
 

                                                                                                                      
 18.februārī notika kārtējā Informatīvā diena 
LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un 
arodbiedrību aktīvistiem. Darba gaitā: - 1.Aktualitātes 
meža nozares profesionālajā izglītībā (ziņo: A. Bukonts 
– darba devēju pārstāvis NEP); - 2. Jaunais Arodbiedrī-
bu likums (ziņo: K. Rācenājs – LBAS jurists); - 3. Arod-
biedrību aktualitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. 
Sīmansons).  

2.   K. Rācenājs: Jaunais Arodbiedrību likums     
spēkā no 2014.gada 1.novembra. 

Likums tika izstrādāts, lai piln-
veidotu un modernizētu arod-
biedrību darbības tiesisko regulē-
jumu un padarītu to par atbilsto-
šu Latvijas spēkā esošajiem tie-
sību aktiem un starptautiskiem 
dokumentiem. Tā mērķis ir regu-
lēt arodbiedrību un to apvienību 
dibināšanas un darbības vispār-
īgos noteikumus, kā arī sadarbī-
bas principus ar darba devējiem, 

valsts un pašvaldību institūcijām. 
Kas svītrots no “vecā” likuma? No likuma svītrotas nor-

mas, kas ir pretrunā citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, 
6.panta regulējums, ka “Arodbiedrībām ir likumdošanas inici-

atīvas tiesības to republikānisko institūciju personā”. Ņemot 
vērā, ka likums “Par arodbiedrībām” tika pieņemts 1990.gadā, 

t.i., pirms Latvijas Republikas Satversmes atjaunošanas, pants 
bija pretrunā Satversmes 65.pantam. 

  Likumā vairs arī neatradīsim tādus terminus, kā Aug-
stākā Padome un Ministru padome, kolhozi un kooperatīvi, 

strādnieki un kalpotāji. 

 Jaunumi likumā.  Precizēta arodbiedrības 
definīcija - arodbiedrība ir brīvprātīga personu apvienī-
ba, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādā-

jošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tie-
sības un intereses.  
   Tiek paplašināts to personu loks, kas var dibi-
nāt arodbiedrību. Jaunais likums paredz, ka ikvienam 
ir tiesības brīvi, bez jebkādas diskriminācijas dibināt 
arodbiedrību un, ievērojot arodbiedrības statūtus, ie-
stāties tajā.  
 Šis jauninājums ir nepieciešams, lai arodbiedrī-
bu darbības regulējumu padarītu par atbilstošu Starp-
tautiskās Darba organizācijas (SDO) 1948.gada kon-
vencijai Nr.87 ‘Par asociāciju brīvību un tiesību 
aizsardzību, apvienojoties organizācijās.’  

  Norādīts, ka tiesības dibināt arodbiedrību ir gan 
darbiniekiem, gan arī valsts dienestā esošajiem ierēd-
ņiem. Ierobežojumus veidot arodbiedrības nosaka spe-
ciālie tiesību akti, piemēram, Valsts drošības iestāžu 
likums, Militārā dienesta likums, Robežsardzes likums. 
 To, kādas personas var iestāties jau izveidotā 
arodbiedrībā, nosaka attiecīgās arodbiedrības statūti 
(piemēram, celtnieku arodbiedrība var statūtos pare-
dzēt, ka tā uzņem tikai būvniecībā nodarbinātos, savu-
kārt valsts pārvaldes arodbiedrība var paredzēt, ka tā 
uzņem tikai valsts pārvaldē nodarbinātos darbiniekus 
un ierēdņus.  
  Nozīmīgs jaunums likumā ir personas tiesība 
neiestāties kādā noteiktā arodbiedrībā.  
  Jauni kritēriji arodbiedrības dibināšanai. Arod-
biedrības tiek nosacīti dalītas divās kategorijās – arod-
biedrības, kas izveidotas uzņēmumā un ārpus uzņēmu-
ma arodbiedrības. Ar uzņēmumu tiek saprasta Darba 
likuma 5.pantā lietotā definīcija - jebkura organizatoris-
ka vienība, kurā darba devējs nodarbina savus darbi-
niekus. 
 Likumā noteikts, ka uzņēmuma arodbiedrības 
dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 15 vai mazāks 
par vienu ceturtdaļu no uzņēmumā strādājošo kopskai-
ta, kura savukārt nevar būt mazāka par pieciem strā-
dājošajiem. Piemēram, ja uzņēmumā ir 60 strādājošo, 
tad arodbiedrību var nodibināt ne mazāk kā 15 cilvēki. 
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Ja uzņēmumā ir 20 strādājošo, tad arodbiedrību var 
nodibināt ne mazāk kā 5 strādājošie. Ja uzņēmumā ir 
10 strādājošo, lai nodibinātu arodbiedrību nepieciešami 
vismaz 5 strādājošie. Ja uzņēmumā ir mazāk kā pieci 
strādājošie, tad viņi nevar nodibināt arodbiedrību, bet 
var iesaistīties kādā jau izveidotā nozares arodbiedrībā 
un iestāties kā individuālie biedri vai arī izveidot attiecī-
gās arodbiedrības struktūrvienību. 

Ārpus uzņēmuma arodbiedrība var apvienot 
cilvēkus no dažādiem uzņēmumiem, nozarēm, profesi-
jām, teritorijām, tāpēc lai neveidotos mazas, sadrum-
stalotas starpnozaru arodbiedrības, ir noteikts lielāks 
nepieciešamo dibinātāju skaits. Lai izveidotu arodbiedrī-
bu ārpus uzņēmuma, nepieciešami vismaz 50 cilvēki.  
  Šobrīd arodbiedrības var veidot struktūrvienī-
bas, pašas piešķirot tām juridiskās personas statusu un 
izdodot reģistrācijas apliecību. Tomēr, nav šādu struk-
tūrvienību publisks reģistrs un nav publiski pārbau-
dāms, kas ir tiesīgs šīs struktūrvienības pārstāvēt. 
  Turpmāk arodbiedrība atbilstoši saviem statū-
tiem varēs veidot patstāvīgās vienības, kuras iegūs juri-
diskās personas statusu ar brīdi, kad tās būs reģistrētas 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un no-
dibinājumu reģistrā. Šo patstāvīgo vienību organizato-
risko uzbūvi varēs noteikt pati arodbiedrība, tomēr re-
organizācijas un likvidācijas noteikumiem būs jāatbilst 
kārtībai, kāda ir noteikta arodbiedrībām. 

Likumā ir noteikts, ka patstāvīgai vienībai varēs 
būt sava manta un tā pati atbildēs par savām saistī-
bām. Tomēr, gadījumā, ja patstāvīgajai vienībai pašai 
nepietiks savas mantas, lai izpildītu saistības, to izpilde 
būs jāpārņem arodbiedrībai, kas patstāvīgo vienību ir 
izveidojusi.  

 Kā norādīts likuma pārejas noteikumos, arod-
biedrība, kuras struktūrvienībai atbilstoši likumam “Par 
arodbiedrībām” tika noteikts juridiskās personas sta-
tuss, attiecīgo struktūrvienību reģistrē Biedrību un nodi-
binājumu reģistrā kā arodbiedrības patstāvīgo vienību, 
pārveido par struktūrvienību bez juridiskās personas 
statusa vai likvidē līdz 2017.gada 31.decembrim. 
  Precizēts, ka arodbiedrību pārstāv arodbiedrības 
statūtos pilnvarota institūcija vai amatpersona. 
Turpmāk, arodbiedrībai būs rakstveidā jāinformē darba 
devēju par arodbiedrības pilnvarotajām amatpersonām, 
kurām ir tiesības pārstāvēt arodbiedrību un tās biedru 
tiesības un intereses. Tas ir nepieciešams, lai darba de-
vējs zinātu, kas arodbiedrības vārdā ir tiesīgs vest saru-
nas, slēgt darba koplīgumus, vai arī uz kurām perso-
nām attiecināmas noteiktas garantijas. 
  Arodbiedrības pilnvaroto amatpersonu tiesības 
un pienākumus nosaka likumi, kas regulē strādājošo 
pārstāvību (piemēram, Darba likums, Darba strīdu li-
kums, Streiku likums), kā arī darba koplīgums vai cita 
darba devēja un arodbiedrības vienošanās.  
1. Arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura savus 
pārstāvja pienākumus pilda līdztekus darba līgumā no-
līgtajam darbam, ir tiesības šos pienākumus pildīt un 
arodbiedrības organizētajā apmācībā piedalīties darba 
laikā, taču nepārsniedzot pusi no nolīgtā darba laika. 
Par šo laiku arodbiedrības amatpersonai saglabā darba 
samaksu, ja tai noteikta laika alga, vai vidējo izpeļņu, 
ja tai noteikta akorda alga.  
 Par to, cik ilgu darba laiku var veltīt arodbiedrī-
bas darbam un uz kurām amatpersonām šie noteikumi 
attiecas, arodbiedrībai ar darba devēju jāvienojas darba 
koplīgumā vai citā vienošanās.  

2. Disciplinārsodu izteikšanas kārtību darbiniekam re-
gulē Darba likuma 90.pants. Tomēr, ja darba devējs 
par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpša-
nu ir paredzējis izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu 
arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura līdztekus 
nolīgtajam darbam pilda pārstāvja pienākumus, tam 
būs savlaicīgi jākonsultējas ar attiecīgo arodbiedrību. Ar 
konsultēšanos ir domāta viedokļu apmaiņa un dialogs 
starp arodbiedrību un darba devēju ar mērķi panākt 
taisnīgu strīda risinājumu. . 
3.    Darba devējam aizliegts bez attiecīgās arodbiedrības pie-
krišanas uzteikt darba līgumu arodbiedrības pilnvarotajai 

amatpersonai, kura pilda pārstāvja pienākumus, izņemot liku-
mā noteiktos gadījumus. Darba līgums arodbiedrības pilnvaro-

tajai amatpersonai uzteicams atbilstoši Darba likuma noteiku-
miem. 

 Darba likuma 110.pantā ir noteikts, ka Darba devē-
jam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam — arodbiedrī-

bas biedram — bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekri-
šanas. Darba līguma uzteikums nav jāsaskaņo ar arodbiedrību, 

ja darba devējs nolēmis uzteikt darba līgumu pamatojoties uz 
Darba likuma 47.panta pirmajā daļā un 101.panta pirmās da-

ļas 4., 8. un 10.punkta noteikumiem. 
4.    Praksē ir gadījumi, kad saskaņā ar darba koplīgumu vai 

citu darba devēja un arodbiedrības vienošanos arodbiedrības 
pilnvarotā amatpersona pilda pārstāvja pienākumus, bet to 

pildīšanas laikā neveic darba līgumā nolīgto darbu. Likums 
paredz, ka amatpersonai izbeidzot pārstāvja pienākumu pildī-

šanu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, 
darba devējs nodrošina tai līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar ne 

mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības notei-
kumiem. Ja tas nav iespējams, darba tiesiskās attiecības izbei-

dzamas atbilstoši noteikumiem par darbinieku skaita samazi-

nāšanu. 
  Arodbiedrības pilnvaroto pārstāvju aizsardzībai ir īpa-

ša nozīme. SDO Ekspertu komiteja ir norādījusi, ka viens no 
apvienošanās brīvības pamatprincipiem ir darbinieku efektīva 

aizsardzība pret arodbiedrību diskrimināciju - vienu no nopiet-
nākajiem apvienošanās brīvības pārkāpumiem. Pilnvaroto per-

sonu aizsardzību paredz SDO konvencija Nr.135 ‘Darbinieku 
pārstāvju konvencija’ un rekomendācija Nr.143 

‘Darbinieku pārstāvju rekomendācija’. 
  Īpaša nodaļa likumā ir veltīta arodbiedrības pārstāvī-

bai sociālajā dialogā un trīspusējās sadarbības institūcijās, kā 

arī attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. Sociālā di-

aloga un trīspusējās sadarbības iekļaušana likuma normās ir 
īpaši nozīmīga sociālajiem partneriem Latvijā, jo citi tiesību 

akti šos jēdzienus neietver. 

3.  A. Sīmansons: “ Esam vienojušies, ka LMNA 
dibināšanas 25.gadadiena tiks atzīmēta 

15.aprīlī, kā bāzi izmantojot mūsu tradicionālo trešdie-
nu. Tagad ir jāapspriež šīs svētku dienas norise— kas 
būs mūsu viesi un kādi būtu nepieciešami svētku pasā-
kumi...”. 
  

 Konference „Arodbiedrību loma 
ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu 
darbavietu veidošanā” 
 26. - 27.februārī notika Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības (LBAS) organizēta starptautiska 
konference „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaug-
smes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā”, kas 
bija viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē pasāku-
miem. Konferencē piedalījās ap 150 dalībnieku no Eiro-
pas Savienības dalībvalstu arodbiedrībām – Eiropas 
arodbiedrību konfederācijas (ETUC) dalīborganizācijām, 
kā arī ETUC ģenerālsekretāre Bernadete Segola. ETUC 
veido 87 nacionālās arodbiedrību konfederācijas un no-
zaru arodbiedrību savienības no 37 valstīm. Biedrība 



pārstāv ap 60 miljonus Eiropas strādājošo. Meža nozaru 
arodu biedrību konferencē pārstāvēja (no kreisās) J. 
Ostrovskis, I. Siņica, A. Sīmansons un Ā. Smil-
dziņš. 

 Konferen-
ces mērķis - palieli-
nāt mūsdienu arod-
biedrību lomu ilg-
tspējīgas ekono-
miskās attīstības 
veicināšanā un 
arodbiedrību spēju 
darboties atbilstoši 
darba tirgus un 
darbaspēka vaja-
dzībām. Īpaša uz-
manība tika veltīta 

Eiropas arodbiedrību kustības pašreizējai ietekmei un 
arodbiedrību kapacitātei.    
  Arodbiedrību kustība šobrīd sastopas ar ne-
vienlīdzīgu un dažādu sociālā dialoga praksi un efektivi-
tāti ES dalībvalstīs un reģionos. Konferencē risinājās 
diskusija un tika veidota vienota izpratne par mūsdienu 
arodbiedrību kustību un ietekmi ES līmenī kā trīspusējā, 
tā divpusējā sociālajā dialogā. ETUC politiskās vadības 
pārstāvji sniedza pārskatu par arodbiedrību ietekmi ES 
un tās reģionos. Latvijas un citu dalībvalstu arodbiedrī-
bu pārstāvji dalījās ar pieredzi un labo praksi kapacitā-
tes izaicinājumu risināšanā savās valstīs, pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā un arodbiedrību ietekmes palieli-
nāšanā lēmumu pieņemšanā nacionālajā un ES līmenī. 
Galvenie secinājumi – veidojoties netradicionālām dar-
ba formām, arodbiedrībām  jādomā arī par netradici-
onāliem veidiem, kā vairot biedru skaitu un solidaritāti, 
kā arī – arodbiedrības nedrīkst baidīties no pārmaiņām.  
   Konferences diskusijā par kvalitatīvām darba-
vietām, kvalitatīvas nodarbinātības faktoriem un ap-
stākļiem, šī brīža situāciju ES2020 nodarbinātības mēr-
ķu sasniegšanā un arodbiedrību lomu kvalitatīvu darba-
vietu radīšanas procesā iesaistījās ETUC ģenerālsekre-
tāre Bernadete Segola, arodbiedrību eksperti, Eiropas 

Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda EURO-
FOND un darba devēju pārstāvji. Akadēmiķe Raita 
Karnīte uzsvēra, ka jebkuru nodarbošanos var padarīt 
par kvalitatīvu, un tas ir arodbiedrības darbības uzde-
vums. Tikai sabiedrībā ir jāmaina izpratne par darbavie-
tu kvalitāti. EUROFOND pētījumi liecina, ka uzņēmumi, 

kuros ir arodbiedrība un labs sociālais dialogs, ir veik-
smīgāki. Diskusijās tika uzsvērts, ka cienīga alga, darba 
drošība, darba vide ir kvalitatīva darba būtiskie elemen-
ti. Taču nevar runāt par kvalitatīvu darbu, ja nav cienī-
ga atalgojuma. Viens no konferences secinājumiem - 
arodbiedrībām ir būtiski strādāt nozaru līmenī, jo tieši 
vispārsaistošas nozaru ģenerālvienošanās ir risinājums, 
kas var aptvert visus uzņēmumus, neatkarīgi no uzņē-
muma lieluma.  
   ETUC Jauniešu padomes prezidents Salvatore 
Marra uzstājās ar prezentāciju par jauniešu nodarbi-
nātības situāciju ES, Eiropas sociālo partneru vieno-
šanos par Jauniešu nodarbinātības un arodbiedrību 
jauniešu nodarbinātības veicināšanu.  
 Konferences dalībnieki vienojās, ka ir ļoti būtiski 
identificēt jauniešu darbaspēka vajadzības un pilnībā 
pārstāvēt tās sarunās ar Eiropas institūcijām, valsts 
pārvaldi un darba devējiem. Arodbiedrībām Latvijā, īpa-
ši nozaru arodbiedrībām, ir jābūt par aktīvu sociālo par-
tneri Izglītības un zinātnes ministrijai, lai sasaistītu iz-
glītību ar darba tirgu, kopā ar darba devējiem analizējot 
darba tirgus pieprasījumu un regulējot izglītības atbilstī-
bu šim pieprasījumam. Arodbiedrībām ir jābūt par men-
toriem un ievadītājiem darba procesā, jauniešiem uzsā-
kot darbu. Turklāt arodbiedrība ir nepieciešama, lai ie-
mācītu jaunietim – gan izglītības iestādē, gan jau dar-
bavietā, kā rīkoties dažādās darba dzīves situācijās - kā 
reaģēt uz darba devēja pieprasījumiem strādāt neap-
maksātas virsstundas, samazināt atalgojumu, nepama-
totiem darba kvalitātes pārmetumiem, mobingu u.tml., 
- kā nepieņemt to, kas ir zemāks par normu, un aizstā-
vēt savas tiesības.  

   Konferencē tika definēta arodbiedrību loma un 
rīcība darbaspēka mobilitātes un migrācijas problē-
mu risināšanā, ārvalstu darbinieku atbalstīšanā un dis-
kriminācijas novēršanā. Vairāk nekā 3% darbinieku 
no kopējā ES darbaspēka dzīvo un strādā kādā 
citā ES dalībvalstī. Neskatoties uz to, ka ārvalstu dar-
binieku diskriminācijas aizlieguma princips ir ietverts 
visos nozīmīgākajos ES tiesiskajos instrumentos, Starp-
tautiskās Darba organizācijas (SDO), OECD un Eiropas 
Komisijas pētījumi liecina par diskriminējošu attieksmi 
pret ārvalstu darbiniekiem, to tiesību pārkāpumiem un 
sociālo dempingu. Migrācija ir neizbēgama, tādēļ arod-
biedrībām ir jābūt atvērtām pieņemt un palīdzēt mig-
rantiem, pielāgojot savus pakalpojumus, publicējot pa-
pildus informāciju, piemēram, savās mājas lapās. Nozī-
mīgi instrumenti ir citi pieredzes un informācijas apmai-
ņas tīkli, piemēram, ETUC migrācijas darba grupa, da-
žādi ziņojumi un rekomendācijas arodbiedrībām.  
 Ekspertu secinājumi konferences gaitā bija, ka 
jāstiprina arodbiedrību pieredzes apmaiņa un sa-

Bernadete Segola: "... Eiro-

pas līderi ir kā autovadītāji, kuri 
liek kāju uz gāzes pedāļa un 

bremzes vienlaicīgi. ES mudina uz 
investīcijām, lai radītu izaugsmi 

un darba vietas, bet uzstāj arī uz 
taupību, samazinājumiem un 

reformām, kas iznīcina izaugsmi 
un darbavietas. Eiropas valdības, 

šķiet, neuztraucas, ka to politikas 
nestrādā, bet tās ļoti uztrauksies 

par vēlētājiem, kas pieaugošā skaitā no tām novērsīsies. Kat-
ru dienu, dodoties pa nepareizu ceļu, valdību vadītāji nokļūst 

arvien tuvāk nobraukšanai no klints. Arodbiedrības turpinās 

prasīt izbeigt bargo taupību, veikt lielākus ieguldījumus un 

labākas reformas, piemēram, labāku izglītību un apmācības 
un pareizi īstenotu jauniešu garantiju...” .  

 ...Man ļoti nepatīkami to teikt. Bet redzot datus par 
Latvijas nevienlīdzības palielināšanos, nabadzības pieaugumu 

un milzīgos emigrācijas apjomus, ir ļoti grūti nosaukt Latvijas 
pieredzi par veiksmīgu...”. 

Ā.Smildziņš: “...Protams, tas ir 
slikti, ka daudziem jauniešiem šo-
dien nav darba. Taču vai ir loģiski 
tad,  kad Latvijā un arī dažās citās 
valstīs tiek noteikts vēlāks pensi-
onēšanās vecums – pagarināts 
darba tirgū jau esošo strādāšanas 
laiks, arodbiedrībām risināt jautā-
jumus jauniešu darba sakarā? ... 
... Nevajag uzskatīt jauniešus par 
nezinošām un ļoti nevarīgām būt-

nēm. Savas tiesības daudzi no viņiem zina labāk nekā pienā-
kumus. Arī skolā, mācību priekšmetā „politika un tiesī-
bas”, kaut ko par arodbiedrībām, strādājošo savstarpējo 
solidaritāti, viņi droši vien ir dzirdējuši. Vai daudzi jaunieši, 
uzsākot  darbu,  būs arodbiedrības biedri? Var jau būt... “. 



darbība starpvalstu līmenī, īpaši nozaru arodbied-
rībām. Un galvenais - arodbiedrībām ir jāveicina eko-
nomiskās un sociālās situācijas uzlabošana nacionālajās 
valstīs, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbavietu pieejamī-
bu un darbinieki nebrauktu projām.  
   LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Šī LBAS 
organizētā konference bija savā ziņā unikāla, jo tas bija 
vienīgais strādājošo forums Latvijas prezidentūras laikā. 
Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas, un 
tās arvien grūtāk ir iekļaut likumu rāmjos, pirmajā vietā 
izvirzās komunikācija - sociālais dialogs starp darbinie-
ku un darba devēju un tās rezultāts - darba koplīgums. 
Tas liecina, ka arodbiedrības loma un izaicinājumi aiz-
vien pieaug.”  
 

M EŽA NOZARĒ 

 9. martā notika Kokrūpniecības NEP sanāksme. 
Darba kārtībā : 1. Par Koka māju būvniecības klastera 
pārstāvja uzņemšanu Kokrūpniecības NEP (ziņo: LDDK 
konsultants A. Bukonts). 2. Par 24. februāra sanāksmi 
RPPV reorganizācijas jautājumā (ziņo: LBAS konsultan-
te I. Siņica). 3. Par profesionālās izglītības iestāžu attīs-
tības un investīciju stratēģiju saskaņošanu 2015.-2020. 
gada plānošanas periodam ( ziņo: A. Bukonts) 4. Par 
profesionālās izglītības programmu nozaru ekspertu 
padomju plānojumu ( ziņo: A. Bukonts).  
 1. A.Bukonts iepazīstināja ar jaunu NEP locekļa kan-
didātu Gati Zamuru, kuŗš pārstāv Latvijas koka būvniecības 

klasteri un aicināja NEP locekļus atbalstīt Gata Zamura uzņem-
šanu Kokrūpniecības NEPā, tādejādi paplašinot kokrūpniecības 

nozares pārstāvniecību. 
  2. I.Siņica informēja par 24. februāra tikšanos Rīgas 

Pārdaugavas profesionālās vidusskolas reorganizācijas jautāju-

mā. Tā kā bija izskanējušas bažas par Rīgas Pārdaugavas pro-

fesionālās vidusskolas( RPPV) realizēto programmu un esošo 
audzēkņu tālāko nākotni, šajā sanāksmē, kura notika LDDK 

telpās tikās visas ieinteresētās puses, gan no trim NEPiem 
(Būvniecības NEP, Kokapstrādes NEP un Uzņēmējdarbības, 

finanšu, grāmatvedības un administrācijas   NEP), Izglītības un 
zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece 

profesionālās izglītības jomā Inta Šusta, Rīgas Pārdaugavas 
Profesionālās vidusskolas, Rīgas Amatniecības vidusskolas, 

Rīgas Valsts tehnikuma un Tehniskās koledžas pārstāvji, snie-
dzot savu skatījumu par šo nozaru profesionālās izglītības tālā-

ko attīstību, tai skaitā RPPV reorganizācijas scenārijiem.  
 3. A. Bukonts iepazīstināja ar  skolu iesniegto plānu 

apkopojumu- profesionālo iestāžu attīstības un investīciju stra-
tēģiju saskaņošanu NEPā ( 2015.-2020. gada plānošanas peri-

odam): 

PIKC “Ogres tehnikums”: Īstenotās nozares izglītības 

programmas- Kokizstrādājumu izgatavošana: Mēbeļu gald-

nieks, Būvizstrādājumu galdnieks (arī Namdaris). Tiek plānota 
kokapstrādes iekārtu operatoru apmācība (tai skaitā program-

vadības). Mežsaimniecība – Mežsaimniecības tehniķis. Mež-
saimniecības tehnika: Meža mašīnu operators, Meža mašīnu 

mehāniķis, Kokvedēja automobiļa vadītājs. Plānotās aktivitā-
tes: trīs dienesta viesnīcu-Jaunatnes ielā 3, Ogrē; Upes pro-

spektā 18, Ogrē „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu 
pagastā, Ikšķiles novadā modernizācija; Sporta/pasākumu 

zāles rekonstrukcija „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu 
pagastā, Ikšķiles novadā; mācību materiālās bāzes modernizā-

cija jaunām izglītības programmām. Plānotās projekta kopējās 
izmaksas: ~ EUR 9 000 000. Plānotais projekta īstenošanas 

ilgums: 2016. gada III cet. – 2018. gada III cet.. 

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”: Īstenotās nozares 

izglītības programmas- Kokizstrādājumu izgatavošana: Gald-

nieks, Galdnieka palīgs, Būvizstrādājumu galdnieks. Plānotās 
aktivitātes- Ieguldījumi iekārtās ~22 000 EUR. Plāno iegādā-

ties CNC darbagaldu, lāzera gravieri, 3D skeneri, vakuuma 

presi. Skolai pēdējos gados ir problēmas ar uzņemšanu.  

   Rankas profesionālā vidusskola: (ar 2015. gada 1. 

septembri pievienota Valmieras tehnikumam) Īstenotās noza-

res izglītības programmas- Kokizstrādājumu izgatavošana: 
Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators. 

Mežsaimniecības tehnika: Meža mašīnu operators. Kokrūpnie-
cības NEP ir saņēmis Valmieras tehnikuma, Gulbenes novada 

domes, SIA “Grantiņi-1”, SIA “Rairu” un SIA “Avoti SWF” vēs-
tules ar aicinājumu atbalstīt minēto izglītības programmu reali-

zāciju. Plānotās aktivitātes-  Ieguldījumi iekārtās un aprīkoju-
mā. Ir iekārtu un aprīkojuma saraksts. 

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehni-
kums”:  Īstenotās nozares izglītības programmas- Kokizstrā-

dājumu izgatavošana: Mēbeļu galdnieks, galdnieks. Pro-
grammvadības: kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators. 

Mēbeļu dizaina speciālists. Plānotās aktivitātes: Ieguldījumi 
ēku renovācijā un būvniecībā (Nav precizēts), kā arī iekārtās 

un instrumentos (800 000 EUR). 

 4. Sanāksmes noslēgumā A.Bukonts NEP locekļus 
informēja  par profesionālās izglītības programmu plānojumu 

turpmākajiem trim gadiem. Tika nolemts nākošo NEP sanāksmi 
sasaukt 8.jūnijā. 

 

 

 

NOZARES EKSPERTU  
 PADOMES 
SANĀKSME 

Inguna Siņica— Kokrūpniecī-
bas  nozares ekspertu pado-

mes konsultante darba ņēmēju satura jautājumos  

Ar vadmotīvu „Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk” - darbu sāk 
Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs Rīgā 
 2015.gada 5.februārī, Rīgā, svinīgi tika atklāts pir-
mais Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs (VVKAC). 
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, 
Rīgas iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts 
iestādi atsevišķi. Tos, taupot savu laiku un resursus, varēs 
saņemt vienuviet - Valsts vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmumu dienesta ēkā). VVKAC 
Rīgā ir pirmais no daudzajiem klientu apkalpošanas centriem, 
kas šogad pakāpeniski tiks izveidoti dažādās Latvijas pašvaldī-
bās.  
VVKAC Rīgā varēs saņemt vairākus Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu 
dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumus (plašāk par pieejamajiem pakalpojumiem 
http://ej.uz/VVKACpakalpojumi ) 

Šajā laika periodā valstī - 793 504 nodarbinātie 

http://ej.uz/VVKACpakalpojumi

