
 

 
Ir Laiks ...  salikt pagātni  pa plauktiņiem... sakārtot domas, 

nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus... Apzāģēt spīta ra-
dziņus, satikties ar sirdsapziņu,  piezvanīt dvēselei un apjautā-

ties kā klājas... pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar 
nokavētiem saullēktiem  un ieskatīties patiesībai acīs,  izsolē 

pārdot grēkus.... un mīlēt kā nekad!  
 Baltus, tīrus, pārtikušus Ziemassvētkus, un mī-

lestības bagātu Jauno gadu! 
Inguna 

*** 
Ziemassvētku miers, lai katrā namā, 

Laimi, veselību Jaunais gads lai nes! 
Spēks un izturība, lai mūs ceļā vada, 

Panākumiem bagāts, lai ir Jaunais gads! 
 Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no mums 

un visu labo, kas ir mūsos kopā! 
Radošas un panākumiem bagātas dienas Jaunā gadā! 

Aivars  
*** 

 2015.gads pasaulē paliks atmiņā kā ļaunuma un ne-
iecietības gads – Krima, Ukraina, Sīrija, teroristi, imigrantu 

straumes… 

  Sagaidot Ziemassvētkus, no visas sirds visiem vēlu 
lielisku veselību, pilnus naudas maciņus un smaidus mīļoto 

cilvēku sejās!  
  Lai Jaunais, 2016.gads, mūs visus pasargā no 

kara un bandītiem ar reliģisku motivāciju, lai mūsu bēr-
ni un mazbērni aug laimīgās ģimenēs! 

Jevgenijs  
*** 

 Un atkal gads ir paskrējis, klāt Ziemassvētki. Un atkal 
gadu mija klauvē pie durvīm. Pavērtējot gada notikumus, gri-

bētos, lai nākošajā gadā daudz kas mainītos. Lai beigtos pa-

saulē kari, Eiropā terora draudi ar bēgļu rindām un pašu mā-
jās valdības alkatība. 

 Saviem kolēģiem un visai LMNA biedru saimei Jaun-

ajā gadā gribu novēlēt: 

     Lai viss, ko vēlies, piepildās, 
     Lai viss, ko dari, izdodas! 

     Un lai nekad nav dzīvē tā - 
     Ir it kā viss, bet nav nekā! 

 Visiem veselību, saticību, cerību un vēlreiz veselību!  
Ilmārs 

*** 
Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit 

Pavisam tuvu Jaungads mīt.  
Un tieši šajā laikā, 

Par labo vajag paldies pasacīt,  
Un vēl daudz laba izdarīt. 

 Gaišus, klusus un mīļus Ziemassvētkus un lai 
jaunajā 2016. - Pērtiķa gadā mums visiem pietiek vese-

lības un spēka aktīvam darbam savās arodorganizāci-
jās! 

Uldis 
*** 

 Lai darbā ejam ar prieku un nākam atpakaļ mājup no 
tā veseli un ar gandarījumu par padarīto. 

  Lai aktīvāk piedalāmies katrs savas darbavietas dar-
ba vides risku apzināšanā, novērtēšanā un veselības saglabā-

šanas pasākumu īstenošanā. Lai darbā ir mazāk nelaimju un 
stresa. 

  Lai Darba koplīgums dod drošību par cilvēka cienīgu 

darbu gan darbiniekiem, gan darba devējam šodien, rīt un arī 
aizparīt. 

 Gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! 
 Āris  
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Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Gadu!!! 
 

Vēl LMNA Valde:  



 

12. novembrī, Arodbiedrību namā,  Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS) pasākumā “Labākā 
arodorganizācija 2015” apbalvoja labākās uzņēmu-
mu un iestāžu arodbiedrības un aktīvākos jauniešus. 
   Šogad 13 LBAS dalīborganizācijas – nozaru 
arodbiedrības – LBAS balvai bija izvirzījušas 21 arodor-
ganizāciju un 3 aktīvākos jauniešus. 
Labākās arodorganizācijas šogad saņēma īpašas Rīgas 
Amatniecības vidusskolas audzēkņu darinātas 

balvas (Skat.foto).  
   Jau astoto gadu Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība par 
godu Latvijas valsts dzimšanas 
dienai apbalvoja tās uzņēmumu 
un iestāžu arodbiedrības, kas 
aizvadītajā gadā vislabāk ir spē-
jušas aizstāvēt darbinieku inte-
reses un izveidot savā darbavie-
tā veiksmīgu sociālo dialogu. 

 Otro gadu īpaši atzīmēja arī mūsu jauno maiņu 
– aktīvākos jauniešus, kas ar savu rīcību un darba spē-
jām pierādījuši sevi, darbojoties arodbiedrībā. 
   Aktīvākā jaunieša balvu šogad saņēma arī Lat-
vijas Meža nozaru arodu biedrības pārstāvis Kārlis 
Bērziņš - AS “Latvijas Finieris” Iekārtu rūpnīcas 
arodorganizācijas biedrs.  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ 
    No 30.novembra -01.decembrim Viļņā notika 
Eiropas arodbiedrību institūta (ETUI) organizēts Reģi-
onālais pieredzes, informācijas apmaiņas forums darba 
aizsardzības jautājumos. Forumā piedalījās Lietuvas, 
Polijas, Igaunijas un Latvijas arodbiedrību, uzņēmumu 
un dažu valsts institūciju, Nīderlandes un Vācijas pār-
stāvji.  
 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) 
forumā pārstāvēja Kristīne Kursīte (AS “Cēsu Alus”), 
Miervaldis Roģis (Enerģija), Ilze Taldikina (Latvijas 
Pasts), Ģirts Ulmanis (Rīgas Ūdens) un Āris Smil-
dziņš (LMNA).  

Foruma vadīja Viktors Kempa (ETUI) un Inga Rugi-
niene un Janīna Matuiziene (Lietuvas arodbiedrības). 
     Tikšanās mērķis bija iepazīties ar prioritātēm, 
izaicinājumiem, problēmām katrā no dalībvalstīm, ar 
pastāvošo darba aizsardzības sistēmu un arodorganizā-
ciju lomu tajā. Notika informācijas apmaiņa, tika aplū-
koti dažādi darba aizsardzības jautājumi un problēmas, 
kas attiecas uz arodbiedrību biedriem, uz sadarbību – 
sociālo dialogu ar darba devējiem un valsts institūcijām. 
 Lietuvā joprojām vētraini apspriež grozījumus 
Darba kodeksā (pret tiem protesta akcijā pie Lietuvas 
vēstniecības Latvijā piedalījās arī LMNA pārstāvji). Lie-
tuvā lielākos uzņēmumos darbojas darba aizsardzības 
komitejas, kurās vienādā skaitā ir darba devēja un 
arodbiedrību pārstāvji. Lietuvā tiek virzīta ideja par 
Valsts darba inspekcijas iekļaušanu Lietuvas Seima pār-
raudzībā.  Polijā arodbiedrību paspārnē darbojas neval-
stiskā darba inspekcija, kas tiešā veidā sadarbojas ar 
Valsts darba inspekciju. Darba grupās tika veidotas ap-
rises nacionālajiem ziņojumiem.  
 Plenārsēdē Darba drošības un veselības aizsar-
dzības Konsultatīvās komitejas pārstāvis Vīms van Vī-
lens atgādināja par “iesaldētajām” Eiropas Kopienas 
direktīvām attiecībā uz ķīmisko vielu pielietošanu, šo 
vielu robežvērtībām, to pārskatīšanu.   
 Viktors Kempa savukārt iepazīstināja ar Eiro-
pas Darba drošības un veselības aģentūras (Bilbao, 
Spānijā) darbību. Paneļdiskusijā dalībnieki runāja par 
trīspušu sadarbības pieredzi darba aizsardzības jomā. 
Līdz nākošā gada martam katras valsts arodbiedrībām 
jāizstrādā vienots arodbiedrību ziņojums par esošo situ-
āciju, kā arī ierosinājumiem par nepieciešamajiem uzla-
bojumiem veselības aizsardzībai darba vietās, preventī-
vajiem pasākumiem uzņēmuma līmeni un darba aizsar-
dzības normatīvajos aktos valsts līmenī.  
 Uz šo ziņojumu pamata ETUI izstrādās kopīgu 
dokumentu darba aizsardzības jomā līdz 28.aprīlim - 
Starptautiskajai Strādnieku piemiņas dienai.  

 

MEŽA NOZARĒ 
     26. novembrī Zemkopības ministrijā notika 
ikgadējā meža nozares konference, kurā diskutēja par 
nozares aktualitātēm 2016. gadā un tālākā nākotnē.  
   Konferences atklāšanā zemkopības ministrs Jā-
nis Dūklavs uzsvēra: “Jau šodien varam būt lepni par 
meža nozares būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimnie-
cības attīstībā. Meža nozares devums Latvijas iekšze-
mes kopproduktā ir 5,2 procenti, savukārt Latvijas eks-
porta kopapjomā meža nozares produkcija ir 19 procen-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Foto no Ā.Smildziņa arhīva 

 Latvijas arodbiedrību pārstāvji Viļņas forumā. No 

kreisās: Kristīne Kursīte, Ilze Taldikina, Āris Smil-
dziņš, Ģirts Ulmanis un Miervaldis Roģis 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto no LBAS arhīva 

  No kreisās: A.Sīmansons, K.Bērziņš , 
N.Lešonoka (“LF “ Iekārtu rūpnīcas AO ), I.Siņica un 

P.Krīgers (LBAS) 



tu vērtībā, turklāt pagājušajā gadā mūsu meža nozares 
produkcija eksportēta gandrīz divu miljardu eiro vērtī-
bā”. 
   Zemkopības ministrijas Meža departamenta di-
rektors Arvīds Ozols klātesošos konferencē informēja 
par valdības nesen apstiprinātājām Meža un saistīto 
nozaru pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam. 
   Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors 
Andis Krēsliņš stāstīja par sadarbību ar meža īpašnie-
kiem un jaunu elektronisko pakalpojumu ieviešanu.  
   Par Lauku attīstības programmas aktuālajiem 
atbalsta pasākumiem meža īpašniekiem 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā informāciju sniedza Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Rai-
monds Bērmanis. 
   Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekš-
sēdētājs Arnis Muižnieks informēja par aktualitātēm 
privāto mežu apsaimniekošanā un aicināja privāto meža 
īpašniekus jau savlaikus plānot stādāmā materiāla iegā-
di meža atjaunošanai 2016. gada pavasarī. Savukārt AS 
“Latvijas valsts meži” struktūrvienības “LVM Sēklas un 
stādi” direktors Guntis Grandāns stāstīja par meža 
koku selekcijas rezultātu sekmīgo izmantošanu mež-
saimniecībā. 
  Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors 
Kristaps Klauss ziņoja par meža nozares ekonomisko 
nozīmi Latvijas tautsaimniecībai. 
    

 JAUNĀKAIS LIKUMDOŠANĀ 

 

PAR KO RAKSTA ZVIEDRIJĀ :  

“Dagens Arbete” 2015.12.07.  
 

“CIK VĒRTS IR STRĀDNIEKS?” 
 Pēters Lindstrēms— GS (Zviedrijas Meža 
darbinieku un grafiķu arodbiedrības) uzticības persona, 
reģionālā darba aizsardzības uzticības persona .  
Lasīja un tulkoja Ā.Smildziņš. 
 
 Darbaspēka veselības vērtība nevar noturēties, 
ja sabiedrība to ir  atstājusi sociālo partneru ziņā. No-
teikumi un apraksti par atbildību ir. Taču vairāk resursu 
tiek izmantots, lai apietu atbildību, nekā, lai pētītu un 
izvairītos no veselības bojājumiem darba dzīvē. Darba-
spēks ir nomaināms.     
 Uzņēmēji, apakšuzņēmēji ar ārvalstu strādnie-
kiem un nožēlojamiem darba apstākļiem dabū strādāt 
aizvien vairāk riska pilnos darbos. Strādnieki tiek nostā-
dīti pret strādniekiem. Tu tiec atlaists, jo tu esi savā 
darbā guvis veselības bojājumu un nevari vairs izpildīt 
savu darbu.     
 Jaunas vielas, darba procesi, augstāks darba 
temps, un vienveidīgi darba uzdevumi rada jaunas un 
paātrina vecas indivīdu postošas arodslimības. Bet, kas 
mani baida visvairāk ir zināšanu trūkums par darba dzī-
vē izplatītajiem riskiem. Un, ja ir zināšanas par riskiem, 
tad trūkst izpratnes (vai gribēšanas) par to, kā izvairī-
ties un rīkoties pretī tiem. 
 Visā pasaulē pieaug zināšanas par ar darbu 
saistītiem veselības traucējumiem. Zviedrijā mēs stā-
vam uz vietas, mīņājamies uz vietas – vai arī virzāmies 
uz priekšu atmuguriski – jo mēs neatlīdzinām to iztrū-
kumu, ko rada pensionēšanās un citas ar darba dzīvi 
saistītas sekas. Es uzskatu— aizvien mazāk var un zina 
kā darbojas preventīvie pasākumi . Stimuls ir par mazu, 
atbalsts ir izčibējis un prasības lielā mērā nav palikušas.
 Iespējas palikt dzīvam ir mazinājušās. Izmaksas 
par slimībām un nelaimes gadījumiem, kas rodas darba 
dzīvē, paliek uz indivīda pleciem – darba devēji ātri no-
maina “nolietojušos” darbaspēku.   
 Mums jāpanāk, lai darba devēji uzņemas lielāku 
atbildību (un izmaksas) par ar darbu saistītām slimī-
bām. Ir vienkārši, lēti, apmainīt darbaspēku vai izbeigt 
darbību. 
 Pētījumi un zināšanu izplatīšana par ar darbu 
saistītiem veselības bojājumiem ir par smagu atseviš-
ķam uzņēmumam. Valstij ir jāuzņemas galvenā lomā, 
bet šīs darbības vajadzētu apmaksāt uzņēmumiem. Arī 
veselības aprūpē jābūt atbildīgai personai, kura sadala 
sakarā ar veselības bojājumiem nelaimes gadījumos 
radušās izmaksas, tā sakot, uzņēmumam caur nodok-
ļiem un iemaksām. 
 Lai iesaistītu nopietnus uzņēmumus sadarboties 
šā mērķa labā, varam samazināt darba devēja iemak-
sas, ja darbinieki pensionējoties ir bez veselības bojāju-
miem, ja uzņēmums ir izglītojis personālu, kas doku-
mentē aktīvi preventīvu darba vides darbu un var uzrā-
dīt preventīvos ieguldījumus, u.t.t.   
 Pārāk daudz visā valstī ir pierasts, ka cilvēki 
tiek aprūpēti, kamēr uzņēmums ātri un vienkārši no-
maina nolietojušos darbaspēku. Tas ir jāizmaina. 

 Novē rtē jiēt darbaspē ku taisnī gi, - sa-

biēdrī bas lī mēnī  un nēvis uzn ē muma lī mē-

nī ! 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 656  “Noteikumi par 
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā 
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa 
likmes aprēķināšanu “. Rīgā, 2015. gada 24. novembrī  

       Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta otro daļu 

 1.Noteikumi nosaka minimālās mēneša darba algas 
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas 

tarifa likmes aprēķināšanas kārtību.  
 2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika 

ietvaros ir 370 euro. 
 3. Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina, izmantojot 

šādu formulu: 

 TLmin = MDA / h, kur 

 TLmin – minimālā stundas tarifa likme euro; 
 MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga 

saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu; 
 4. Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba 

laika uzskaites sistēma un kuri pārskata periodā, kas ir garāks 
par vienu mēnesi, nostrādājuši visu normālā darba laika ietva-

ros noteikto darba laiku (stundas), darba devējs nodrošina, ka 
aprēķinātās darba algas kopsumma pārskata perioda beigās 

nav mazāka par šo noteikumu 2. punktā minēto mēneša darba 
algu, reizinot ar mēnešu skaitu pārskata periodā.  

 5. Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba 

laika uzskaites sistēma un kuri pārskata periodā nostrādājuši 
vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku 

(stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu pie-
maksu, izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas 

tarifa likmi, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

TLminv = MDA * n / hp, kur 

 TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas 

tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro; 

 MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga 

saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu; 

 n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā; 

 hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata peri-

odā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic 

darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba 

dienā. ... ... ... 

10. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.  

http://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
http://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p61
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu#p2
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu#p2
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu#p2


ESF projekta  

„Nozaru kvalifi-
kācijas sistēmas 

izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaug-
stināšana”  

NOSLĒGUMA KONFERENCE. 
  Inguna Siņica— Kokrūpniecības  nozares eks-
pertu padomes konsultante darba ņēmēju satura jautā-
jumos  
  
 Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentū-
ras (VIAA) piecus gadus īstenotais Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) projekts profesionālās izglītības satura refor-
mai un kvalitātes paaugstināšanai. Visas profesionālās 
izglītības attīstībā iesaistītās puses 26. novembrī pul-
cējās konferencē, atzīstot, ka projekts izveidojis stabilu 
pamatu profesionālās izglītības prestižam un kvalitātei. 
  

 Projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšana” ir radītas zināšanas par 
nozaru izpēti, profesiju kartēm, nozaru kvalifikāciju ie-
tvara struktūru, izveidotas divpadsmit tautsaimniecības 
nozaru ekspertu padomes, kurās līdzdarbojas darba 
devēju, arodbiedrību, valsts iestāžu un izglītības jomas 
pārstāvji. Jaunizveidotās institūcijas ir fundamentāls un 
sistēmisks sadarbības mehānisms, kas nodrošinās, lai 
profesionālās izglītības piedāvājuma un audzēkņu uz-
ņemšanas plānošana, kā arī izglītības programmās ap-
gūstamais būtu pilnībā mērķēts uz nozaru vajadzībām 

un sagatavotu konkrētus darba tirgum vajadzīgos spe-
ciālistus. Nozaru ekspertu padomes ietekmēs arī ar sko-
lu tīklu un ar to modernizāciju saistītos jautājums, kā 
arī kvalifikācijas eksāmenu prasības un to īstenošanas 
veidus. 
   Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: 
“Pirmais solis ceļā uz profesionālās izglītības prestižu un 
kvalitāti ir sperts pareizā virzienā. Sadarbība starp pro-
fesionālajām skolām un darba devējiem ir mūsu veik-
smes stāsts, ko izcēlām arī Latvijas prezidentūras laikā 
Eiropas Savienības Padomē. Šobrīd mums skaidri jāno-
saka nākotnes mērķi un jānodrošina iesāktā profesionā-
lās izglītības pilnveidošanas procesa ilgtspēja. Ir nepie-
ciešama aktīva sadarbības partneru iesaiste arī turp-
māk. Latvijas nozaru ekspertu padomju “ekosistēma” 
vēl ir veidojama un pilnveidojama, lai darbs un iesaiste 
būtu pilnvērtīga.” 
   “Kopīgi ar sadarbības partneriem esam nogāju-
ši ceļu vairāku gadu garumā, lai visus profesionālās iz-
glītības plānošanas un kvalitātes jautājumus risinātu 
labi strukturētā tandēmā ar sociālajiem partneriem. Ir 
izveidots leģitīms un funkcionāls pamats tālākai profesi-
onālās izglītības attīstībai, likumā nostiprinot sadarbības 
mehānismu ar sociālajiem partneriem, izveidojot ilg-
tspējīgas nozaru padomes, nozaru kvalifikāciju struktū-
ru un prasmju atzīšanas mehānismu,” atzīst VIAA direk-
tore Dita Traidās. 
   “Svarīgākais un paliekošākais, manuprāt, ir tas, 
ka ir izveidota patstāvīga sadarbība starp nozaru darba 
devējiem, darba ņēmējiem, valsts pārstāvjiem un pro-
fesionālās izglītības iestādēm, ka visas puses darbojas 
kā partneri kopīga mērķa sasniegšanā un ir līdzatbildī-
gas par profesionālās izglītības kvalitāti,” secina Latvijas 
darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone. 
   Projektā, atbilstīgi nozares kvalifikāciju struktū-
rai, pilnveidoti profesiju standarti un profesionālās kva-
lifikācijas prasības. Ir radīta jauna – moduļu pieeja mā-
cību procesam, ieviešot uz prasmēm un rezultātiem 
balstītas izglītības programmas daļas, kas ļauj profesi-
onālo izglītību elastīgi pielāgot ātrai un fokusētai zināša-
nu apguvei, kas apmierina aktuālākās darba tirgus pra-
sības. Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāts jauns ek-
sāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām un 
atbilstīgi Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruk-
tūrai profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglī-
tībā (EQAVET), ieviesti vienotie profesionālās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas rādītāji. 
   ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvali-
tātes paaugstināšana” VIAA īstenoja sadarbībā ar 
LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts iz-
glītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts die-
nestu. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem. Kopējais projekta finansējums bija vairāk 
nekā 3,6 miljoni eiro. 
 

 

  Pasaulē Mieram jāattīstās no 
iekšējā miera. Miers nav tikai vardarbības 
neesamība. Miers ir cilvēka līdzjūtības iz-
pausme.  

(Dalailama) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Foto no I.Siņicas arhīva 

  No kreisās: Artūrs Bukonts 
(Kokrūpniecības NEP konsultants darba devēju 

jautājumos ) un I.Siņica ( Kokrūpniecības  NEP  
konsultante darba ņēmēju satura jautājumos)  


