
 

 

   19.oktobrī notika Informatīvā diena LMNA 
arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un aktīvistiem. 
Darba gaitā: - 1. Par turpmāko Latvijas sociālās sistē-
mas stabilitāti (informē: Aija Barča – Saeimas Sociālo 
un darba lietu komisijas priekšsēdētāja); - 2. Ārpus for-
mālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompeten-
ču novērtēšana (informē: Māris Stinkulis – IZM kvali-

tātes novērtēšanas departamenta Pārvaldes vecākais 
referents); - 3. Elektronisko dokumentu juridiskais sta-
tuss saskaņā ar likumu ‘’Par grāmatvedību’’ (informē: 
Arta Priede – Finanšu ministrijas Nodokļu administrē-
šanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmat-
vedības nodaļas vadītājas vietniece).  

1.  A. Barča: ‘’... 

Esmu četrus Saei-

mas sasaukumus strā-
dājusi Sociālo un darba 
lietu komisijā... Valstī 
virknei sociālo garantiju 
ar 2012.gada 1.janvāri 

varētu būt būtiskas iz-
maiņas, ja jaunievēlētā 
Saeima neizdarīs likum-

došanā izmaiņas. Patreiz likumdošana paredz no 
2012.gada pārtraukt priekšlaicīgo pensionēšanās, pensi-
ju aprēķina kārtību, piemaksu piešķiršanu pie pensijām 
pārtraukšanu, izmaiņas bezdarbnieku pabalstu izmaksu 
kārtībā un citas izmaiņas. ...Iespējams, ka jaunā Saei-

ma lems par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu līdz 

65 gadiem no 2016.gada. Te ir jāveic rūpīga analīze, jo 
vīriešu vidējais vecums pēc statistikas it kā esot 
67.gadi. Pēc manām domām, ja notiks pensionēšanās 
vecuma paaugstināšana, tad ne vairāk kā trīs mēneši 
gadā... . 
  Paldies tiem vairāk kā 25 500 Latvijas iedzīvotā-

jiem, kas ar saviem parakstiem vēstuļu akcijā lūdza pa-
garināt priekšlaicīgo pensionēšanās, iespēju doties pen-
sijā ar atvieglotiem noteikumiem cilvēkiem, kuri strādā-
juši darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem dar-
ba apstākļiem vai darbos ar kaitīgiem un smagiem dar-
ba apstākļiem un saglabāt līdzšinējo pensiju aprēķināša-
nas metodi. Šāds cilvēku kopums ir būtisks, lai minētos 

jautājumus Saeima aktualizētu. ... Saeimas Sociālo un 

darba lietu komisijas redzeslokā būs arī pārējie sociālie 
jautājumi: maternitātes, paternitātes, slimības un citi 
pabalsti. ...Tiks strādāts pie sociālās sistēmas ilgtspējas. 
Jāatslogo sociālās apdrošināšanas speciālais budžets no 
tam neraksturīgiem izdevumiem. Jāizstrādā 3.pensijas 
līmeņa uzkrājumus veicinoša stimulu pakete, kā arī jā-

strādā pie 2.pensiju līmeņa. Viss ir atkarīgs arī no Jūsu 
aktivitātēm. ... “  
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2.  M. Stinkuļa ziņojuma “Par ārpus formālās izglītī-
bas sistēmas apgūto profesionālo kompetenču no-

vērtēšanu” atreferējumu lasiet rakstā “ Ieguldījums 

Tavā nākotnē” šajā “LMNA Ziņu” izdevuma  3.llp..   

3.  A.Priede: ’’...2011.gada 11.maijā stājās spēkā izmai-

ņas likumā ‘’Par grāmatvedību’’. 
 ...jebkura uzņēmuma grāmatve-
dībā visplašāk lietotais attaisno-
juma dokuments ir Rēķins  . Līdz 
ar to izmaiņas ietekmēs visus li-
kuma "Par grāmatvedību" sub-
jektus: komersantus, kooperatī-
vās sabiedrības, ārvalstu komer-
santu filiāles un nerezidentu 
(ārvalstu komersantu) pastāvīgās 
pārstāvniecības, biedrības un no-
dibinājumus, politiskās organizā-
cijas (partijas) un to apvienības, 
reliģiskajās organizācijas, arod-
biedrības, iestādes, kuras tiek fi-
nansētas no valsts budžeta vai 

pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūras, citas 
organizācijas un fiziskajās personas, kas veic saimniecisko dar-
bību. ... Izmaiņas likumā netieši ietekmē arī mājsaimniecības, 
ņemot vērā, ka rēķinus par preču piegādi vai pakalpojumu sa-
ņemšanu no uzņēmumiem saņem arī mājsaimniecības. To pār-
stāvjiem vairs nebūs pamata apšaubīt saņemto rēķinu derīgu-
mu tikai tā viena iemesla dēļ, ka rēķins nesatur parakstu. Liku-
ma izmaiņas arī nosaka, ka: - "Par ārēju attaisnojuma dokumen-
tu uzskatāms ārējas izcelsmes dokuments, kas sastādīts citā, 
nevis pašu uzņēmumā, kā arī tāds dokuments, kas sastādīts 
pašu uzņēmumā iesniegšanai citam uzņēmumam."; -"Ja ierak-
sti grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos tiek 
laboti, jābūt redzamam to sākotnējam saturam un katram la-
bojumam jābūt atru-nātam (jānodrošina izsekojamība katram 
labotajam ierakstam) un apstiprinātam ar parakstu (nodrošinot 
iespēju identificēt personu, kura veikusi labojumu)."  
  ... Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kuri pamatoti ar 
attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokuments ir doku-
ments, kas apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esību 
un satur attaisnojuma dokumenta rekvizītus un informāciju par 
saimniecisko darījumu (turpmāk – saimnieciskā darījuma iden-
tifikācijas dati). Attaisnojuma dokumentā obligāti iekļauj šādus 
saimnieciskā darījuma identifikācijas datus: 1) ziņas par doku-
menta autoru: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs re-
ģistru iestādēs un juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma doku-
mentiem), bet fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods 
un deklarētās dzīvesvietas adrese (ārējiem attaisnojuma doku-
mentiem); 2) dokumenta nosaukumu un reģistrācijas (kārtas) 
numuru; 3) dokumenta datumu; 4) ziņas par saimnieciskā 
darījuma dalībniekiem: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas 

numurs reģistru iestādēs un juridiskā adrese (ārējiem attais-
nojuma dokumentiem), bet fiziskai personai – vārds, uzvārds, 
personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese (ārējiem at-
taisnojuma dokumentiem); 5) saimnieciskā darījuma aprakstu, 
pamatojumu un mērītājus (daudzumi, summas); 6) autora pa-
rakstu (izņemot šā likuma 7.1 pantā noteiktos gadījumus); 
7) tiesību aktos noteiktajos gadījumos atsevišķiem attaisnojuma 
dokumentu veidiem var būt obligāti arī citi papildu rekvizīti vai 
informācija. 
       7.1 pants. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 6.punkta notei-
kumu par autora paraksta iekļaušanu attaisnojuma dokumentā 
var neattiecināt uz: -1) iekšēju attaisnojuma dokumentu elek-
troniskā formā, ja dokumenta autora parakstu aizstāj ar elektro-
nisku apliecināšanu (autorizāciju) uzņēmuma vadītāja noteikta-
jā kārtībā; - 2) ārēju attaisnojuma dokumentu, kuru izsniedz 
preces vai pakalpojuma saņēmējam samaksāšanai, ja tas satur 
šā dokumenta saņēmēja (uzņēmuma) apstiprinājumu uzņēmu-
ma vadītāja noteiktajā kārtībā vai ja attiecīgā saimnie-ciskā da-
rījuma esību pamato cits dokuments, kuram ir juridisks spēks; 
- 3) maksājumu pakalpojumu sniedzēja (Maksājumu pakalpo-
juma likuma izpratnē) izpildītā maksājuma rīkojuma 
(uzdevuma) izrakstu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
sagatavotu konta izrakstu bez autora paraksta, ja tas satur šā 
dokumenta saņēmēja (uzņēmuma) apstiprinājumu uzņēmuma va-
dītāja noteiktajā kārtībā...”.   
   21.oktobrī, Rēzeknē, rūpnīcā „VEREMS”RSEZ SIA  

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notika seminārs 
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” . 

Galvenais temats: „Sociālais dialogs par darba tiesī-
bu jautājumiem uzņēmumos”. Semināra dalībnieki 

bija  rūpnīcā strādājošie – arodbiedrību aktīvisti, maiņu 
meistari, personāla darbinieki, algu aprēķina speciālis-
ti  un citi ieinteresētie. Semināru atklāja arodapvienības 
„Koncerna “Latvijas Finieris”“ arodorganizācijas priekš-
sēdētāja Mirdza Bondare, informējot par jaunāko kon-
cerna darbībā, par darba koplīgumu un sniedzot atbil-
des  uz uzdotajiem jautājumiem . 

   L M N A 
priekšsēdētājs 
A.Sīmansons 
informēja par 
aktua l i tātēm 

arodbiedrībās, 
par gaidāmo 

LBAS kongresu 
un citiem jau-
tājumiem.  
   P r o -
duktīvs un in-

teresants darbs risinājās klausoties LABS jurista darba 
tiesību jautājumos Kaspara Rācenāja informāciju 

par  izmaiņām un  grozījumiem Darba likumā,  par Dar-
ba likuma atbilstību Eiropas Savienības Darba laika di-
rektīvām un citiem jautājumiem. Kopīgi  risinātais tests, 
pārrunāti un izanalizēta daudzi likuma panti, saņemtās 
atbildes uz neskaidriem jautājumiem noderēs turpmāka-

jam darbam.  

 
    LBAS, ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" ie-
tvaros, oktobrī un novembrī Latvijas reģionos organizēja 
reģionālās informatīvās dienas - LBAS vadības un noza-
ru arodbiedrību vadītāju tikšanos ar arodorganizāciju 
vadītājiem un  reģiona labāko arodorganizāciju apbalvo-
šana: Liepājā - 20.oktobrī, Jelgavā – 24.oktobrī, Dau-
gavpilī – 3.novembrī, Valmierā – 8.novembrī un 

16.novembrī - Rīgā. Atsevišķos pasākumos piedalījās 
LMNA Valdes locekle M. Bondare, LMNA priekšsēdētāja 
vietniece I. Siņica un priekšsēdētājs A. Sīmansons.   
 LBAS vadība arodorganizāciju vadītājus informē-
ja par paveikto laikā no LBAS 6.kongresa līdz šodienai, 
atbildēja uz jautājumiem un uzklausīja arodbiedrību lī-

deru ieteikumus.  
 Vienlaikus  LBAS vadībā reģionos apbalvoja la-
bāko arodorganizāciju vadītājus. Jelgavā starp apbalvo-

tajiem bija arī 
Sēlijas Virsmež-
niecības arodor-
ganizācijas va-

dītājs ILMĀRS 

G Ū T M A N I S . 
 Daugavpi-
lī starp apbalvota-
jiem bija SIA 
‘’Verems’’ arod-
organizāc i jas 

vadītāja DZID-
RA STIVKA.  

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ.  

 

 

 

 

 

24.oktobris, Jelgava. Zemgales reģiona  
apbalvotie arodorganizāciju vadītāji. 

 Otrajā rindā  pirmais no kreisās 
I. Gūtmanis (Sēlijas VM AO) 



 25.oktobrī notika LBAS Valdes sēde. Darba 

kārtībā: - 1.LBAS darbības pārskata projekta apsprieša-
na (ziņo: P. Krīgers); -2. LBAS Statūtu grozījumu pro-
jekta apspriešana (ziņo: P. Krīgers); -3. LBAS stratēģis-
ko darbības virzienu 2012. – 2016.gadam projekta ap-
spriešana (ziņo: L. Marcinkēviča); - 4. LBAS 7.kongresa 
dokumentu projektu izskatīšana (reglaments, darba kār-
tība, sekretariāts, redakcijas komisija, balss skaitīšanas 

komisija) (ziņo: L. Marcinkēviča); - 5. Par LBAS 
7.kongresa rezolūciju un aicinājumu projektu (ziņo: E. 
Baldzēns). Minētajos jautājumos tika pieņemti attiecīgi 
lēmumi. LMNA pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece I. Si-
ņica. 
     01.novembrī, “Tallink Hotel Riga”,  notika 

LBAS rīkots starptautisks forums „Arodbiedrību loma 
ēnu ekonomikas apkarošanā”. Forumā tika aktuali-
zēti jautājumi par ēnu ekonomikas ietekmi uz tautsaim-
niecības situāciju valstī. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
arodbiedrību lomai šīs problēmas risināšanā. Foruma 
mērķis bija diskutēt ar Latvijas un Eiropas Savienības 
valstu ekspertiem par esošo situāciju saistībā ar ģene-

rālvienošanos noslēgšanu un darba strīdu risināšanu. 
Starptautiskā foruma laikā notika LBAS ( P. Krīgers), 
Latvijas Darba devēju konfederācijas ( L. Menģelsone) 
(LDDK) vadības un valdības ( D. Pauļuts– ekonomikas 
ministrs) pārstāvju diskusija (to vadīja J. Domburs) , 
kā arī divas tematiskās ekspertu paneļdiskusijas. Tajās 
piedalījās LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji, LDDK, 

valdības, valsts iestāžu, tiesu speciālisti un juristi. Savu 
valstu pieredzi, strādājot ar forumā aktualizētajām pro-
blēmām, izklāstīja Vācijas  un Čehijas lielāko arodbiedrī-
bu centru eksperti—Reinhards Dombre (Vācijas Arod-
biedrību konfederācija DGB) un Vits Sameks ( Čehijas 
–Morāvijas Arodbiedrību konfederācija). Starptautiskais 

forums tika rīkots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu prak-
tiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.  

  Foru-
mā arī piedalī-
jās LMNA Val-
des locekļi: M. 

Bondare un 

A. Sīman-
sons, LMNA 
Revīzijas ko-
misijas loceklis 
R. Ozoliņš, 
k o n c e r n a 

‘ ’ L a t v i j a s 
finieris’’ AO pārstāvji A. Latkovska un A. Antoņēviča, 
kā arī Ā. Smildziņš – LMNA. 

   04.novembrī notika LBAS ārkārtas Padomes 
sēde. Darba kārtībā: -1. Par grozījumiem LBAS Statūtos 
un ar LBAS 7.kongresu saistītiem jautājumiem (ziņoja: 

LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers); -2. Par 2012.gada 
valsts budžeta sagatavošanu (ziņoja: P. Krīgers un LBAS 

priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns); - 3. Par iespēja-
mām izmaiņām likumā ‘’Par arodbiedrību’’ (ziņoja: P. 
Krīgers). LMNA pārstāvēja A. Sīmansons.    
  07.novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nība (LBAS) nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam V. 
Dombrovskim, kurā pauž LBAS Padomes protestu pret 
darba pie valsts budžeta projekta 2012. gadam padarī-

šanu par slepenu, jo tas neatbilst demokrātiskās pasau-
les praksei, traucē pilsoniskajai sabiedrībai aktīvi iesais-
tīties ar valsts attīstību saistīto jautājumu risināšanā. 

  LBAS vēstulē V. Dombrovskim 

teikts:  
 “LBAS ar lielu izpratni un atsaucību uzņē-
ma Jūsu vadītās valdības deklarācijā minētos vār-
dus par demokrātiju un tiesiskumu, diemžēl, jau 
pirmie praktiskās darbības soļi ir notikuši klajā 
pretrunā ar deklarēto, jo savu darbību Jūs diemžēl 
atkal balstāt uz slepenību un sabiedrības savlaicī-
gu neinformēšanu. 

 Arodbiedrībām Latvijā ir vairāk kā 20 gadu 
pieredze darbā ar valsts budžeta projektiem, mēs 
vienmēr esam centušies savu viedokli paust kon-
struktīvi, izsvērti un atbildīgi un vienmēr esam 
aicinājuši valdības rīkoties tāpat. Diemžēl pozitī-
vās pieredzes mums ir ļoti maz, jo gandrīz katra 

valdība ir centusies kaut kādu informācijas daļu 

noslēpt, kaut kādus valsts līdzekļus noslēpt dažā-
dās valsts budžeta ailēs, lai pēc tam tos izmantotu 
savām, iepriekš neparedzētām vajadzībām. 
 Jāatgādina Jums, Dombrovska kungs, ka 
tieši nekvalitatīvais darbs pie valsts budžeta 2008. 
gadam bija klupšanas akmens premjera Aigara 

Kalvīša valdībai. Tieši budžeta projekta nedemok-
rātiskās apspriešanas dēļ arodbiedrības uzsāka 
savas protesta akcijas pie Saeimas nama, kas pār-
auga referendumā par tautas tiesībām atlaist 
Saeimu. 
 Arī šoreiz Jūs darbojaties pretēji loģikai, 
noskaņojot pret sevi un valdību tos cilvēkus, kas 

uz saviem pleciem līdz šim ir nesuši visas Jūsu ie-
cerētās un realizētās fiskālās konsolidācijas, cilvē-

kus, kas ir bijuši ļoti lojāli, saprātīgi un izprotoši. 
 Latvijas iedzīvotāji sajoza jostas, skaitīja 
santīmus, glāba „Pareksu”, zviedru bankas, igau-
ņu vēlmi iestāties eirozonā, „AirBaltic”, bet Jūs 

rakstījāt grāmatu par sasniegumiem, aizmirstot, 
ka bez Latvijas tautas, vienkāršajiem iedzīvotā-
jiem, darba devējiem un darbiniekiem Jūsu darbī-
bai ir nulles vērtība. 
 LBAS pieprasa Jums noņemt slepenības zī-
mogu darbam pie valsts budžeta projekta 2012. 
gadam, aktīvi iesaistīt tā veidošanā sociālos par-

tnerus un nevalstiskās organizācijas, nodrošinot 
iespējas nozaru arodbiedrību vadītājiem un eks-
pertiem piedalīties sarunās kopā ar attiecīgās no-

zares ministru pie finanšu ministra. Tas ne tikai 
veicinātu demokrātiju un atklātumu, bet arī pada-
rītu valsts budžetu saprotamāku valsts iedzīvotā-
jiem, mazinātu plaisu starp varu un sabiedrību. 

 Dombrovska kungs, virs Jūsu amata krēsla 
Ministru kabinetā ir rakstīts – „Viens likums, viena 
taisnība visiem”! Tad nepadariet to par apsmieklu, 
bet gan rīkojieties atbildīgi, atklāti un drosmīgi, jo 
tieši to no Jums gaida sabiedrība!” 

                     

  

 

 

 

 

 

 3.novembris, Daugavpils. LBAS priekš-
sēdētājs P. Krīgers  sveic  SIA “Verems” AO 
vadītāju Dz. Stivku  



 

 Katram cilvēkam dzīves laikā uzkrājas zināšanas 
un prasmes. To apgūšanas ceļi ir dažādi – mācoties vis-
pārējās  vai profesionālās izglītības mācību iestādē vai 

arī apgūstot zināšanas un prasmes,  strādājot kādu dar-

bu, pašmācības ceļā, mācoties no citiem, tā sakot, ne-
formālā veidā. Dzīves laikā iegūtās zināšanas un pras-
mes neatkarīgi no veida, kādā tās apgūtas, ir vienlīdz 
svarīgas un tās ir galvenais cilvēka izaugsmes un attīstī-
bas, labklājības pamats. Tās ir arī darba ņēmēja patstā-
vības jautājums. Var jau būt, ka darbinieks ar labām zi-

nāšanām un prasmēm, kuras viņš patstāvīgi vai ar dar-
ba devēja atbalstu ieguvis darba gaitās  strādājot uzņē-
mumā un gana labi darba devēja atzīts  un arī apmak-
sāts. Taču darba dzīvē daudz kas mainās, it sevišķi krī-
zes laikā – ne reti jāmeklē darbs citā uzņēmumā. Vien-
alga, cik labs darbinieks jūs esat bijis, jaunajā darba 
vietā citā uzņēmumā jūs būsit tikai viens no vairākiem 

darba pretendentiem. Tādā gadījumā darbs var tikt arī 
atteikts jūsu nepietiekamas kvalifikācijas dēļ, jo darba 

devējs var neņemt vērā jūsu iepriekšējā darba pieredzi, 
pat, ja būsit saglabājis darba līgumus. Bet, ja, jūs tomēr 
pieņems darbā, tad tas, visticamāk, būs jāsāk, tā sakot, 
no „nulles”. Turklāt, darba devējam jāievēro arī Profesi-

ju Klasifikatorā norādītās katras profesijas kvalifikācijas 
pamatprasības attiecībā uz darbinieka izglītību. Un tās, 
piem., mēbeļu, koka izstrādājumu ražošanas profesijām 
ir „arodizglītība vai amatizglītība”.  Eiropas Komisijas 
(2007) paziņojumā Eiropas institūcijām „Rīcības plāns  
pieaugušo izglītība „Mūžu dzīvo – mūžu mācies””  viena 
no prioritātēm ir neformālās un informālās izglītības at-

zīšanas procesa ieviešana Eiropā.  Arī Latvijā ir uzsākta 
ārpus formālās izglītības  sistēmas iegūto zināšanu un 

prasmju atzīšana.  

 M.STINKULIS savā ziņo-
jumā „Kārtība, kādā novērtē 
ārpus formālās izglītības sistē-
mas apgūto profesionālo kom-

petenci”, informēja par to, ka 
projekta ietvaros pirmajiem 7 po-
zitīvi eksāmenu nokārtojušajiem 
no katras nozares, t.sk. kokrūp-
niecības, ir iespēja atgūt samak-
sāto naudu par kvalifikācijas eksā-

menu. Atmaksa notiek pēc mak-
sājumu dokumentu iesniegšanas 

un pozitīva eksāmena nokārtošanas rindas kārtībā. Pre-
tendentiem uz kvalifikācijas novērtēšanu attiecīgas izglī-

tības iestādes pirms eksāmena sniedz arī konsultācijas.   
Latvijā šajā vasarā pirmais pretendents kārtoja šādu ek-
sāmenu kopā ar Daugavpils  Tirdzniecības skolas arodiz-

glītības programmas ēdināšanas pakalpojumi” 24 izglīto-
jamiem, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāme-
nu ar augstu novērtējumu – 9 balles (teicami).  
Piezīme:1) Papildinājumus  skat. Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta (IKVD) reģistrā – 
              Skat. http://www.ikvd.gov.lv/index.php?id-44 

              2) Papildus informāciju par ārpus formālās iz-

glītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 
novērtēšanu varat uzzināt: ielūkojoties IKVD tīmekļa 
vietnē: www.ikvd.gov.lv vai zvanot pa tālruņiem: 
67035945 (Ā.Smildziņš, LMNA/LBAS); 67387864 

(K.Strūberga, IKVD) vai 67358077 (M.Stinkulis, IKVD);  
 3/  Šajā tabulā ir iekļautas Meža nozaru profesi-
jas, kurās novērtēšanai varat pieteikties tagad, bet sa-

raksts, atkarībā no ieinteresētības, var iespējami tikt 
papildināts. 

Profesionālās kompetences novērtēšanas iestāžu 
saraksts (kokrūpniecības profesijām) 

Izglītības iestāde /     
Eksaminācijas 

Profesionālās  
kvalifikācijas 

Profesionālās 
kvalifikācijas 
 līmenis 

Rīgas Valsts tehni-
kums 

Koka izstrādājumu 
ražošanas tehniķis 

          3 

Liepājas Valsts tehni-
kums 

Galdnieks, Kokap-
strādes operators,    
Galdnieka palīgs 

          2 

Jelgavas Amatniecī-
bas vidusskola 

Mēbeļu galdnieks,  
Galdnieks 

          3 
          2 

Rīgas Tehniskā kole-
dža 

Mēbeļu galdnieks-
Programmas vadības 
(CNC) darbgaldu 
iestatītājs 

         
  3 

          3 

Limbažu Profesionālā 
vidusskola 

Būvizstrādājumu 
galdnieks, 
Galdnieks 

          3  
       
           2 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ (sākumu skat. 

“LMNA Ziņas”, 2011.gada jūnijs-septembris, Nr7)     

  Ā.Smildziņš   - Kokrūpniecības 

        (mežsaimniecība, 
     kokapstrāde) 
     konsultants 
     darba ņēmēju 
     satura jautāju

     mos  

JAUNĀKAIS LIKUMDOŠANĀ 

 13.10.2011. likums "Grozījumi Meža liku-
mā"  ("LV", 173 (4571), 02.11.2011.) [stājas spēkā 
01.01.2012.]  
..... .... .... 

2.pants 

(1) Šā likuma mērķis ir: 
 1) veicināt meža ekonomiski, ekoloģiski un so-
ciāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, vis-
iem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem no-
drošinot vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskara-
mību un saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot 

vienādus pienākumus; 
 2) reglamentēt valsts meža zemes pārvaldības 
un atsavināšanas ) nosacījumus. 
 
(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu 
un aizsargjoslu apsaimniekošanā papildu nosacījumus 

paredz citi normatīvie akti. 
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību meža ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas novērtēšanai, ievērojot Paneiropas 
meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritērijus un indi-
katorus. 
(4) Pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas 
papildu nosacījumus paredz arī pašvaldību saistošie 

noteikumi. 
(5) Meža apsaimniekošana nedrīkst būt pretrunā ar 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām. 

http://www.ikvd.gov.lv/index.php?id-44
http://www.ikvd.gov.lv

