
  

 19.novembrī notika kārtējā Informatīvā diena 
LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un arod-
biedrību aktīvistiem. Darba gaitā: - 1. ‘’Latvijas Finieris’’ 

redzējums par nodokļu politiku Latvijā (ziņo: U. Biķis – a/s 
Latvijas Finieris’’ padomes priekšsēdētājs); -2. LBAS - Latvijas 
Eiropas Savienības Padomes prezidentūras laikā (informē: P. 
Krīgers – LBAS priekšsēdētājs); - 3. Arodbiedrību aktualitātes 
(ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sīmansons). 

 1 . U. Biķis ar ļoti  precīzi izstrādātas, pilnvērtīgas 

prezentācijas starpniecību iepazīstināja ar uzņē-

mēja skatījumu: kas ir “Latvijas Finieris”; galveno no-
zares resursu cenu dinamiku 
1995.-2013. gados; darbinie-

ku lomu uzņēmuma konkurēt-
spēju nodrošināšanā; nodokļu 
politiku Latvijā un meža noza-
rē; algām Latvijas meža noza-
rē pa sektoriem un atkarībā 
no apgrozījuma; aplēsēm par 
ēnu ekonomikas apjomu Lat-

vijā; nodokļu ieņēmumu sada-
lījumu Latvijā salīdzinājumā ar 
Igauniju. Vērsa uzmanību, ka 
Latvijā atsevišķi nodokļu režī-

mi veicina sociāli neaizsargāta sabiedrības slāņa veido-
šanos, ja netiek veidoti pietiekami sociālie uzkrājumi. 

 2 . P. Krīgers: ‘’Nākamā gada pirmajā pusē, kad Latvi-

ja būs Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts, 
prezidentūras ietvaros norisināsies 
virkne starptautisku pasākumu, tos-
tarp vairākas augsta līmeņa konferen-
ces, ko rīkos sociālie partneri – Latvi-
jas Darba devēju konfederācija 
(LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība (LBAS). 
   Pasākumu mērķis ir stiprināt 
sociālo dialogu ES, nacionālā un reģi-
onālā līmenī, daloties labās prakses 
stāstos un meklējot risinājumus efek-
tīvākai publiskā sektora institūciju, 

darba devēju un nodarbināto sadarbībai.  

   2015.gadā 31.martā Rīgā tiks organizēts sociālo par-
tneru forums “Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaug-
smes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”, kura gal-
venais mērķis ir pieredzes apmaiņa starp ES valstīm un sociālo 
partneru organizācijām, sekmējot labās prakses pārņemšanu. 
Foruma ietvaros tiks diskutēts par: 
 -sociālā dialoga lomu ekonomikā, izaugsmē un konkurētspējā; 
 -sociālā dialoga problēmām ES dalībvalstīs; 
 -kopīgu sadarbības projektu iniciēšanu nozaru līmenī un citām 
būtiskām tēmām. 
 Foruma noslēgumā plānots sagatavot sociālo partneru 
rekomendācijas divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstī-
bai Latvijā un Eiropas Savienībā.  
  2015.gadā visa Eiropa atzīmēs svarīgu notikumu – 
sociālajam dialogam apritēs 30 gadi. Šo gadu laikā Eiropas 
valstu darba devēju organizācijas un arodbiedrības ir uzkrāju-

šas milzīgu pozitīvo pieredzi, pratušas rast risinājumus gan 
nacionālā, gan nozaru un uzņēmēju līmenī. Sociālais dialogs 
Latvijā ir jaunāks, tam 2013.gadā atzīmējām 20. gadadienu, 
bet tas nebūt nenozīmē, ka Eiropas telpā esam mācekļu vai 
skolnieku lomā. Latvijas sociālā dialoga pieredze Eiropā tiek 
atzinīgi vērtēta, mūsu eksperti labprāt palīdz citām valstīm iz-
prast šī procesa nianses un nacionālo savdabību.  
   LBAS 2015. gada februāra nogalē organizē starptau-
tisku konferenci "Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaug-
smes un darba vietu izveidē", kurā aicināti piedalīties ES 
valstu arodbiedrību pārstāvji. Diskutējot par kvalitatīva darba 
nodrošināšanu, jauniešu iesaisti darba tirgū un darba spēka 
migrāciju, tiks piedāvāti risinājumi arodbiedrību lomas un ka-
pacitātes stiprināšanai nacionālajā un Eiropas Savienības līme-
nī.’’ 

   14. novembrī par godu Latvijas valsts prokla-
mēšanas 96.gadadienai, Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienība (LBAS) īpašā pasākumā apbalvoja aktīvākos 
arodbiedrību jauniešus un arodorganizācijas.  
   Svinīgo pasākumu atklāja LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers. Uzrunas teica Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Anrī Ma-

loss, Latvijas Republikas labklājības ministrs Uldis 
Augulis un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezi-
dents Vitālijs Gavrilovs. 
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  Šī gada novitāte bija LBAS dalīborganizāciju ie-
spēja LBAS atzinības balvas saņemšanai izvirzīt arī aktī-
vākos jauniešus. Balvas saņēma četri jaunieši – arod-
biedrības aktīvisti.  

   Balvu „Labākā arodorganizācija 2014” un 
LBAS atzinības rakstu šogad saņēma 18 arodorganizāci-
jas no visas Latvijas. 
   LBAS atzinības rakstu par mūža ieguldījumu 
arodbiedrību kustības stiprināšanā saņēma bijusī  ilgga-
dējā AS "Valmieras Stikla šķiedra" arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Mudīte Virza.  

   25.novembrī LBAS parakstīja Vienošanos ar 
Sociāldemokrātisko partiju „SASKAŅA”. Vienošanās ap-
tver plašu jautājumu loku— pavisam 15.punkti— , pie 
kuriem Puses apņemās kopīgi strādāt . Vienošanās pilnu 
tekstu pievienojam ielikumā. 
    3.decembrī notika LBAS Valdes un Padomes 

sēdes. Darba kārtībā: - 1. Par LBAS 2014.gada precizē-
tā budžeta apstiprināšanu (ziņo: LBAS priekšsēdētājs P. 

Krīgers, LBAS galvenā grāmatvede A. Spēlīte); - 2. Par 
2015.gada LBAS budžeta apstiprināšanu (ziņo:  priekš-
sēdētājs P. Krīgers, galvenā grāmatvede A. Spēlīte).  
Padome pieņēma LBAS 2015.gada budžetu. 
  LBAS Padomes sēdē kā vieslektore bija uzaici-

nāta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra 
Pētersone, kas sniedza izvērstu skaidrojumu gan par 
nodokļu iekasēšanu, gan ēnu ekonomikas apkarošanas 
aktualitātēm. 

 I.Pētersone: “... jau 3 mēnešus nav iz-
pildīts nodokļu iekasēšanas plāns. Lai gan 
PVN, IIN un VSSA iemaksas šajā kontek-

stā ir iekasētas ļoti labi, tomēr novembra 
mēnesī nav izpildīts plāns gan VSAA ie-
maksu, gan IIN jomā. ... Analizējot dažā-
dus pētījumus par ēnu ekonomiku, ES tā 

ir 18,5%, Latvijā - 24,7%. ... Patlaban 
Latvijā ir 798 000 nodarbināto personu. 

Skaitļi rāda, ka bruto darba samaksa šo-
gad ir pieaugusi par 8%, taču vidējā alga – par 6,9%. 
 Aktīvie darba devēji – tie, kas maksā nodokļus 
– Latvijā ir 53 502. Taču dati rāda, ka pusē no šiem uz-
ņēmumiem darbinieki saņem darba samaksu, kas ir 
zemāka par minimālo algu ... daudzi darba devēji mo-
delē dažādas metodes, lai nemaksātu darbiniekiem pie-

nācīgu darba samaksu ... šajā gadījumā atzīstu 
„pātagas” metodi – jo, kad paceļ minimālo algu, tad, iz-
rādās, ka var arī samaksāt. Reāli minimālo algu sa-
ņem 35 000 nodarbināto, bet 17% no visiem no-
darbinātajiem saņem darba algu zem minimālās 
likmes. ... 

     ... Jau vairāk nekā gadu VID mājas lapā var atrast 

katras profesijas vidējo tarifa likmi valstī. Šie aprēķini 
būs īpaši noderīgi pēc nākamā gada 1.augusta, kad stā-
sies spēkā grozījumi Iepirkumu likumā, jo iepirkumos 
nevarēs piedalīties uzņēmumi, kuru stundas tarifa likme 
būs mazāka par 80% no valstī vidējā...” 
    I.Pētersone informēja arī par jauno pieeju melnās 
un pelēkās ekonomikas apkarošanā un nodokļu administrēšanā 
– nozaru principu, kas jau bieži atspoguļots medijos: autoser-
visi, zobārstniecība un ļoti iespējams, ka nākamā varētu būt 
skaistumkopšana. 

    P.Krīgers: “kāda ir VID ģenerāldirektores 
attieksme pret virsstundām?” 
  I.Pētersone: “jau 40 darba stundas nedēļā 
ir daudz, jo, lai cilvēks produktīvi strādātu, viņam 
ir jāatpūšas un jāpavada laiks ar ģimeni. Un ļoti 

svarīgi ir, lai netiktu stimulēta virsstundu raša-
nās.” 
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   5.decembrī notika Meža konsultatīvas pado-
mes (MKP) sēde. Sēdē tika izskatītas ‘’Meža un saistī-

to nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam’’. MKP konceptuāli atbalstīja minēto do-
kumentu un aicināja visus, kam ir kādi priekšlikumi, tos 
iesniegt ZM Meža departamentam līdz 17.decembrim. 

 

 Nacionālās Trīspusējās  
sadarbības padomē 

   1.decembrī Ministru kabinetā notika Nacionā-
lās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā 
tikās valdības, LDDK un LBAS pārstāvji. Darba kārtībā 
bija ar valdības budžeta plānu 2015.gadam saistīto jau-
tājumu apspriešana. 

   Jau ir pieņemts lēmums no nākamā gada 1. 
janvāra palielināt minimālo algu no esošajiem 320 eiro 

uz 360 eiro. Savukārt no 2016. gada paredzēts ieviest 
diferencēto neapliekamo minimumu. 
   Vērtējot nākamā gada budžeta projektu, LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers pauda vilšanos, ka tas 
neatbilst solījumiem par ekonomisko izrāvienu: „Uz ko-

pējā optimisma fona un solījumiem par dinamisku iz-
augsmi, mēs redzam, ka budžets neatbilst iepriekš solī-
tajam. Nākamā gada budžets skaidri demonstrē, ka lie-
la attīstība nav gaidāma un labi būs, ja izdosies izpildīt 
pat tos solījumus, kas iekļauti budžetā.”  
   LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns 

norāda: „Minimālās algas paaugstinājums uz 360 eiro 
pamazām izkustinās visu algas skalu. Protams, pareizāk 
būtu vienlaikus celt arī kvalificētāko darbinieku darba 
samaksu, kā arī paaugstināt ar IIN neapliekamo mini-

mumu. 2015.gadā par 1 % tiks samazināta IIN likme - 
no 24% uz 23%. Un rezerves celt minimālo algu un 
darba samaksu Latvijā, nezaudējot uzņēmumu konku-

rētspēju, ir lielas.” 

  LBAS rosinā jā vāldī bu:  
 Lūgt Eiropas Komisijai atļauju daļu no 2015.gadā 

paredzētās aizdevuma atmaksas summas (1,2 miljardi 
eiro) atmaksāt vēlāk, bet 2015.gadā to izlietot finanšu 
krīzes radīto seku novēršanai.  

     Paredzēt 33 miljonu eiro pieaugumu, atceļot VSAOI 

griestus darba samaksai virs 4000 € mēnesī. 

     Palielināt akcīzes nodokli lielā izmēra ( 2 l) alus pu-

delēm. 

Biedrībai MEŽA VĒSTURES MUZEJS 

piešķirts SABIEDRISKĀ LABUMA  statuss 

Datums: 13.11.2014  
Izdevums: VID jaunumi 
Rubrika: Ziņas  
- biedrība "Meža vēstures muzejs" (Ogres nov., 
Ogre, jomās: zinātnes veicināšana; kultūras veicinā-
šana); 



     Pastiprināt cīņu ar „ēnu” ekonomiku un kontraban-

du (robežas stiprināšana, nelegālā nodarbinātība un 
„aplokšņu” algas, krāpnieciskās PVN shēmas). 

     Veicināt nodokļu nomaksu, paredzot, ka uzņēmu-

miem, kuriem ir nodokļu parādi, kas nav sociāli atbildīgi 

(nespēj deklarēt vidējās algas apmēru vai arī tās apmē-
ri ir mazāki par vidējo algu nozarē), tiek liegta iespēja 
piedalīties pašvaldību un valsts izsludinātajos konkursos 
un iepirkumos. 

     Paredzēt papildu finansējumu darba samaksai pe-

dagogiem no 2015.gada 1.septembra LIZDA prasītajā 
apmērā, ievērojot jauno darba samaksas modeli. 

     Veselības aprūpes izdevumiem 2015.gadā piešķirt 

109 miljonus eiro, atbilstoši Veselības ministrijas pie-
prasījumam, kas 06.11.2014. ir saskaņots ar sociāla-
jiem partneriem VANA sēdē. 

     Pasažieru pārvadājumu dotācijas sabiedriskajam 

transportam piešķirt likumā paredzētajā apjomā. 

     Lai mazinātu ēnu ekonomiku, no 2016.gada pare-

dzēt nodokļu samazinājumu koplīgumos iekļautajām so-

ciālajām garantijām darbiniekiem. 

     Apsvērt diferencēta neapliekamā minimuma ievie-

šanu no 2015.gada 1.jūlija, mazinot iedzīvotāju ienāku-
mu nevienlīdzību u.c. 
      Finanšu ministrs J. Reirs atgādināja, ka patla-
ban ir samērā trauksmains periods Krievijas aktivitāšu 
dēļ, un izaugsmes problēmas ir visā Eiropā. Savukārt 

daļa no priekšlikumiem par nodokļu izmaiņām tiks ie-
kļauti 2016.gada budžetā, un to izvērtēšana sāksies jau 
uzreiz jaunajā gadā.  
  Ministru prezidente L.Straujuma uzsvēra, ka 
vienā gadā nav iespējams ieviest visus piedāvājumus, 
taču tie ir darba kārtībā. 

 

VESELI UN DROŠI DARBINIEKI - 

PRIEKŠNOSACĪJUMS DARBA TIRGUS 

ILGTSPĒJAI   
 21.novembrī viesnīcā „Islande” notika Valsts 
darba inspekcijas organizēta starptautiska konference 
“VESELI UN DROŠI DARBINIEKI - PRIEKŠNOSACĪ-
JUMS DARBA TIRGUS ILGTSPĒJAI” .  Konferencē 

piedalījās pārstāvji no Somijas, Lielbritānijas, Igaunijas, 
Lietuvas, kā arī Latvijas eksperti ( arī LMNA eksperts 
Ā.Smildziņš).  

 Konferenci ar informatīvu ziņojumu par darba 
apstākļiem un riskiem Latvijā kopš stājušies spēkā 
pirms 12 gadiem pieņemtie  Eiropas Savienības (ES) 
normatīvie akti ievadīja  Rīgas Stradiņa universitātes 

Darba drošības un vides veselības institūta direktors 
Ivars VANADZIŅŠ : „ ... Tomēr, lai arī daļa darba aiz-
sardzības aspektu ir uzlabojušies, citi ir palikuši nemai-
nīgā līmenī. Tāpēc ir pamatoti teikt, ka vispārīgā darba 
kultūra Latvijā nav pietiekošā līmenī, ...” . Lektors atzī-
mēja kraso atšķirību nelaimes gadījumu proporcijās 
Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) – nelaimes gadījumu 

skaitā uz vienu nāves gadījumu – ES katrs 598 nelai-
mes gadījums ir nāves gadījums, Latvijā – katrs 36!!!  
 Otrā ziņojumā I.VANADZIŅŠ analizēja izdevu-
mus, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem. Saskaņā ar 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) aplēsēm 4% 
no pasaules IKP tiek zaudēts arodslimību un nelaimes 

gadījumu rezultātā, kas kopā sastāda 490 miljardus 
eiro. Latvijā  šī summa (vadoties pēc pieejamiem da-

tiem) ir 14,3 miljoni eiro.  
    Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un ie-
kļaušanas ģenerāldirektorāta politikas analītiķe Zinta 
PODNIECE savā referātā „ ES stratēģiskais satvars 
par drošību un veselības aizsardzību no 2014. līdz 

2020.gadam – kas tālāk?” atzīmēja galvenos mēr-
ķus,  uz kuriem virzīta ES darba aizsardzības politika un 
attiecīgi jārīkojas ES dalībvalstīs, izstrādājot  savus 
mērķa dokumentus.  Jaunās pamatnostādnes mērķis 
ir nodrošināt, ka ES saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2010” 
turpinās  uzņemties vadošo lomu augstu standartu vei-
cināšanā  attiecībā uz darba apstākļiem gan Eiropā, gan 

starptautiskā mērogā. Šajā sakarā tiek izvirzīti trīs gal-
venie uzdevumi:    
 ●  uzlabot pašreizējo drošības un veselības aiz-
sardzības noteikumu īstenošanu, it īpaši veicinot  

mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu spēju īstenot  
lietderīgas un efektīvas riska novēršanas stratēģijas;  
 ● uzlabot ar darbu saistītu slimību profilaksi, 
pievēršot uzmanību jauniem un potenciāliem riskiem, 
vienlaikus neaizmirstot pastāvošos riskus;  
 ● ņemt vērā Es darbaspēka novecošanos.  
 Piezīme (Ā.S.): “ Latvijā joprojām vēl nav iz-
strādāta darba aizsardzības stratēģija (politika, pamat-
virzieni, programma) periodam 2014.-2020. Par to VDI 

mājaslapā nav ne vārda!”.  
 Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas vi-
ceprezidents Dr. Bernhards BRŪKNERS (Dr. Bernhard 
Brűkner) runāja par Darba inspekciju lomu un funkciju 
mūsdienās. Viņš savā uzstāšanās pieminēja problēmas, 
kas saistās ar „piegāžu ķēdēm”, jauniem riskiem, arī 

globalizācijas un jauno tehnoloģiju radītiem riskiem, 

psiho-sociālo stresu un piepūles un sasprindzinājumu 
darbā, kas nāk līdzi tiem.  Eiropā gadā  notiek 4 miljoni 
nelaimes gadījumu, 44% darba kavējumu slimības dēļ 
ir saistīti ar darbu un  4 400 nāves gadījumu darbā, 
darba laika problēmu u.c. Aktuāli jautājumi inspekcijai 
darba attiecībās ir: darba  laiks; darba alga; darba līgu-

mi: pašnodarbinātie, gadījuma darbu strādnieki. In-
spekcijas sakarā viceprezidents norādīja, ka ir jāizstrā-
dā pamatkritēriji darba inspekcijas profesionālai un 
efektīvai darba inspekcijai; jāatbalsta parakstītās SDO 
Konvencijas Nr.81 nacionālo saistību izpilde; jāpalīdz 
attīstīt darba inspekcijas darbspējas un kompetences, 
lai iedrošinātu salīdzināmo kritēriju pielāgošanu darba 

inspekcijā; veicināt inspekciju starptautisku sadarbību.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Arta Liepiņa NVA 

 21.novembris. Konferences dalībnieku vidū arī 
Arodbiedrību pārstāvji. Trešajā rindā no labās M. Pužuls 
( LBAS) un Ā. Smildziņš ( LMNA) 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uldis: “Vislabākos novēlējumus visiem arodbiedrību biedriem un 

aktīviem mūsu ideju aizstāvjiem! 

 Baltus un gaišu Ziemas Saulgriežu svētkus un Laimīgu 

Jauno 2015. (Zilās koka Kazas) gadu, kas prasīs daudz spēka un 

enerģijas no mums, taču tam jāsniedz arī vēlmju un ideju piepildī-

jums. Lai mums viss izdodas!!! 

  Katru rītu sagaidīt ar prieku, 

 Katru vakaru - ar gandarījumu, 

 Būt drošam par rītdienu, 

 Bet veselam un laimīgam katru dienu. “ 

Āris: “Sargā pats sevi, tad Dievs tevi sargās!  

  
Strādājot savai iztikai un labklājībai, neaizmirsti par 

savu veselību, kuras pusi paņem vai dod (nosaka) tava darbavieta.  

  
Allaž atcerēsimies, ka arodbiedrība ir: es un mani līdzcilvēki. 

Būsim gudrāki, darbīgāki, viens otru saprotošāki un nekļūsim tikai par 

tās klientiem! 

 
Lai Jaunajā 2015.gadā darbs sagādā maizi un prieku

 
Ja cienīsim paši sevi, tad arī darba devējs mūs cienīs. 

 
Lai Jaunajā gadā kļūstam gudrāki, darbīgāki un viens otru 

saprotošāki! 

 
 

Dod tautām vairāk kauna, sāta, 

 
 

Lai neizceļas karš vai bads, 

 
 

Dod vīriem, sievām vairāk prāta, 

 
 

Dod vairāk gaismas, jaunais gads! 

 
 

            
 

J.Poruks 

Ilmārs:  “Kāpēc atkal kolēģi tik klusi,  Laikam šogad ļoti, ļoti piekusuši.  Loti daudzi nonākuši slimnīcā,  Citiem labāk – beidzot aizmukuši pensijā.  Tiem, kas palikuši, jāprot zāles rast,  Žēl, ka augstākstāvošiem to nesaprast.    Ar šādām rindkopām varētu ieskicēt Valsts meža dienesta 
pamatdarba darbinieku gada gaitu, kuri gaida, kad pienāks tā diena, 
kad katram mežzinim uz kājas uzliks Amerikāņu noziedznieku sprā-
dzi. No augšas būs redzama paša ierēdņa pārvietošanās laikā un 
vietā, kā arī atkritīs daļa birokrātisko procedūru un atskaišu lērums. 
Varbūt beidzot atliks laiks godīgai tiešo darba pienākumu pildīšanai. 
Un varbūt tad arī nevajadzēs zīlēt aizpildot ikdienas darba laika 
atskaiti: vai tualetes apmeklējumus darba laikā atzīmēt ailē pie 
‘’atpūtas’’ ,vai ailē pie ‘’nedefinētajām funkcijām’’.        Tāpēc kolēģus gribētu uzmundrināt ar domu, ka nekas šai 
pasaulē nestāv uz vietas. Viss mainās, gan uz vienu gan otru pusi. 
Tātad iespēja kādreiz sagaidīt labās pārmaiņas – pastāv!        Sagaidot Jauno gadu saviem kolēģiem un visai Latvijas 
Mežu nozares arodbiedrības biedru saimei gribu novēlēt:  Lai sveces deg,  Lai pilni svētku trauki,  Lai mīlestības pilni baltie sniega lauki! Visiem veselību, saticību, cerību un vēlreiz veselību! 

Aivars: “Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no mums un 
visu labo, kas ir mūsos kopā! 
     Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi, 
     Un jaunus sapņus nes sev līdz. 
     Lai Jaunā gadā pietiek spēka, 
     Lai visus sapņus piepildītu! 
 
 Panākumiem bagātu un aktīvu Jauno gadu! ” 

Inguna : Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēse-lē, veselību pašam un veselus mīļos.  Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, iedves-mu darbā un aizmiršanu par Zemes pievilkšanas spēku,  Apņēmību izpildīt pašam dotos solījumus un drosmi sev noticēt, eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku cieši sev blakus,  Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga! 
 Lai veicas un lai izdodas! 

Jevgeņijs :“2014.gads iesoļo savā pēdējā cēlienā. 

 Vēl nedaudz, un iedegsim Ziemassvētku svecītes, 

šausim Jaungada salūtus un vēlēsim viens otram laimes Jaun-

ajā,2015.gadā! 

 Mana lielākā vēlme un vēlējums mums visiem, lai 

vārds ‘’arodbiedrība’’ cilvēku apziņā nebūtu tikai tukša skaņa. 

‘ ’Arodbiedrība – draugs un palīgs!’’- tieši šādu vērtē-

jumu es vēlētos sagaidīt! 

    Lai Jaunajā,2015. Kazas gadā, cilvēki pārstātu 

‘’saiet ragos’’, lai stipra veselība, saticība un patiesa cieņa un 

mīlestība pret līdzcilvēkiem! 

LMNA Valdes locekļu vēlējumi gada nogalē ... 

 Eglīte pušķota 

Priekšā kad mirdz, 

Savādi katram 

Tad pukstēt sāk sirds. 

Cilvēka dvēsele 

Dziļāk tad jūt: 

Skaidrākam, labākam 

Gribas tam būt! 

(Jānis Tirzmalietis) 

 

 


