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MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ 

 

20. maijā, pēc ilgāka pārtraukuma LMNA arod-

organizāciju vadītāji un aktīvisti tikās saliedēšanās 
pasākumā Rīgas Centrāltirgū. 

 Sliktie laika apstākļi netraucēja  gides vadībā 
iepazīties ar Rīgas Centrāltirgu un  tā  telpām, kurās 
ikdienā ne katram lemts iekļūt , kā arī ieklausīties stās-

tījumā par tirgus tapšanas vēsturi,  un par tā nākotni. 

... Iz vēstures: 
Nepieciešamība pēc Centrāltirgus Rīgas rātē 

tika apspriesta jau 1909./1910. gadā, bet Pirmais pa-

saules karš šos plānus atlika līdz pat 1922. gada 18. 
decembrim, kad Rīgas dome pieņem lēmumu par Cen-
trālā pilsētas pārtikas tirgus celtniecību. Tā tapšana 
prasīja astoņus gadus. 

 Iepriekšējais pilsētas tirgus bijis izvietots turpat 
netālu – Daugavas krastmalā, bet augošajai pilsētai tas 
bija kļuvis par šauru un antisanitāru. 

Ēkas, kuras šodien kalpo par tirgus paviljo-
niem, un kļuvušas par neatņemamu Rīgas unikālo vaib-
stu, sākotnēji celtas Kurzemē, Vaiņodē kā vācu armijas 
gaisa kuģu – cepelīnu – angāri. 

Par tirgus „krusttēvu” uzskatāms tālaika Rīgas 
pilsētas valdes tirdzniecības daļas vadītājs Klāvs Lo-
rencs, jo par tirgus jaunceltņu pamatu izmantot šo 
angāru dzelzs konstrukcijas izlēma tieši viņš. 

Sākotnēji cepelīnu angārus bija domāts atstāt 
to sākotnējos izmēros – 37,4 metru augstumā, 47,2 

metru platumā un 240 metru garumā, bet lielais augs-
tums radītu pārāk lielas temperatūras svārstības, trūk-

tu nepieciešamā aprīkojuma tik liela tilpuma ēkas apsil-
dīšanai. Tādēļ tika nolemts izmantot tikai angāru aug-
šējās daļas, pašas celtnes ceļot no mūra un dzelzsbeto-
na. 

Diskusijas par to, kādam jābūt „Rīgas Centrāl-

tirgum”, bija spraigas un ilgas. Tika izsludināts pat 

Sanāciet, Jāņu bērni, 

Sakuriet Jāņu guni, 

 Sakūruši Jāņu guni,  

Gaidiet sauli uzlecam, 

 Gaidiet sauli uzle-

cam,  

Tad saulīte rotāsies. 
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starptautisks konkurss, un pat tajā godalgotos projek-
tus nepieņēma kā galīgās versijas. Labās idejas sum-

mēja, nodibināja Tirgus jaunbūves biroju un izveidoja 
tirgus būves komisiju. Kopā ar atzītiem arhitektiem un 

inženieriem strādāja arī studenti – topošie speciālisti. 
Celtniecību uzsāka 1924. gada jūnijā, bet pa-

beidza 1930. gada rudenī. 1924.gadā vērienīgi sāka, 
taču plāni neiekļāvās atvēlētajos līdzekļos. Dome kar-
stās diskusijās līdzekļus tā arī neatrada un būvdarbus 
pārtrauca 1926.gadā, atsākot celtniecību tikai pēc di-
viem gadiem. 

Pēc konstrukciju pielāgošanas haļļu augstums 
bija 20,5 metri, platums – 35 metri. Vareno ēku būvei 
izlietoti 6 miljoni ķieģeļu, 2 460 tonnas dzelzs un 60 

tūkstoši mucu cementa. Aprēķināts, ka ar visu tirgū 
iebūvēto betona, dzelzsbetona un ķieģeļu mūra masu 
varētu izveidot metru biezu un 20 m augstu sienu 1,75 

km garumā. 
Visās ēkās jau „Rīgas Centrāltirgus” pirmsāku-

mos bija centrālā apkure un elektriskā apgaismošana – 
tolaik ļoti moderni. 

Zem paviljoniem izbetonēja pagrabtelpas – 2 ha 
plašu apakšzemes pilsētiņu ar galvenajām un sānejām, 
kuras savienoja satiksmes eja 337 m garumā. 27 sald-

ētavu kameras 1938. gadā spēja uzņemt līdz 310 000 
kg preču. Padomju laikā 1961. gadā tirgus noliktavu 

telpās varēja uzglabāt pat līdz 700 tonnām produktu. 
„Rīgas Centrāltirgus” noliktavu 3 apakšzemes tuneļi bija 
savienoti ar izejām kanālmalā. Virszemē preces izcēla 
kravas liftos. 

Tirgus arhitektūrā vērojami jūgendstila elemen-

ti, kā arī pirmskara neoklasicisma ietekme. Atsevišķās 
vēsturiskās detaļas fasāžu noformējumā vērojamas Art-
deco interpretācijas. 

„Valdības Vēstnesī” 1930.gadā varēja lasīt: 
„Rīgas pilsētas valde paziņo vispārīgai ievērībai, ka, sā-
kot ar š.g. 10.novembri tiek izbeigta Daugavmalas tir-

gus lietošana tirdzinieku – uzbraucēju un dienas vietu 

lietotāju vajadzībām un šie tirdzinieki, ar š.g. 
10.novembri, var sākt izlietot jauno Centrāltirgu tirgus 
inspekcijas ierādītās vietās.” 

No 1930. gada rīdzinieki varēja lepoties ar lielā-
ko un modernāko tirgu Eiropā. Tas bija ērts, gaišs, tīrs 
un glīts. Zemnieki ar prieku veda savu produkciju uz 

Rīgu. 
1931.gadā „Rīgas Centrāltirgu” ārzemju speci-

ālisti atzina ne tikai par lielāko, bet arī par labāko Eiro-
pā. 

Uz Daugavmalas tirgu no bagātnieku aprindām 
iepirkties devās kalpones, bet jaunajos lielajos „Rīgas 

Centrāltirgus” paviljonos nāca saimnieces pašas, nereti 

kopā ar vīriem. Tirgu apmeklēja valsts vīri, tā bija iecie-
nīta ekskursiju vieta valdības vīru ārvalstu ciemi-
ņiem. Nabadzīgi ļaudis tirgu apmeklējuši visos laikos, 
bet ministri un bagātnieki kopš 1930.gada. 

1949. gadā Centrāltirgu pārdēvēja par Centrālo 
kolhozu tirgu, ko padomju prese slavēja kā labāko tirgu 

Padomju Savienībā. 
1961. gadā līgumi par lauksaimniecības produk-

tu regulāru piegādi tirgum bija noslēgti ar 60 kolho-
ziem. Tā gada statistikā konstatēts, ka tirgū gadā pār-
dod līdz 200 000 tonnu gaļas, 768 000 litriem piena, ap 

7 miljoniem olu, vairāk nekā 9 tūkstošus tonnu kartu-
peļu, pāri par 8 tūkstošiem tonnu dārzeņu un gandrīz 

5000 tonnu augļu. 
Pircēju skaits darba dienās svārstījās no 50 līdz 

70 tūkstošiem, bet brīvdienās un pirmssvētku dienās 
sasniedza 100 tūkstošus. Astoņdesmitajos gados no 

tirgus pirmsākumiem funkcionējošo amonjaka saldēša-
nas iekārtu nomainīja ar freona iekārtām. Paviljonu ap-

sildīšanā izmantoto zemspiediena tvaika apkures sistē-
mu nomainīja ar pieslēgšanu pilsētas centrālajai apku-

res sistēmai. 
Atkal labs un iecienīts: 
1997. gadā tirgus teritorija, veidojot ar vecpil-

sētu vienu veselumu, iekļāvās UNESCO „Pasaules man-
tojuma” sarakstā. 

“Rīgas Centrāltirgus” atrodas pašā Rīgas centrā 
– krāsainākajā vietā pilsētā, kuru apbrīno ne tikai vietē-

jie iedzīvotāji, bet arī ārvalstu viesi. Tirgū var iegādāties 
gandrīz visu, bet jo īpaši veselīgus, garšīgus, krāsainus 
un daudzveidīgus Latvijas lauku labumus. 

/materiāls aizgūts no Rīgas Centrāltigus mājas lapas/ 
 
 

  ... PĀRSTĀVOT LATVIJAS MEŽA NO-
ZARĒ STRĀDĀJOŠO INTERESES 

 
Ligita Brahmane,  Mg.iur.  
Arodbiedrības biedru koordinatore. 
 
 2022. gadā katram ļoti būtiski 

ir izvērtēt notikumus pasaulē, izanali-
zēt notiekošo un darīt visu iespējamo, 

lai nākotne būtu labāka un drošāka. 
Drošākās nākotnes izveidošanā viens 

no arodbiedrības galvenajiem uzdevumiem ir arodbied-
rības un sociālā dialoga stiprināšana. Mana ikdiena pa-
iet pārstāvot Latvijas meža nozarē strādājošo intereses. 

Nemanot jau ir pagājis 2022. gada pirmais pusgads, 
kura laikā ir izdevies arodbiedrībā iesaistīt 51 jaunu 
biedru, kā arī nodibināt jaunu arodorganizāciju Gulbe-
nes novadā. 

Šogad darbojos arī LBAS Darba aizsardzības 
komisijā. Pirmā darba aizsardzības komisijas sēde attā-

lināti notika 31.martā. Apsprieda LABS darba aizsardzī-

bas konferences darba kārtību.  
LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja zi-

ņoja par Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājas ierosināto jautājumu – saglabāt slimī-
bas pabalstu ilgstoši slimojošajiem, kuri formē arodsli-
mību un tiek atlaisti no darba. Sanāksmes gaitā tika 

aktualizēts jautājums par uzticības personu apmācību 
un darbības kārtību. Uz nākamo darba aizsardzības ko-
misijas sēdi LBAS darba aizsardzības speciālistam tika 
uzdots sagatavot infogrammu par uzticības personām, 
kā arī sagatavot materiālu par Uzticības personu apmā-
cību programmām.  Sanāksmes laikā dalībnieki ak-

tualizēja jautājumu par darbiniekiem, kas saistīti ar īpa-

šu risku, kā arī par darbinieku Obligātajām veselības 
pārbaudēm (OVP). Nākamajā sanāksmē tiks prezentēta 
infogramma par darbiniekiem veicamajām OVP. 

 Darba aizsardzības komiteja sagatavoja priekš-
likumus grozījumiem MK noteikumos Nr.343 no 
2002.gada 6.augusta “Darba aizsardzības prasības strā-

dājot ar displeju”, kuri izdoti saskaņā ar Darba aizsar-
dzības likuma 25.panta 4.punktu. Noteikumos jāveic 
redakcionālas izmaiņas balstoties uz šodienas situāciju, 
darba vietas ergonomika ir mainījusies, LCD monitori ir 
krasi atšķirīgi no CRT monitoriem. 

25.martā piedalījos dalīborganizāciju juristu 
sanāksme, kurā par darba likumu grozījumiem ziņoja 

Kaspars Rācenājs. Grozījumi Darba likumā nepiecie-
šami, lai pārņemtu 2019. gada 20. jūnija Eiropas Parla-
menta un Padomes direktīvas 2019/1152 “Par pārre-
dzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas 
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Savienībā” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. 
gada 20.jūnija direktīvas 2019/1158  “Par darba un pri-

vātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem” un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES prasības, kā arī 

precizē Darba likuma 14.1 un 752.panta normas saistībā 
ar Eiropas Komisijas 2021. gada 15. jūlija formālo pazi-
ņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2236. 
Likumprojekts paredz dažādus grozījumus Darba likuma 
17 pantos un ietekmēs gan darba devēju, gan darbinie-
ku tiesības un pienākumus.  

Par ES tiesību aktu iniciatīvām ziņoja N. Prei-

sa, bet par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc dar-
binieku iniciatīvas ziņoja I.Vējiņa. 
 Visa šā gada garumā aktīvi piedalos Valsts me-

ža dienesta darbinieku atbalstā saistībā ar pārmaiņu 
ieviešanu dienestā. Gada laikā ir notikušas vairākas 
ZOOM sanāksmes starp arodbiedrības pārstāvjiem un 

VMD vadību. Nepanākot sapratni no VMD vadības pus-
es, arodbiedrība pārrunās iesaistīja arī Zemkopības mi-
nistrijas pārstāvjus un Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu.  

 Uz šo brīdi pārmaiņu ieviešana 
VMD ir apturēta  !  
 Zemkopības ministrija aicina darba grupu turpi-
nāt strādāt kopā ar VMD vadību un arodbiedrībām, lai 

kopīgiem spēkiem rastu piemērotāko risinājumu pār-
maiņu ieviešanā. Darbiniekiem ir svarīgi, lai ieklausās 

viņu profesionālajā viedoklī un ievieš loģiskas pārmai-
ņas, kuras veicinās nozares izaugsmi.  
 LBAS organizētajā vebinārā “Biedru piesais-
tes stratēģijas”  dalījos ar labo praksi un dalībniekus 
iepazīstināju ar savu pieredzi biedru organizēšanā. Ve-
bināra mērķis bija palielināt dalībnieku izpratni par 
biedru piesaistes neatliekamu vajadzību, iegūt vai uzla-

bot prasmes biedru skaita prognozēšanā un biedru pie-
saistes stratēģiju veidošanā. 
 Aicinu LMNA biedrus popularizēt arodbiedrību 

un aicināt savus kolēģus, kā arī nozarē strādājošos 
draugus un paziņas pievienoties arodbiedrībai, tādā vei-
dā  nostiprinot gan individuālās gan kolektīvās garanti-

jas. 
 

 

Darba aizsardzības konference “DARBA 
AIZSARDZĪBA-DARBINIEKA PAMATTIESĪBAS” 

29. aprīlī, atzī-
mējot Starptautisko 
darba aizsardzības die-
nu, Latvijas Brīvo arod-

biedrību savienība 
(LBAS) aicināja uz kon-
ferenci, ar devīzi “Darba 
aizsardzība – darbinieka 
pamattiesības”. Konference norisinājās attālināti, no 
plkst. 10.00 līdz 14.00, un ir skatāma LBAS 
Youtubekanālā:https://arodbiedribas.lv/news/tiesraide-

lbas-starptautiskajai-darba-aizsardzibas-dienai-veltita-

konference/ 28.aprīlī tiek atzīmēta Starptautiskā 
darba aizsardzība diena. Šīs dienas mērķis ir radīt ap-
ņemšanos strādāt droši un veicināt sabiedrības izpratni 
par visiem darba drošības principiem. Konferencē atgā-
dināja, ka veselība un drošība nav dāvana no valsts 
iestādēm vai laba darba devēja: veselība un drošība 

darbā ir ikviena darbinieka pamattiesības, – tiesības, 

kuras aizstāv arodbiedrības! Starptautiskā darba aizsar-
dzības diena ir radusies no Amerikas un Kanādas ostas 

darbinieku protestiem pret sliktajiem darba apstākļiem, 
kas noveda pie daudziem sakropļotiem un bojāgājušiem 

nodarbinātajiem. Šajā dienā arodbiedrību kustība visā 
pasaulē organizē dažādus pasākumus, kuru laikā pie-
min nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo darbinieku 
piemiņu, atceras sakropļotos un arodslimības guvušos 
darbiniekus.  

LBAS darba aizsardzības konferenci atklāja 
LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja. G.Oškāja 

atgādināja, ka drošība, veselība un dzīvība ir pirmajā 
vietā. Aiz cieņas pret nelaimes gadījumos darbā cietu-
šajiem G.Oškāja aicināja ieturēt nelielu klusuma brīdi. 

Gita Oškāja aicināja ikvienu nodarbināto būt pašam 
aktīvi ieinteresētam: 
1) Veikt darbu droši un rīkoties droši arī ārpus dar-

ba; 
2) Iesaistīties darbavietā darba vides un apstākļu 
uzlabošanā; 
3) Stāties arodbiedrībā, kā arī aicināt kolēģus stā-
ties arodbiedrībā un ievēlēt uzticības personas darba 
aizsardzībā; 
4) Atcerēties, ka darba aizsardzības sistēma veik-

smīgi var strādāt tikai tad, ja sadarbojas abas puses: 
gan darbinieki gan darbadevēji. 

Konferences laikā LBAS pievērsa uzmanību, kā 
mēs visi kopā varam veicināt labāku darba drošības un 
veselības kultūras veicināšanu un veidošanu darbavie-
tās, un kā samazināt ar darbu saistīto nāves un nelai-
mes gadījumu skaitu. 

Aktuālo situāciju darba vidē – negadījumu sta-
tistiku un cēloņus analizēja Valsts darba inspekcijas 
direktors Renārs Lūsis. Darba drošības un vides vese-
lības institūta direktors Ivars Vanadziņš iepazīstināja 
ar pētījuma “Darba apstākļi Latvijā” pirmajiem rezul-
tātiem. Par psihoemocionālajiem faktoriem kā izdegša-

nas sindroma avotu informēja RSU profesore   Santa 

Purviņa. 
Konferencē bija iespēja uzzināt LDDK skatījumu 

uz darba aizsardzības problemātiku, iepazīties ar Aroda 
un radiācijas ārstu valsts komisijas darbības aspektiem, 
kā arī praktiskiem jautājumiem par atlīdzības piešķirša-
nu darbaspēju zaudējuma gadījumā, invaliditātes no-

teikšanu personām ar arodslimību un nelaimes gadīju-
miem darbā.   

Uzticības personu darbības problemātiku atspo-
guļoja arodbiedrību pārstāvji – LBAS darba aizsardzī-
bas  speciālists Mārtiņš Pužuls  un AS “Cēsu alus” uz-
ticības persona Linda Akmentiņa. Savukārt par Darba 

likuma 101. panta pirmās daļas 7. punkta piemērošanu 

informēja LBAS jurists Kaspars Rācenājs. 
Savukārt, lai atgādinātu par veselīgas darba 

vides nepieciešamību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības Jauniešu padome aicināja uz kopīgu vingrošanas 
flešmobu – zibakciju “Pamodini savu sendorfīnus!”, ku-
ra pēc konferences notika pie Arodbiedrību nama Rīgā, 

Bruņinieku ielā 29/31. Zibakcija notika par godu ie-
priekšējā dienā aizvadītajai Starptautiskajai darba aiz-
sardzības dienai, kā arī gaidāmajiem Darba svētkiem 1. 
maijā – dienai, kad arodbiedrības visā pasaulē atgādina 
par darbinieku tiesībām uz cienīgu darbu.  Vingrošanu 

vadīja Anita Pužule, profesionāla sportiste, vairākkār-
tēja Vispasaules fitnesa un bodibildinga sacensību abso-

lūtā čempione, veselīga dzīves veida speciāliste, perso-
nīgā trenere, fitnesa modele.  

 “Mājsēdes” laiks ir beidzies, bet attālinātais 
darbs ir kļuvis par mūsu ikdienu, tādēļ aizvien nozīmī-

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 
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gāka kļūst regulāras fiziskas izkustēšanās nepieciešamī-
ba. Vingrojumi, pastaigas u.c. aktivitātes ne tikai palīdz 

mūsu fiziskajai un mentālajai veselībai, bet ļauj mums 
būt produktīvākiem. Ikdienā, kad darbs dzen darbu, 

bieži neapdomājam, kādu ļaunumu mums nodara ilga 
un nepārtraukta sēdēšana pie datora. LBAS jaunieši 
aicina visus pievienoties šai zibakcijai, – la atgādinātu 
gan sev, gan darba devējiem, gan visai sabiedrībai par 
veselīgas darba vides kā cienīga darba būtiskas sastāv-
daļas lielo nozīmi” norādīja Anete Kice, LBAS Jauniešu 
padomes koordinatore. Darba aizsardzības konferences 

mērķis bija radīt apņemšanos strādāt droši un veicināt 
sabiedrības izpratni par visiem darba drošības princi-
piem.  Konferencē atgādināja, ka veselība un drošība 

nav dāvana no valsts iestādēm vai laba darba devēja: 
veselība un drošība darbā ir ikviena darbinieka pamat-
tiesības, – tiesības, kuras aizstāv arodbiedrības! 

 20. maijā, Jelgavas novadā norisinājās LABS 

Jauniešu pasākums – “Jauniešu balsis – vienoti 
arodbiedrībai un valstij”. 
 Pasākuma pirmā daļa notika Latvijas valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās, kur 
dalībniekiem bija iespēja iepazīt Latvijas pirmā prezi-

denta perso-
nību, ceļu 

līdz prezi-
denta ama-
tam, kā arī 
ieklausīties, 
diskutēt un 
padomāt par 
J . Č a k s t e s 

idejām par 
brīvu, neat-
karīgu un 
demokrātis-
ku Latvijas 

valsti. 
 Otrajā daļā jauniešiem bija iespēja paviesoties 

Jelgavas novada mājās “Priežkalni”, kur notika diskusija 
par darba un privātas dzīves savienošanu attālinātā 
darba laikā. Atpūtas brīdī dalībnieki tika iepazīstināti ar 
moto triāla sportu un tā paraugdemonstrējumiem. 
 
 Tikšanās ar Vācijas Bundestāga deputāti, 

arodbiedrības IG Metall juristi Zandu Martens 
 23.maijā LBAS vadība, dalīborganizācijas un 
biroja speciālisti tikās ar Vācijas Bundestāga deputāti, 

arodbiedrības IG Metall juristi Zandu 

Martens. No Latvijas Meža nozares 
arodbiedrības  diskusijā piedalījās 
LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica.  

 Sarunas fokusā - arodbiedrības 
spēks ir biedru skaits, un kā to vairot. 
Zandas padoms - atcerēties par to, ka 
par padarīto jārunā un skaļi, arī ar rek-
lāmas, mārketinga un, protams, lobē-

šanas palīdzību.  
Ja kāds uzskata, ka arodbiedrības izcīnītais - piemē-

ram, uzlabojumi koplīgumā - nevar kaut kādā mērā 
attiekties tikai uz arodbiedrību biedriem un sauc to par 

diskrimināciju, tad jāaicina uz to paskatīties no otras 
puses. Vai tā nav diskriminācija, ja par šo cīņu maksā 
tikai arodbiedrības biedri? 

Un vēl no Zandas teiktā, - lai arodbiedrības biedru 

skaits augtu, cilvēki ir jāuzrunā personīgi - jātiekas un 
jārunā par kopīgajiem mērķiem. No sākuma tas var būt 

kaut kas pavisam mazs, lai vairotu kolektīvo drosmi, 
bet tā var nonākt pie lielām lietām! 

P.S. 
36 gadus vecā Zanda Martena ir dzimusi Liepājā, ie-

guvusi juristes izglītību Latvijā, bet Vācijā ieguvusi 
doktores grādu. Vācijā viņa dzīvo jau 11 gadu, strā-
dā “IG Metall” arodbiedrībā par juristi.  

Savulaik Zanda ir strādājusi par LBAS projektu vadītāju. 
 

STAR PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 

 
 10.maijā, attālināti, Zoom platformā notika 
Eiropas celtniecības un kokapstrādes darbinieku federā-
cijas (EFBWW) un Eiropas koksnes paneļu federācijas 

(EPF) organizētais “Train the Trainer Seminar” semi-
nārs. 

 Seminārs ir Eiropas Komisijas finansēta projek-
ta ietvaros, lai veicinātu EFBWW un EPF līguma 
“Rīcības vadlīnijas darbā ar formaldehīdu” ievieša-
nu nozares uzņēmumos nacionālajā līmenī. Tas ir turpi-
nājums līgumam par darbinieku aizsardzību no formal-
dehīda ietekmes kokapstrādes un plātņu ražošanas no-
zarē. 

 Šī semināra mērķa grupa - uzņēmumu darba 
drošības speciālisti, sociālie partneri, nozares darba de-
vēju asociācijas, nozares uzņēmumi un to darbinieki, 

darbinieku aizsardzības un darba vides drošības uzrau-
gošās institūcijas. 
 Seminārā par labo praksi Latvijā dalījās uzņē-
muma A/S “Latvijas Finieris” pārstāvis Mārtiņš Veid-

manis, daloties prezentācijā, kā uzņēmumā īstenota 
darbinieku aizsardzība no formaldehīda ietekmes. Eiro-
pas kolēģu secinājums - uzņēmums ir labs piemērs 
daudziem citiem, jo patiesi rūpējās par darbinieku vese-
lību un aizsardzību ieviešot dažādus drošības risināju-
mus ātrāk par citiem. 
 

 17. – 19. maijā, Briselē, notika ETUI apmācī-

bas līderības prasmju veicināšanai un uzlabošanai.  

 Kursos no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
bas dalīborganizācijām  piedalījās Anete Kice (LMNA), 
Alise Rozīte (LIDA), Jevgenija Malecka (LIDA), 
Mārtiņš Mertens (LTDA) un Emīlija Straume 
( L A A F ) . 
 Apmācību galvenais uzsvars tika likts uz vadī-

bas prasmju veicināšanu, kas  ir ļoti svarīgs instru-
ments, lai pārveidotu un uzlabotu savu organizāciju, un 
protams pielietotu iegūtās zināšanas arī ikdienas dzī-
vē. Iegūtās līdera prasmes lieti noderēs profesionālajā 
karjerā un ļaus arī augt personībai. Mācību procesa lai-

kā dalībnieki izpētīja 
savas vērtības, mā-

cījās saziņas mākslu 
un sadarbību darbā 
ar cilvēkiem, cēla 
savu pašapziņu un 
iemācījās izstrādāt 
savu personīgo līde-
rības plānu. Pēc ap-

mācībām katrs da-
lībnieks saņēma ser-
tifikātu, kas aplieci-

na apmācību laikā 
iegūtās zināšanas. 
 

  20.05.-23.05. maijā , Zviedrijas pilsētā Oreb-
ro, norisinājās GS (Zviedrijas Meža un Poligrāfijas noza-

res arodbiedrība) kongress. LMNA arodbiedrību kongre-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.maijs, Brisele. LBAS delegācija 
ETUI kursos. Piektā no kreisās  
Anete Kice (LMNA ) 
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sā pārstāvēja arodbiedrības darba koordinētāja Anete 

Kice. Viņa piedalījās paneļdiskusijā ar starptautiskajiem 
arodbiedrību pārstāvjiem, no Anglijas, Lietuvas un Beļ-
ģijas, lai diskutētu par izaicinājumiem un panākumiem 

arodbiedrību ikdienas darbā un jaunu biedru iesaistē.  

 Diskusijā noskaidrojās, ka arodbiedrību izaicinājumi 
pastāv un pieaug visā pasaulē. Daudzi izaicinājumi ir vienādi, 
galvenokārt, mums ir jākļūst vairāk un jāaug kā kustībai, lai 
labāk aizstāvētu savas un savu biedru intereses. 

  2021.gada 29. maijā Kongress ievēlēja GS 
(Zviedrijas Meža un Poligrāfijas nozares arodbiedrība) 
izpildkomiteju nākamajam kongresa termiņam.  

 Atkārtoti par GS arodbiedrības priekšsēdētāju 
ievēlēts: Per-Olof Sjöö; 
 Priekšsēdētāja vietniece: Madelene Engman; 
Otrais priekšsēdētāja vietnieks: Jörgen Johansson 

  
 
 

 
 
 
 

 

M EŽA NOZARĒ 
 

 Mežs ienāk Jelgavā. 
Mežs- mūsu ikdiena. 

29.aprīlī Latvijas Meža nozares arodbiedrības 
biedru koordinētāja Ligita Brahmane apmeklēja LLU 
Meža fakultātes organizēto pasākumu “Mežs ienāk 
Jelgavā” par tēmu -Mežs mūsu ikdiena.  Pasākumu 

atklāja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, eko-
nomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Jelgavas valsts 

pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš , AS 
«Latvijas Valsts meži» padomes priekšsēdētājs Ed-
munds Beļskis, Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes studiju prorektors Aigars Laizāns un Meža fakultā-

tes dekāns Linards Sisenis.  
 Pasākums «Mežs ienāk Jelgavā» ik gadu pa-

rāda nozares spēku un jaudu, apjomu un iespējas jaunu 
produktu attīstībai no koka sēkliņas līdz koka ēkas būv-
niecībai un jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos līdz pat 
energoresursu un energo  neatkarības nodrošināšanai. 
Tas apliecina meža nozares plašo lomu Latvijas ekono-

mikā un izaugsmē un ikkatra mūsu ikdienā un dzīves 

kvalitātē. “Savukārt jaunākai paaudzei – ilustrē izglītī-
bas un karjeras iespējas meža nozarē” teica Meža fa-
kultātes dekāns Linards Sisenis. 

Pasākuma organizatori aicināja dalībniekus ie-
saistīties un līdzdarboties dažādajās aktivitātēs, izzināt 
meža nozari, iepazīt tās darbības jomas un ražoto pro-

dukciju. Pasākuma laikā bija iespēja iegūt vērtīgas zinā-
šanas par koksnes un nekoksnes produktiem un to iz-
mantošanas daudzveidību, izprast meža nozares nozīmi 
Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī apjaust nozarē no-
darbināto profesiju daudzveidību un meža nozares izglī-
tības iespējas. 

Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par siltum-
enerģijas ieguves iespējām, ko var nodrošināt Latvijas 
mežs, guļbaļķu ēku, koka pirts un ilgtspējīgu koka sil-
tumnīcu tapšanu. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīkoja 
koku atpazīšanas aktivitātes, bet Latvijas Lauksaimnie-
cības  universitātes Meža fakultātes pārstāvji stāstīja 

par studiju iespējām mežsaimniecībā vai kokapstrādē 
un karjeras iespējām nozarē. Izprast meža nozares no-
zīmi Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī apjaust noza-
rē nodarbināto profesiju daudzveidību.  

Līgas Reiteres “Savvaļas aptieka” iepazīstināja 

ar dabas veltēm, ko var ievākt mežā, lai izmantotu ve-
selībai un labsajūtai.  

Nodarbes bija sarūpējuši arī tādi dalībnieki kā 
“Latvijas Finieris”, “Valsts Meža dienests”, «Latvijas 
valsts meži”, “Husqvarna  Latvija”, “Rīgas meži”, “Rīgas 
Nacionālais zooloģiskais dārzs”, “Makita”, “Flora”, Latvi-
jas Nacionālais dabas muzejs, “Mītavas čiekurs”, Latvi-
jas biškopības biedrība, kā arī citi uzņēmumi.  

Līdztekus tam pasākumā piedalījās arī Nacionā-
lie bruņotie spēki, lai izglītotu par mežu nozīmi valsts 
aizsardzībā. 

Pasākuma laikā Ligita Brahmane  apmeklēja 

LMNA sadarbības partnera - Ogres tehnikuma stendu, 
kurā bija iespēja apskatīt mežsaimniecības, kokizstrā-
dājumu un medību nodaļas audzēkņu sniegtos paraug-

demonstrējumus koku zāģēšanā. Ogres tehnikums ir 
vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kurā ie-
spējams apgūt ar mežsaimniecības jomu saistītās pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Per-Olof Sjöö: “ Ne-
kas nav tik patīkams, 
kā uzņemties atbildību 
vadīt šo arodbiedrību. 
Tā ir privilēģija tam 
veltīt savu dzīvi...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madlēna Engmane: 
“Drosmīga, godīga un 
konstruktīva. Šie ir trīs 
atslēgas vārdi, kurus nē-

sāju sev līdzi iepriekšējā 
kongresa periodā, un tieši 
tie mani vadīs arī šajā 
kongresa periodā.  
 Es lepojos ar 
pārliecību palīdzēt cilvē-
kiem panākt labāku ikdie-
nas dzīvi. ...” 

Jörgens Johansons: “Es darī-

šu visu iespējamo, lai iemantotu 
jūsu uzticību. Tā ir lieliska sajūta,  
man ir gods tikt  ievēlētam par 
otro priekšsēdētāja vietnieku...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  22.maijs. LMNA arodbiedrības darba 
koordinētāja Anete Kice GS kongresā piedalījās 
paneļdiskusijā par izaicinājumiem arodbiedrību 
ikdienas darbā  
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fesijas pēc pamatizglītības, līdz ar to interesentiem bija 
iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma plašo un intere-

santo izglītības programmu piedāvājumu un uzņemša-
nas noteikumiem. 

PIKC Jelgavas tehnikuma audzēkņi-topošie mē-
beļu galdnieki pasākuma laikā samontēja pašu veidotu 
dārza galdu. Ligita Brahmane ar tehnikuma audzēk-
ņiem diskutēja par arodbiedrības nozīmi, tās galvena-
jiem uzdevumiem stabilas un veselīgas darba vides ra-
dīšanā. Par kolektīvā spēka nozīmi apvienojoties arod-
biedrībā un garantijām, ko dod noslēgtai s koplīgums 

starp darba devēju un darba ņēmēju. Ar  PIKC Jelgavas 
tehnikuma direktori Janīnu Rudzīti tika pārrunāta ie-
spēja perspektīvā noslēgt sadarbības memorandu starp 

Latvijas meža nozares arodbiedrību un Jelgavas tehni-
kumu. 

Ar studentu biedrību “Šalkone” tika apspriestas 

turpmākās sadarbības perspektīvas. 
Paldies  organizētājiem sabiedrības izglītošanā ! 
 
BETULĪNA EKSTRAKCIJAS RAŽOTNE 

 “BETULIN LAB” 
5. maijā, bērza saplākšņa ražotājs AS 

"Latvijas Finieris", turpinot efektīvu dabas resursu 

apgūšanu, oficiāli atklāja PIRMO betulīna ražotni Latvi-
jā. Jaunās betulīna ekstrakcijas rūpnīcas "Betulin Lab" 

atklāšanā piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Ka-
riņš un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. 

Ministru prezidents 
Krišjānis Ka-
riņš  atzīmēja: 

“Uzņēmuma Latvi-
jas Finieris” betulī-
na ražotne ir lie-
lisks piemērs tam, 
kā, zinātniekiem 
sadarbojoties ar 

ražotājiem, Latvijā 

tiek radītas jaunas 
tehnoloģijas un izstrādāti augstvērtīgi produkti pasaules 
tirgum, tādejādi stiprinot mūsu tautsaimniecības viedo 
reindustrializāciju – uz eksportu orientētas ražošanas 
attīstību.” 

“Betulin Lab” ražo divu veidu produkciju – 

smalcinātu bērza tāsi, kas ir betulīna izejviela, un betu-
līnu, kas ir balts pulveris un izmantojams kosmētikā, 
uztura bagātinātāju ražošanā un farmācijā. Ražotnē 
uzstādītas vairāku gadu pētījumos izstrādātās eksperi-
mentālās tehnoloģijas ekstrakcijas izejmateriāla – smal-
cinātas bērza tāss – ražošanai un dažādas tīrības pakā-

pes betulīna iegūšanai. 

 

“ZELTA ČIEKURS” 2021 
 27.maijā, Meža dienu ietvaros, Meža nozares 
gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšana šogad notika 

dabas parkā “Tērvete“, Kurbada zemē.  
 Balva tika pasniegta astoņpadsmito reizi. 
 „Zelta čiekura” laureāti tika sveikti piektdienas vakarā 
dabas parkā, speciāli šim mērķim celtā estrādē. Balvu 
saņēmēju tikšanās bija kompakta un sirsnīga, jo sveicē-
ji un laureāti runāja īsi un saturīgi. 

 Pasākumā piedalījās arī LMNA mazais draudzī-
gais kolektīvs- Anete Kice, Ligita Brahmane un In-
guna Siņica. 
 Nominācijā “Par mūža ieguldījumu” „Zelta 
čiekuru” saņēma Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
“Silava” pētniece Ilze Veinberga, kura institūtā vadīju-
si ģenētiskā resursu centra un molekulārās bioloģijas 

laboratorijas izveidošanu. Šajā laboratorijā rodas jaun-
as zināšanas par Latvijas mežiem. 

 Mūža ieguldījuma balva tika pasniegta arī SIA 
“Rīgas meži” Gaujas mežniecības mežsargam Jānim 

Sejānam, kurš vairāk nekā 40 gadus veltījis meža sar-
gāšanai, kopšanai un attīstībai. Tāpat balvu “Par mūža 
ieguldījumu” saņēma arī Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Mežkopības katedras vecākā laborante Rūta 
Kazāka, kas nākusi no slavenās Bušu mežkopju dzim-
tas. Viņa ilustrējusi Latvijas Sarkano grāmatu un dau-
dzas enciklopēdijas. 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība sveic visus „Zelta 
čiekurs” balvas par mūža ieguldījumu nominantus !!! 

 P.S. Meža nozare ir ļoti nozīmīga Latvijas valsts 
tautsaimniecībai, mūsu valsts ir ceturtā mežainākā Eiro-
pā. Apmēram puse Latvijas meža pieder valstij, pārējā 
meža lielākā daļa pieder privātās zemes īpašniekiem, 
kuru kopējais skaits ir aptuveni 113 tūkstoši. Meža no-

zarē strādā 44 tūkstoši nodarbināto, un vēl 30 tūkstoši 
cilvēku nodarbināti saistītajās nozarēs. Nozares īpat-
svars iekšzemes kopproduktā (IKP) pēdējos gados ir 
virs 5 procentiem. Mežsaimniecības ekonomiskais pa-
matojums Latvijā ir koksnes ieguve, kas nodrošina eko-
nomisko stabilitāti ar darba vietām un nodokļu iemak-

sām, dod nozīmīgu pienesumu valsts IKP, eksportam un 

atjaunojamo resursu ieguvei.  
 

Parakstīts sadarbības Memorands 
  3. jūnijā, Latvijas Meža nozares arodbiedrības 
priekšsēdētāja Inguna Siņica un Asociācijas “Latvijas 
Mēbeles” Mēbeļu Ražotāju asociācija Latvijā izpilddirek-
tore Ieva Erele parakstīja Sadarbības Memorandu, 
abām pusēm vienojoties kopīgiem spēkiem sekmēt mē-
beļu ražošanas nozares ilgtspēju, veicināt izaugsmi, 

līdzsvarot abu pušu 

intereses, un vairot 

sapratni par sociālā 
dialoga nozīmi. 
 Ieva Erele: 
“Partnerība un sa-
darbība ir lielisks 
priekšnosacījums 

nozares komersantu 
un industrijā strā-
dājošo sociālā di-
aloga veidošanai. 
U n  s o c i ā l i -
ekonomiskās vides 

ilgtspējas attīstības 
veicināšanai mēbeļu 
ražošanas nozarē, 
un tas ir šī memo-
randa mērķis." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.jūnijs 2022.g. Sadarbības 
Memorandu paraksta Asociācijas 
“Latvijas Mēbeles” izpilddirektore Ieva 
Erele (no kreisās) un Meža nozares 
arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna 
Siņica  

https://www.facebook.com/MebeluNozareLatvija/?__cft__%5b0%5d=AZXN2fv_vhD1XhbFCXInI-rGLB1KHgTuS_4nbSP5Vgn1z6w4dWGQIxRY4VtCMPYK5jr8iPhITjf01Q8ckE5F2PpEFu8C68yb-qm1AspFMT5UOvoanjlhZbFy5-gBFz5jsb-5agTPVo7EcECiDrlJENiYf3K6bBaFIC4bi9gYWi6ZYTgeN98oRPygK8wHjWPufgkaVQ
https://www.facebook.com/ieva.erele?__cft__%5b0%5d=AZVcgQ3e45OWv90K_V5_qw_FQPaVyLk6ciQz_ZjXoTJc1Pp2FZ8RbXcEgq-iEqWkKETJcov4tn-lCjpWbznpd0PiZ2RuTvjJBC12ckgjVn0brdntidQ8bRgEc5FVW1JeRx6_3gLHRLu9f-7LCYUw-U902BCfFNynixVQYIxvu8pytajUVCE5Onr7DsN7Sv2bmZs&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/ieva.erele?__cft__%5b0%5d=AZVcgQ3e45OWv90K_V5_qw_FQPaVyLk6ciQz_ZjXoTJc1Pp2FZ8RbXcEgq-iEqWkKETJcov4tn-lCjpWbznpd0PiZ2RuTvjJBC12ckgjVn0brdntidQ8bRgEc5FVW1JeRx6_3gLHRLu9f-7LCYUw-U902BCfFNynixVQYIxvu8pytajUVCE5Onr7DsN7Sv2bmZs&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/ieva.erele?__cft__%5b0%5d=AZVcgQ3e45OWv90K_V5_qw_FQPaVyLk6ciQz_ZjXoTJc1Pp2FZ8RbXcEgq-iEqWkKETJcov4tn-lCjpWbznpd0PiZ2RuTvjJBC12ckgjVn0brdntidQ8bRgEc5FVW1JeRx6_3gLHRLu9f-7LCYUw-U902BCfFNynixVQYIxvu8pytajUVCE5Onr7DsN7Sv2bmZs&__tn__=-%5dK

