstatēts tikai 46% gadīju-
mos.  

 Strādnieku Piemiņas dienas vadmotīvs 

ir – atceries mirušos, cīnies par dzīvajiem!  
 Covid-19 sakarā Eiropas Darba drošības un ve-

selības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), lai aizsargātu 

darba ņēmēju veselību un drošību ir izdevusi vadlīnijas 
par atgriešanos darbā pēc Covid-19 ierobežojumu 
samazināšanas.  

 Cerams, ka ar šīm Vadlīnijām ir iepazinušies arī 
uzņēmumu darba devēji, speciālisti. Pamatnostādņu 
mērķis ir palīdzēt darba devējiem un darba ņēmējiem 

uzturēt drošību un saglabāt 
veselību darba vidē pēc 

darbības atsākšanas. Darba 
devējam ir pienākums pār-

skatīt savu riska novērtēju-
mu, kad tiek veiktas pār-
maiņas darba procesā, un 
ņemt vērā visus riskus, ris-
ka novērtējumu pārskatīša-
nā  iesaistīt darbiniekus un 
viņu pārstāvjus – uzticības 

personas.  

 Aicinām arodor-
ganizāciju vadītājus, uz-

ticības personas, darba 
devējus un uzņēmumu 
speciālistus pārskatīt 

Darba aizsardzības pasā-
kumu plānus, ņemt vērā 
Vadlīniju pamatnostād-
nes un rīkoties saskaņā 
ar tām.  
 

 “Koronavīruss ir skāris mūs kā 

asteroīds un atstājis krāteri Eiropas 
ekonomikā.”  

Valdis Dombrovskis,  
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks  

jautājumos par ekonomiku  

Ikviens LMNA arodbiedrības biedrs sa-

ņem LMNA biedra karti, kas ir vienīgais 

oficiālais biedra identifikācijas doku-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strādnieku piemiņa Skoti-
jā. "Piemineklis uzcelts 
pēc Aberdīnas tirdzniecī-
bas padomes pasūtījuma, 
pateicoties arodbiedrību 
un darba kustības finansi-

ālai palīdzībai. Veltīts 
tiem, kuri zaudēja dzīvību 
nelaimes gadījumos dar-
bā. MCMXCVIII" 


