
 

 
    16.oktobrī Liepājas reģionālajā arodbiedrību 

centrā notika Meža Nozaru arodu biedrības organizēts 
ESF projekta ‘’Arodbiedrību struktūru kapacitātes 
stiprināšana’’ seminārs arodorganizāciju vadītājiem.  
   Liepājas reģionālā centra vadītājs Toms Mei-

ers semināra dalībniekus iepazīstināja ar Liepājas arod-
biedrību reģionālo centru un tā lomu arodbiedrību kus-
tībā Liepājā un Latvijā.  

   Koncerna ‘’Latvijas Finieris’’ arodapvienības 
arodorganizācijas vadītāja Mirdza Bondare dalījās pie-
redzē par arodorganizācijas lomu sociālā dialoga stipri-
nāšanā un koplīguma izstrādes procesiem savā uzņē-
mumā. 
   A/S ‘’Liepājas papīrs’’ arodorganizācijas vadī-
tājs Uldis Roze klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma 

darbu un iepazīstināja kā notiek uzņēmumā komunikā-
cija ar saviem biedriem, biedru vajadzību apzināšanu 
un informēšanu par arodbiedrību darbu. 

   LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons semināra 
dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas un LMNA arodbiedrī-

bu darbības principiem un struktūru, kā arī par sarežģīti topo-
šo Arodbiedrības likumu. 
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 Lai  līgo lepna dziesma Tev, 
brīvā Latvija! 
  Kā sauli uzlēcošu  sirds tevi 
sveicina .... 

  Audz liela , skaista , spoža  
 Kā saule lēcoša! 

  (V. Plūdons) 

Sveicam Jūs  

Latvijas Valsts 

95. 
  Gadadienā !!! 

 

 

 

 

LMNA Valde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Semināra dalībnieki pēc uzņēmuma “Liepājas Pa-
pīrs” apmeklējuma. Pēdējā rindā no labās: U. Roze , T. 
Meiers (trešais), A. Sīmansons (vidū) 



   Par semināra organizēšanu LMNA Valde izsaka 
pateicību U. Rozem un, jo sevišķi, G. Liepai – Liepājas 
MR arodorganizācijas vadītājai.  

  22.oktobrī pēc koncerna ‘’Latvijas Finieris’’ va-
dības ielūguma LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons 

piedalījās a/s ‘’Latvijas Finieris’’ meitas uzņēmuma 
RSEZ SIA ‘’Verems’’ īstenotā ERAF projekta 
‘’Lielformāta saplākšņu ražošanas paplašināšana’’ nodo-
šanā ekspluatācijā. 

   24.oktobrī LBAS dalīborganizācijas (arī LMNA) 
piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) organizētajā piketā (piedalījās 

vairāk kā 1000 dalībnieku) pie Saeimas ēkas, lai paustu 
atbalstu izglītības un zinātnes darbinieku prasībām: 
 - 2014.gadā paaugstināt zemākās mēneša darba algas 
likmes vismaz līdz 310 latiem jeb 442 eiro; 

 - izstrādāt pedagogu zemākās mēneša darba algas lik-
mes paaugstināšanas grafiku 2015. – 2016.gadam; 
 - nodrošināt normatīvos noteikto valsts finansējumu zi-
nātnei un augstākajai izglītībai. 
   Līdzšinējās sarunās valdības pārstāvji nepiekā-
pīgi piedāvā niecīgu pamatlikmes paaugstināšanu no 

280 līdz vien 295 latiem jeb 420 eiro. LIZDA padome 
uzskata, ka šis piedāvājums nav atbilstošs pedagogu 
profesionālajai kvalifikācijai izvirzītajām prasībām. Tur-

klāt minimālā alga valstī no 2014.gada 1.janvāra būs 
225 lati, bet pedagogiem valdība piedāvā vien 15 latus 
pie pamatlikmes. 
   Šobrīd valdība nav iezīmējusi pedagogu zem-

ākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu nedz 
2015., ne 2016.gadā. Tāpat nav paredzēts papildu ne-
pieciešamais valsts finansējums pilnīgai normatīvu izpil-
dei zinātnē un augstākajā izglītībā, tādejādi klaji pār-
kāpjot Zinātniskās darbības likuma 33.panta 2.daļā un 
Augstskolu likuma 78.panta 7.daļā noteikto. 
    30.oktobrī notika LBAS Valdes sēde. Darba 

kārtībā: -1. “Investīcijas Latvijā – jaunas darba vietas, 

konkurētspēja un inovācijas” (ziņo: A. Ozols – Latvijas 
Investīcijas un attīstības aģentūras direktors,  
G. Strautmanis - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras padomes priekšsēdētājs, E. Baldzēns – LBAS 
priekšsēdētāja vietnieks); -2. Par likumprojektu 

‘’Arodbiedrības likums’’ un nominantu apstiprināšana 
LBAS balvai ‘’Labākā arodorganizācija 2013’’. 

 1.  A. Ozols iepazīstināja ar valstīm, kuras visvai-
rāk ir investējušas Latvijas ekonomikā un kādās 

nozarēs. Iepazīstināja kādu darbu veic LIIA ar ārvalstu 
investoriem un, kādi instrumenti tiek pielietoti, lai iein-
teresētu tos investēt tieši Latvijā. Kā norādīja A. Ozols, 

Latvijai nepieciešamas tādas investīcijas, kuras veicinā-
tu eksportu un radītu tādu produktu ražošanu, kuras 
varētu aizvietot importu. Tām jāveicina jaunu tehnolo-
ģiju ienākšanu mūsu valstī, jāveicina inovatīvu produk-

tu ražošana un veicinātu konkurenci. 

   LIIA strādā pie tā, lai piesaistītu ārvalstu inves-
tīcijas sekojošām nozarēm: kokapstrāde, metālapstrāde 
un mašīnbūve; transports un loģistika; informācijas 
tehnoloģijas; dzīvības zinātnes; veselības aprūpe; zaļās 
tehnoloģijas un pārtikas pārstrāde. 

   G. Strautmanis referēja, kā panākt, lai iespē-
jami vairāk darbinieki saņemtu cienīgas algas. Latvijai 
salīdzinot ar citām Baltijas valstīm daudzviet 

‘’jāpieliek’’. Būtiski jāuzlabo sekojošas jomas: biznesa 
produktu sarežģītība; inovācijas; uzticība politiķiem; bi-
rokrātijas mazināšana un korupcija. Ekonomikas izrā-
viens var notikt tikai tad, ja strauji pieaugs eksports, 

produktivitāte un notiks Latvijas stipro pušu izmantoša-
na. Jākoncentrējas uz nišas produktiem ar iespējami 
augstu pievienoto vērtību un rentabilitāti. Jo labvēlīgā-
ka ir biznesa vide, jo vairāk biznesa aktivitātes, jo la-
bāk aug tautsaimniecība, jo lielāki ieņēmumi valstij, jo 
iespējams nodrošināt lielāku labklājību valstī. Latvija 

stipri atpaliek produktivitātē no citām ES valstīm. Tikai 
kāpinot produktivitāti var cerēt uz algas pieaugumu 
darbiniekiem.  

   E. Baldzēns klātesošos iepazīstināja ar pasau-
les bankas 2014.gada uzņēmējdarbības vides novērtē-
juma indeksu ‘’Doing Business’’ , kas raksturo bizne-
sa iespējas starp pasaules valstīm. Ārvalstu investori 

atzīmē, ka visbiežāk saskārušies ar ēnu ekonomiku, li-
kumdošanas, juridisko un birokrātisko procedūru nesa-
kārtotību, investējot kādā no Latvijas uzņēmumiem. Ār-
valstu investori rekomendē valstī izskaust ēnu ekono-
miku, valsts attieksmes maiņu, potenciālo 
‘’aizbraucēju’’ uzrunāšanu, izglītības sistēmas sakārto-
šanu, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, tiesu sistē-

mas reorganizāciju, kā arī lai būtu skaidra nodokļu poli-
tika un mazināta birokrātija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto:no “Latvijas Finieris” arhīva 

  

 Sociālie partneri  22.oktobra pasākumā. No labās: 
Dz. Stivka ( SIA “Verems” arodorganizācijas vadītāja), A. 
Sīmansons ( LMNA priekšsēdētājs), M. Bondare (“Latvijas 
Finieris” Arodapvienības vadītāja), A. Plezers ( asociācijas 
“Latvijas Koks” direktors)  

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



 Kā parasti, pēc ziņojumu noklausīšanās sanāk-
smes dalībnieki varēja uzdot jautājumus.  
  A. Sīmansons ( LMNA): “... jautājums G. 

Strautmaņa kungam. Jūs teicāt, ka Latvijā darbiniekiem 
ļoti zema produktivitāte salīdzinot ar citām ES dalībval-

stīm, kādēļ nevar būt runa par būtisku algas pieaugu-
mu. Sakiet, lūdzu, vai ārvalstīs kravas vilcieni brauc di-
vas reizes ātrāk, vai autotransports brauc divas reizes 
ātrāk un ir trīs vai četras piekabes, vai tehnoloģiskās lī-
nijas, kas pilda pudelēs alu vai pienu, kustas divreiz 
ātrāk, vai veikalos kases aparāti svītru kodu nolasa ātr-
āk kā Latvijā, utt.?...”. 

  G. Strautmanis: “...ārzemēs redzēju, piemē-
ram, ka atkritumu mašīna brauca pa ielu un 4 vai 6 
studenti nepārtraukti meta atkrituma maisus mašīnā un 
mašīnai nebija jāapstājas pie katras mājas un jāgaida 

kamēr konteineru pievilks un to iztukšos. Tā ietaupot 
degvielu, nepiesārņo dabu, utt. ...”.  !!!??? Cha-Cha! 
  Acīmredzot, lai glābtu situāciju, turpināja LIIA direk-

tors A. Ozols: “... redziet, automobiļiem bieži jāpavada 
ilgs laiks pie robežas, lai to šķērsotu...”. !!?? Cha-Cha! 

2.  Valdes sēdes turpinājumā notika kārtējās  dis-
kusijas par topošo Arodbiedrības likumu. Vai 

tās bija pēdējās?  RISINĀJUMA NAV ! 
 LBAS Valde apstiprināja apbalvojamo arodorga-
nizāciju sarakstu “Labākā arodorganizācija 2013’’.  

  7.novembrī, Arodbiedrību namā, Arodbiedrību 
Savienība, ES Struktūrfondu programmas 
‘’Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ aktivitātes ‘’Darba at-

tiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska pie-
mērošana nozarēs un uzņēmumos’’ ietvaros,  organizē-
ja grāmatu atvēršanas pasākumu:  

 1.  Autore -  juridisko zi-
nātņu doktore Daina 

Ose prezentēja grāmatu 
“Darba strīdu izskatīšana 
un prasības pieteikumu 
sagatavošana”. Grāmatā 
apskatīti sekojoši jautājumi: 

Darba strīds; Darbinieka pra-
sības pret darba devēju; Pra-
sības pieteikums-procesuālais 

dokuments, tā noformēšana 
un iesniegšanas prasības; 
Pierādījumi un pierādīšanas 
līdzekļi, to veidi; Prasības pie-

teikuma iesniegšana, atstāša-
na bez virzības un trūkuma 
novēršana; Izlīgums un medi-
tācijas process darba strīdā; Tiesas spriedums un tā 
pārsūdzības pamati apelācijas un kasācijas instancē; 
Tiesas sprieduma nodošana piespiedu izpildei zvērinā-

tam tiesu izpildītājam un citi jautājumi. 

 2.  Autore -  Maija 
Grebenko prezentē-

ja grāmatu “Darba un at-
pūtas laika uzskaite un 
apmaksa”. Grāmatā apska-
tīti sekojoši jautājumi: Atpū-

tas laika jēdziens Darba liku-
ma izpratnē; Atvaļinājumu 
apmaksas noteikumi; Atlīdzī-
ba naudā atvaļinātam darbi-
niekam, ja atvaļinājums neti-
ka izmantots; Plusi un mīnu-
si, ja fiziska persona nodar-

bināta uz uzņēmuma līguma 
pamata, u.c. jautājumi. 

 3. minētā projekta ietva-
ros LBAS izdevusi arī 

grāmatu “Jaunā darbinieka 

rokasgrāmata”. Grāmata 
domāta tiem, kas savu profe-

sionālo karjeru tikai sāk. Grā-
matā aprakstītas jauna darbi-
nieka darba tiesības un darba 
aizsardzības jautājumi. 
  Visas grāmatas do-
mātas darbiniekiem un arod-
organizāciju vadītājiem, juris-

tiem un aktīvistiem. Grāma-
tas saņemamas LMNA bi-
rojā.  

    
 Mežu sertifikāciju pasaulē organi-
zē un vada Mežu uzraudzības padome, 
angliski Forest Stewardship Counsil 
(FSC). Mežu sertifikācijas sakarā un at-
tiecīgi meža produkcijas marķēšanā ir 
pieņemts lietot abreviatūru un  zīmolu 

FSC. FSC ir neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizā-
cija, ko dibinājuši pārstāvji no vides un sociālajām or-
ganizācijām ( tajā skaitā arī Starptautiskās Arodbiedrī-

bas), kā arī meža īpašnieki un koksnes pārstrādātāji no 
visas pasaules.  
 Latvijā biedrība „Latvijas Mežu sertifikācijas  

padome” (LMSP) ir dibināta 2001.gadā ar mērķi vei-
dot un uzturēt Latvijas sabiedrībā izpratni par ilgtspējī-
gu mežsaimniecību un ar mežsaimniecības sertifikācijas 
palīdzību atbalstīt un veicināt vidi saudzējošu, sociāli 
taisnīgu un ekonomiski ilgtspējīgu Latvijas mežu ap-
saimniekošanu. 
   Biedrībā LMSP ir 21 biedrs, t.sk., VAS Latvijas 

valsts meži, AS “Latvijas Finieris”, AS “Stora Enso”, Lat-
vijas Mežizstrādātāju savienība, Latvijas Kokrūpniecības 
federācija, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju 

asociācija, Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, 
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 
LLU Meža fakultāte u.c. uzņēmumi, organizācijas., kas 
pārstāvēti LMSP 3 sekcijās—ekonomiskā, sociālā un vi-

des sekcijas.  
 LMSP Padomes sastāvs (kopš 2013.gada 
11.jūnija):  
ekonomiskā sekcija:  
 Edvīns Zakovics (AS Latvijas valsts meži) –  
  Padomes priekšsēdētāja vietnieks ;   

 Juris Buškevics (SIA Rīgas Meži); 
 sociālā sekcija:  
 Māris Liopa (Latvijas Meža īpašnieku un ap 

   saimniekotāju konfederācija) -  
  Padomes priekšsēdētājs ;  
 Āris Smildziņš (Latvijas Meža nozaru arodu  
  biedrība); 

 vides sekcija:    
 Jānis Rozītis (Pasaules Dabas fonds) – Pado 
  mes priekšsēdētāja vietnieks ;  
 Jānis Priednieks (Latvijas Dabas fonds). 
     
     LMSP aktualitātes: Pēc vairāku gadu ilgiem 
kompromisa meklējumiem pagājušajā gadā tika panāk-

ta visu trīs pušu – vides, ekonomiskās un sociālās sek-
ciju vienošanās par Latvijas FSC nacionālā standarta 

KAS JAUNS LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJĀ? 
(Ā. Smildziņš—LMNA pārstāvis LMSP) 



projektu, tas tika nosūtīts  FSC starptautiskajai organi-
zācijai (FSC International),  kura savukārt ierosināja iz-
darīt standarta projektā veselu rindu labojumu. Šogad, 

pēc  iebildumu izskatīšanas un izvērtēšanas par iespē-
jamām izmaiņām standarta projektā un attiecīgo labo-

jumu izdarīšanas, standarta projekts atkārtoti nosūtīts 
FSC starptautiskajai organizācijai.   
   Darba grupa strādā pie Biedrības LMSP Statūtu 
pietuvināšanas  FSC Starptautiskās organizācijas statū-
tiem. Notiek darbība Kontrolētās koksnes Nacionālā ris-
ka novērtējuma (NRA) izstrādei un jaunās LMSP Stratē-
ģijas izvērtēšanai un apstiprināšanai.  

   17.oktobrī, Arodbiedrību namā, notika pla-
ša sanāksme, kurā piedalījās  gandrīz visi FSC Latvija 
biedri, t.sk. visi Padomes locekļi (no LMNA- 
A.Sīmansons un Ā.Smildziņš), lai tiktos ar FSC Eiropas 

Reģionālā biroja Direktoru Fēliksu Romero Kanjizāresu 
(Felix Romero Cañizares, turpmāk - Fēlikss Romero), 
 Sanāksmes ievadā FSC Latvija/LMSP valdes lo-

ceklis Imants Krūze raksturoja  pēdējo gadu aktivitā-
tes un paveikto, kopš Biedrība 2011.gada sākumā iegu-
va FSC Nacionālā biroja statusu un tiesības pārstāvēt 
FSC Latvijā.  

 Turpinā-
jumā F. Romero 
kungs klātesošos 

informēja par 
FSC organizāci-
ju, tā pārvaldī-

bas modeli un 
mežu sertifikāci-
jas stāvokli pa-

saulē, t.sk. Eiro-
pā. Viņš uzsvēra  
aizvien augošo 
pieprasījumu pēc 
FSC sertificētiem 
produktiem, kā 
rezultātā  visā 

pasaulē pieaug 
FSC sertificēto 

mežu platības un FSC piegādes ķēdes uzņēmumu 

skaits.  
 Fēliksa Romero  interešu lokā bija LMSP dar-
bības aspekti, it sevišķi attiecībā uz Statūtu  pielāgoša-
nu FSC International Statūtiem, un, proti, nepiecieša-

mību pielīdzināt balsošanas sistēmu, lēmumu pieņem-
šanas procesu, kritērijus biedru iedalījumam sekcijās 
un strīdu izšķiršanas kārtību tam, kā šie jautājumi no-
teikti FSC organizācijas statūtos un izmantojamās pro-
cedūrās. Notika pārrunas par LMSP darbības pašnovēr-
tējumu, kuru gaida FSC starptautiskā organizācija, Na-

cionālā biroja statusu. Neizpalika arī jautājumi par 
LMSP stratēģiju un Latvijas FSC standartu.  

 11.novembrī, Rīgas Ekonomikas Augstskolā,  
ar publisko lekciju uzstājās Zviedrijas sociālās apdroši-

nāšanas  ministrs Ulfs Kristersons (Ulf Kristersson). 
Lekcijā klāt bija vairāk nekā 70 klausītāji— tajā skaitā 
arī Ā. Smildziņš (LMNA) 
 U. Kristersons: “... Sociālās drošības tradī-
cijas Zviedrijā balstās uz – valsts atbildību; ienākumu 
apdrošināšanu; pirmā darba principu; atklātību uz pār-
maiņām; individualitāti un vienlīdzību; bērnu darba aiz-

sardzību; starptautisko atvērtību u.tml.  

 Pirms 100 gadiem, 1913.gada 21.maijā, 
Zviedrijas parlaments lielā vienprātībā pieņēma lēmu-
mu par  pirmo īsto pensiju sistēmu. Pensionēšanas 

vecums tika noteikts 67 gadi, kaut gan vidējais mūža il-
gums tolaik nabadzīgajā Zviedrijā bija tikai 59 gadi. Šī 

reforma bija unikāla tādā nozīmē, ka tā attiecās gan uz 
rūpnīcu strādniekiem, gan lauciniekiem. Dažus gadus 
vēlāk tika sākta ienākumu apdrošināšana un apdrošinā-
šana pret nelaimes gadījumiem darbā. Nenoliedzami 
svarīgs notikums ir 100 gadus vēlāk mēģināt īstenot 
nākošo pensiju reformu. Normālais pensionēšanās ve-
cums ir noteikts 65 gadi. Tiek piesaukts 

„demogrāfiskais izaicinājums”. Tas tiek aprakstīts ie-
spējami tumšākos toņos . . . bērnu mirstība ir ārkārtīgi 
zema un simtgadnieki nav nekas neparasts. Taču ir jau-
tājums, cik ilgāk ļaut strādāt nekā šodien -  cik var, 

cik grib un cik  atļauts?     
 Pirms pieciem gadiem notika veselības apdroši-
nāšanas reforma, kurai bija jāskata ilgu gadu problēmu 

-  nesamērīgi lielā slimojošo skaita un pastāvīgi pieau-
gošā priekšlaicīgo pensionāru skaita gaismā. Ievērojami 
ir pieaudzis īslaicīgi slimojošo skaits, jo cilvēki grib drī-
zāk atgriezties darbā. Jebkurš var saslimt un vajag būt 
drošībai tad , kad dzīvē ir grūti. Bet mēs sagaidām, ka 
pārējais/lielākais vairākums atgriezīsies atkal darbā...” 
 “... Protams, ka ekonomiskie procesi Eiropā un 

visā pasaulē iespaido arī Zviedrijas ekonomiku, un tas 
savukārt liek pārvērtēt nosacījumus sociālajā jomā un 
labklājības politiku kopumā, un nodrošināt stabilu soci-

ālo apdrošināšanu...”.        

  Ministrs Ulfs Kristersons atzīmēja gal-
venos „verstes stabus” zviedru labklājības politi-
kā: 

Vispārējā pensiju apdrošināšana, 1913.  

 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā, 1918.  

 Nodibināts sociālais departaments, 1920. 

 Atzīta Slimokase, 1931.   

Atzīta Bezdarbnieku kase,  1937. 

 Pabalstu avanss, 1937. 

 Vispārējā tautas pensija, 1946. 

 Bērnu pabalsti, 1947. 

 Vispārējā veselības apdrošināšana 1955., Reforma, 

2008.  

Vecāku apdrošināšana, 1973. 

 Sociālā dienesta likums, 1980. 

 Pensiju reforma, 2012.  

     Sociālās apdrošināšanas simtgade, 2013.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

 F. Romero (FSC Eiropas Reģi-
onālā biroja Direktors) (no kreisās) pre-
zentē pārskatu par FSC. Tulka pienāku-
mus pilda LMSP Valdes loceklis I. Krūze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: G. Aizvakara  

PAR SOCIĀLO DROŠĪBU ZVIEDRIJĀ 


