
                                                                                                              
 

 

7.aprīlī 
 1990.gadā notika Meža, 
papīra un kokapstrādāšanas 

rūpniecības strādnieku 
arodbiedrības kārtējais republikāniskais kongress.  

Kongresā piedalījās 162 delegāti ( ievēlēti 175), 
kas pārstāv 35 282 arodbiedrības biedrus ( 98% no 
nozarē strādājošiem) no 82 pirmorganizācijām.  

Pēc spraigām, pat vētrainām, debatēm, kon-
gress nolēma:  

1. Ar 1990.gada 7.aprīli pārveidot Mežu, papīra 
un kokapstrādāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrī-
bu par Latvijas Meža nozaru arodu biedrību un uz-
skatīt, ka tai ar šo datumu PSRS arodbiedrību un noza-
res arodbiedrības Centrālās komitejas statūti nav sais-

toši, bet Vissavienības arodbiedrību centrālās Padomes 
(VACP), nozares arodbiedrības CK un Latvijas Republi-
kāniskās Arodbiedrību Padomes (LRAP) lēmumiem un 
instrukcijām ir vienīgi rekomendējošs raksturs.  

2. Apstiprināt Latvijas Meža nozaru arodu biedrī-
bas Statūtus un Programmu un šos dokumentu tekstus 

nosūtīt VACP un nozares arodbiedrības CK (Maskava), 
Latvijas Republikas arodbiedrību padomei.  

3. Uzskatīt Latvijas Meža nozaru arodu biedrību 
par Latvijas Mežu, papīra un kokapstrādāšanas rūpnie-
cības strādnieku arodbiedrības tiesību mantotāju. ... 

... 7. Apstiprināt LMNA Priekšsēdētāju Padomi, 

iekļaujot tajā visu arodbiedrības pirmorganizāciju 

priekšsēdētājus ...  
... 9. Atbalstīt LRAP 9.Plenuma lēmumu par Lat-

vijas arodbiedrību 13.kongresa sasaukšanu 1990.gada 
25.-26.maijā un pēc noteiktās pārstāvniecības un kārtī-
bas ievēlēt delegātus uz šo kongresu.  

Kongress izstrādā  Programmu: 
“Arodbiedrība darbojas Latvijas Republikas Konsti-

tūcijas un likumu ietvaros, atbilstoši savai 
Programmai un Statūtiem. Arodbiedrība 
iestājas par Latvijas suverenitāti, tiesiskas 

un neatkarīgas valsts izveidošanu. Arodbiedrība cīnās par tiesī-
bām apturēt valsts, saimniecisko un kooperatīvo orgānu un 
uzņēmumu pārvaldes lēmumu izpildi, ja tie pieņemti pretrunā 
ar likumdošanu, pārkāpj darba kolektīvu vai citas sociālas tie-
sības. Arodbiedrība atbalsta īpašuma formu daudzveidību un 
līdztiesību, vadības demokratizāciju visos līmeņos. Arodbiedrī-
ba iestājas par sociālā taisnīguma principu ievērošanu darba 

samaksas jautājumos visiem strādājošajiem, atbilstoši ieguldī-
tajam darba daudzumam un kvalitātei. Arodbiedrība uzskata 
Kolektīvo līgumu (vienošanos) par galveno sviru (dokumentu), 
kas reglamentē darba un sociāli ekonomiskās attiecības darba 
kolektīvā.”. 

Vēlēšanas.  LMNA priekšsēdētāja vēlēšanām 
tika izvirzītas divas kandidatūras: -Ivans Gusevs  

(līdzšinējais priekšsēdētājs) un Jānis 
Vanags (ražošanas apvienības 

“Latvijas Mežs” ģenerāldirektora viet-
nieks). Aizklātā balsošanā ar 94 bal-

sīm “par” LMNA priekšsēdētāja amatā 
tiek ievēlēts J. Vanags. 
 Par LMNA priekšsēdē-
tāja vietnieku ar 143 
balsīm “par” tiek ievē-
lēts Edmunds Gran-
davs (līdz tam Arod-

biedrības sekretārs).  
Kongress ievēlēja 19 delegātus 

uz Latvijas Arodbiedrību 13.kongresu. 

 

  

4.maijā Latvijas Republikas Augstākā pado-

me pieņem Neatkarības deklarāciju. 
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7.aprīlī— LATVIJAS MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBAI 

25.gadskārta !!! 



1990.g.       
25.-26.maijā Kongresu namā notiek Latvijas 

Arodbiedrību 13.kongress. No 727 ievēlētajiem delegā-
tiem piedalās 657 – to skaitā arī LMNA delegācija 19 
cilvēku sastāvā . 

 Kongresu atklāj Latvijas Republikāniskās arodbiedrī-
bu padomes priekšsēdētājs A. Siliņš un ierosina 13. kongresa 
darbu uzskatīt par noslēgtu un vienlaicīgi atklāt Latvijas Brīvo 
arodbiedrību 1.kongresu. Ierosinājums tiek pieņemts un Kon-
gress strādā ar dienas kārtību: 1. Par Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bu savienības Statūtiem; 2. Par priekšsēdētāja un viņa vietnie-
ku vēlēšanām.  Kongresa spraigais, brīžiem asais, darbs divu 
dienu garumā rezumējās kongresa Lēmumā: - likvidēt Latvijas 
Republikānisko arodbiedrību padomi; - nodibināt Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienību (LBAS), kura ir LRAP tiesību pēctece; - 
pieņemt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Statūtus. Par 
jaunizveidotās Arodbiedrību savienības priekšsēdētāju pārlieci-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no J.Spāres arhīva 

  
1990.25.05.LMNA delegātu grupa. Pirmajā rindā (no labās): 
A.Balbieris (Slokas CPK ), E.Varslava (“Latvijas Bērzs” AO), 
†V.Kaufmanis (ZRA “Gauja” AO), Dz.Stračinska (Valmieras 
mēbeļu kombināta AO), †I.Paugure (Ogres MRS AO), † 
V.Peilāne (MPS ”Kalsnava “ AO),† J.Saulītis (Republikāniskā 
komiteja); otrajā rindā: V.Adrianovs (Rīgas DSK mēbeļu 
kombināta AO), E. Grandavs ( LMNA priekšsēdētāja viet-
nieks), E.Kevišs (Daugavpils mēbeļu kombināta AO), 
J.Vanags (LMNA priekšsēdētājs), A.Novikovs (“Mīlgrāvis” 
AO), J.Spāre (ZRA “Silava” AO). Seši delegāti fotografēšanās 
brīdī nav klāt ...  

 

 
 J.VANAGS (LMNA priekšsēdētājs 1990.-
1993.): “1990. gada pavasaris. Tas jau bija Atmodas laiks,- 

laiks, kad sabiedrībā sākās un notika nozīmīgas pārmaiņas. 
Tās būtiski skāra arī meža nozari. Jau bija reorganizēta  
(likvidēta ) Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija. 
Tās vietā darbojās  ražošanas  apvienība „ Latvijas mežs”, 
kurā viens no četriem ģenerāldirektora  Leona Vītola vietnie-
kiem biju es -Jānis Vanags. 
      Tautfrontiešu vadoņi meža nozarē pastāvīgi intensificēja 
tālāku meža nozares reorganizācijas ideju, ar mērķi sadalīt, 
saskaldīt nozari. Sākuma periodā viņi visā pārkārtošanas 
darbā iesaistīja arī  L. Vītolu, jo ne visur ar jaunajiem darbo-
ņiem gribēja runāt. Vēlāk L.Vītols tika atbīdīts malā, kā opo-
nents, kuram bija citādāks redzējums par mežu nākotni. 
     Tad, apmēram marta mēnesī, mani, kā ilggadīgu Republi-
kāniskās komitejas Prezidija locekli, uzrunāja vairākas Arod-
biedrības darbinieces. No sarunām sapratu, ka pārmaiņas 
gaida arī  nozares arodbiedrību, ka ar līdzšinējo arodbiedrības 
vadību būšot grūti pārkārtoties un ka mani esot iecerēts virzīt 
arodbiedrības vadītāja amatā. Uz jautājumu ,- kas man jāda-
ra?, saņēmu atbildi - lai tikai nesakot „nē”, un lai nenoņemot 
savu kandidatūru, ja tikšu  izvirzīts balsošanai. 
     Laiks apdomāšanai bija pietiekoši ilgs, lai visu izsvērtu. 
Pietika arī faktu, kuri bija nepieciešami situācijas analīzei. Pēc 
vaļsirdīgas, kā vienmēr, sarunas ar  Leonu Vītolu – bija taču 
kopā nostrādāts gandrīz divdesmit gadu – nolēmu ļauties, un 
1990. gada 7. aprīlī tiku ievēlēts par LMNA priekšsēdētāju.” 

 E. GRANDAVS (tolaik Republikāniskā komite-
jas sekretārs):“ … Tas bija sarežģīts laiks! Atcerēsimies, ka 

arodbiedrībā tajā laikā sastāvēja ap 39 tūkstošiem arodbied-
rības biedru. Izņemot mežsaimniecības nozari, kokapstrādes 
un mēbeļu ražošanas un  celulozes un papīrražošanas uzņē-

mumos  bija   tāds darbinieku nacionālais sastāvs ( līdz ar to 
arī delegātu sastāvs), kas nedeva pārliecību par šāda lēmu-
ma pieņemšanu. Tā kā Kongresā piedalījās arī Maskavas pār-
stāvji – dabīgi, ka tika izdarīts zināms politiskais spiediens, 
lai šāda izšķiršanās netiktu realizēta. Un tomēr mēs uz to 
gājām,- un  balsojuma rezultāts bija pozitīvs !!! 
  Paldies visiem tā Kongresa delegātiem, kuri ar savu 
balsojumu pārliecinoši parādīja savu nostāju – tā tajā laikā 
un tajos apstākļos bija drosmīga politiska izšķiršanās ! Atce-
rēsimies - Neatkarības Deklarācija vēl nebija pieņemta !…”  

 .J. SPĀRE ( delegāts no ZRA “Silava” arod-
biedrības): “ Lai gan bija Atmodas laiks, uz Kongresu devos, 

lai piedalītos tā laika formācijas tradicionālā pasākumā: 
priekšsēdētāja referāts, debates, viesu runas un formālas 
vēlēšanas pēc tā laika tradīcijām un viss tas krievu valodā. 
Nekādai “revolūcijai” nebiju sagatavots. Tādēļ pat pārsteidza 
(bet gandarīja un aizrāva) debatēs izskanējušās prasības pēc 
pārmaiņām—pēc arodbiedrības neatkarības. Pārmaiņu rosinā-
tāji, jāatzīst, bija labi pastrādājuši gan sagatavojot nepiecie-
šamo dokumentu projektus, gan izvēloties Redakcijas komisi-
jas un Kongresa vadības personālijas, gan arī jaunā priekšsē-
dētāja kandidatūru. Un tā, neskatoties uz kongresa daudzna-
cionālo sastāvu un delegātu vētrainajiem pretrunīgajiem  
viedokļiem un  viesu—īpaši Maskavas pārstāvju - vispirms 
draudzīgo aicinājumu ( vēlāk jau atklātu politisko spiedienu) 
saglabāt esošo statusu,  delegātu vairākums nobalsoja par 
Neatkarīgas arodbiedrības izveidi. Lai jaundibinātai arodbied-
rībai būtu labskanīgs nosaukums, tika noorganizēts konkurss 
nosaukuma izveidei. Redakcijas komisija apkopoja delegātu 
priekšlikumus un kongress demokrātiskā atklātā balsojumā 
izvēlējās šo—Latvijas Meža nozaru arodu biedrība. 

 Ā.SMILDZIŅŠ (RK darbinieks): “...1990.gada 

7.aprīļa  „apvērsuma” mūsu nozares arodbiedrībā aculieci-
nieks gan nebiju (biju ārzemēs), taču dažas pēckongresa 
atskaņas vēl tagad ieķērušās atmiņā. 

 Atgriežoties mājās un, piedaloties pirmdienas rīta 
sanāksmē pie Republikāniskās Komitejas priekšsēdētāja, bija 
skaidrs, ka gaisotne ir mainījusies, būs jāstrādā citādāk, un 
ne tikai tādēļ, ka mums jauns vadonis ar svaigām idejām 

arodbiedrības biedru aizstāvībā. Arodbiedrību  atbrīvošana no 
padomju laikā arodbiedrībai deleģētajām valsts funkcijām 
(sociālās apdrošināšanas jautājumi un nauda, tehniskās darba 
un darba tiesību inspekciju pātaga un vēl daži citi jautājumi), 
denacionalizācija, privatizācija, bezdarbs, inflācija, valsts in-
stitūciju un uzņēmumu reorganizācijas, politiķu un dažu sa-
biedrisko organizāciju nostāja pret darba ņēmējiem, arodbied-
rībām, atvadīšanās no vairākiem kolēģiem... -  tas viss kā 
lavīna gāzās uz arodbiedrībām. 
  Bet vispirms arodbiedrībai pašai bija jāsakārto sava 
saimniecība – statūti , darbinieki darba apraksti, rekomendā-
cijas organizācijām, nolikumi, ... un tas tika arī darīts. Kas tā 
par biedrību bez savas emblēmas (logo), bez sava karoga?! 
Pēc LNMNA sludinājuma avīzē „Literatūra un Māksla” tika sa-
ņemti vairāk nekā 30 zīmējumi, no kuriem ļoti demokrātiskā  
ceļā izvēlētā emblēma ir apritē vēl šodien. Pēc tam ... ? kon-
gresā  iesvētījām arī LMNA karogu. Pirmos soļus spert nāca 
palīgā arī somu arodbiedrība (Ogrē), tad zviedru radniecīgo 
arodbiedrību izglītības projektu (līdz Latvijas iestāšanās Eiro-
pas Savienībā 2004.g.) ietvaros - semināri Jūrmalā,  Ķekavā, 
Strenčos,... vairāki pieredzes braucieni uz Zviedriju, LBAS 
mācību semināri, tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem ir 
bijis atbalsts LMNA darbībai it īpaši pirmajos piecpadsmit ga-

dos pēc neatkarības atgūšanas.    



noši tiek ievēlēts Andris Siliņš, bet par viņa vietniekiem, bal-
sojot vairākās kārtās,- Brigita Ābiķe un Andris Zorgevics. 

4.jūnijā LMNA priekšsēdētājs J. Vanags un Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs A. Siliņš 
paraksta Vienošanos, ar kuru tiek apliecināts, ka Meža nozaru 
arodu biedrība kļūst par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
dalīborganizāciju. 

Pamatojoties uz LBAS Statūtu 4.daļas 23.punktu 
“Valdi izveido, katrai dalīborganizācijai deleģējot tajā vienu 
pārstāvi ar balsstiesībām”, LBAS Valdē tiek deleģēts LMNA 
pārstāvis – priekšsēdētājs J.Vanags.  

  
 

 
1991.g.  
 29.janvārī LMNA Prezidijs, piedaloties grafiķiem 
L.Šēnbergam un G.Kirkem , izskata simbolikas konkursa rezul-
tātus. Konkursā piedalījušies 10 autori ar 28 darbiem. Galveno 
prēmiju 500.-rbļ apmērā piešķir darbam ar devīzi “AK –41” - 
autore Astrīda Melzoba.   

 A. Melzobas radītā emblēma kļūst par 
LMNA simbolu (logo), kas turpmāk lietojams uz 
visiem LMNA veidlapām, iespieddarbiem, arī 
LMNA un arodorganizāciju zīmogos . Zīme ir ori-
ģināla un Latvijā tāda ir vienīgā. Zīmes pamatā ir 
četru eglīšu kontūras, kas simbolizē mūsu četras 
nozares, kuru darba pamatā ir egle un tās zaļoksnums. Emblē-
mai ir auseklīša forma, kas pati par sevi ir spēcīga astrāla un 
sargājoša zīme.  

29.janvārī LMNA Prezidijs nolemj  izveidot LMNA 
uzņēmumu – laikrakstu.  

Jau 
tajā pat mēnesī 
5000 eksemp-
lāru lielā me-
tienā tiek iz-
dots “Latvijas 
Meža nozaru 
arodu biedrī-
bas Ziņas” 
1.nummurs 
(atbildīgā par izdevumu Sandra Dārziņa). Izdevuma moto: 
“Jūsu tiesības ir zināt Jūsu tiesības, Jūsu pienākums ir 
cīnīties par savām un savu tuvāko tiesībām”.  

Diemžēl, tiek izdoti tikai 13 numuri, kad ekonomisko 
apstākļu dēļ “LMNA Ziņas”  izdevniecība beidz darboties. 
 21.martā Prezidijs pieņem lēmumu  “Par LMNA infor-
matīvām dienām”: lai operatīvi apspriestu aktuālos LMNA dar-
bības jautājumos, iegūtu pilnīgāku informāciju par arodorgani-
zāciju darbību problēmām, rastu tām risinājumu ceļus un no-
vadītu informāciju arodorganizācijām, kā arī, lai sekmīgāk pie-
dalītos Latvijas Republikas likumdošanas veidošanas darbā, 
prezidijs nolemj: Regulāri, katra mēneša trešajā trešdienā 
plkst.11 Republikāniskajā komitejā organizēt informatī-
vo dienu, kurā arodkomiteju priekšsēdētājiem un AB darba 
aktīvistiem jāpiedalās bez īpaša atgādinājuma vai uzaicināju-
ma. Un tā līdz šim laikam! 

1991.gada rudenī ar LMNA darbu iepazīstas Zviedri-
jas Papīra rūpniecības arodbiedrības “Pappers” pārstāvji. Var 

uzskatīt, ka ar šo vizīti sākas ilglaicīgie kontakti ar Zviedrijas 

kokapstrādātājiem un mežizstrādātājiem un papīrniekiem. 

1992.g. 
11.-15.februārī, Budapeštā, LMNA priekšsēdētājs J. 

Vanags piedalās IFBWW konferencē. Konferencē skata jautā-
jumus par sociālekonomisko situāciju Austrumu un Viduseiro-
pas valstīs, par arodkustības īpatnībām un iespējamo palīdzību 
jaunajām trešās pasaules valstīm (arī Latvijai!). J. Vanags: 
“... diskusijā par arodbiedrību vietu un lomu demokrā-
tiskas un sociāli taisnīgas sabiedrības veidošanā, tika 
uzsvērts, ka arodbiedrībām jāsaka noteicošais vārds 

sociālo pārveidojumu sfērā, ka tirgus ekonomika būs tik 

sociāla, cik sociālu to izveidos arodbiedrības. ... tikām 
brīdināti, ka tirgus ekonomikā blakus panākumiem cieši 
blakus ir arī trūkums, tādēļ jau sabiedrības pārveidoša-
nas procesā jāpanāk, lai tiktu ievērotas cilvēku pamat-
tiesības un starptautiskie darba standarti, kas ietverti 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO)  (kurā iekļā-
vusies arī Latvija) konvencijās ...”. 

1998.g.  
8.-9.maijā, Jūrmalā,  LMNA 3.kongress tiek atklāts 

ar Latvijas meža nozaru arodu biedrības karoga ienešanu un tā 
“iesvētīšana” ar 
mežsaimnieku ne-
oficiālo himnu “Mēs 
esam tur, kur šal-
ko priežu sils...”.  

Kongress 
LMNA vadībā ievē-
lēja (atkārtoti) Ed-
mundu Grandavu 
(priekšsēdētājs) un 
Juri Spāri 
(vietnieks). 

1999.g. 
1.oktobrī notiek LBAS organizētais ielu gājiens – 

demonstrācija – protests valdības uzsāktajai antisociālajai poli-
tikai, izdarot smagus grozījumus Pensiju likumā. Piedalās ap 
3000 cilvēku, tajā 
skaitā arī mūsu – 
LMNA pārstāvji. Gā-
jiens no Bruņinieku 
ielas pa Tērbatas ielu 
dodas uz Ministru ka-
binetu, kur zem ļoti 
spēcīgām lietus šaltīm 
pacietīgi gaida tikša-
nos ar Ministru prezi-
dentu A.Šķēli vai kādu 
no atbildīgajiem minis-
triem, piem., Labklājības ministru R. Jurdžu . Veltīgi !!!   
LBAS vadība  spiesta meklēt, kam iesniegt Arodbiedrību izstrā-
dātās PRASĪBAS.  

15.decembrī, pēc 5 gadu pārtraukuma, atsākas in-
formatīvā izdevuma “ Latvijas Meža nozaru arodu biedrī-
bas Ziņu”  izdošana, kas turpinās arī šodien...  

2000.g. 
7.aprīlī atskatoties uz Meža nozaru arodu biedrības 

pirmajiem 10 gadiem, LMNA priekšsēdētājs E. Grandavs 
teica:  “...LMNA 1. Kongress (1990.gada 7.aprīlī) pavēra pla-
šas iespējas arodbiedrībai raksturīgo problēmu savu biedru 
darba, darba apstākļu, darba samaksas un sociālo jautājumu 
risināšanai. Šie desmit gadi ir pierādījuši , ka arodbiedrība ne-
pastāv tāpēc, lai risinātu tikai viena konkrēta cilvēka problē-
mas, bet gan lai risinātu jautājumus, kas skar visus arodbied-
rības biedrus kopumā visā valstī , tādejādi atrisinot arī katra 
individuālās problēmas. Mūsu LMNA, tāpat kā citas arodbiedrī-

bas  Latvijā, šodien vēl veidojas par tādām, kādām tām jābūt  
- ar konkrētu un efektīvu darbu, solidaritātes spēka apziņu ,  
mērķtiecību un augstu profesionalitāti  pārstāvot un aizstāvot 
savas nozares arodbiedrības biedrus darba tirgū, prasmi vest 
sarunas ar sociālajiem partneriem. Mēs vēl mācāmies!”.  

2003.g.  
26.-29.aprīlī Rīgā darba vizītē bija ieradušies Zviedrijas brālī-
go arodbiedrību pārstāvji Mikaels Sterbeks (“Pappers”) un 
Lars Johansons (Kokapstrādātāju 
AB). Tikšanās laikā Mikaelam Sterbe-

kam – kopējā sadarbības Projekta ko-
ordinatoram - tika pasniegts LMNA At-
zinības raksts par viņa personīgo iegul-
dījumu LMNA izglītības sistēmas izveidē 
un attīstībā un sakarā ar sadarbības 
projekta piekto gadadienu 



2004.g. 
8.jūlijā starpministriju sanāksmē (Zemkopības, Lab-

klājības, Tieslietu ministrijas, Darba devēju, Arodbiedrības 
pārstāvji) tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts 
“Darba aizsardzības prasības meža darbos”. Noiets garš, 
garš ceļš—no 1997.gada. Bet, lai valdība varētu izdot šos no-
teikumus ir jāizdara grozījumi Darba aizsardzības likumā, jo 
tajā šādi noteikumi nav paredzēti. 

LMNA priekšsēdētā-
ja vietnieks A. Sīmansons 
un I. Siņica viesojās Zvied-
rijas Meža un Kokapstrādes 
rūpniecības darbinieku arod-
biedrībā (vidū:  Skogs-och 
Trãfacket prezidents Kjells 
Dalstroms. Tieši Kjella 
vadībā, viņam darbojoties 
kā lektoram, 1992. septembrī Jūrmalā notiek Mācību seminārs 
LMNA arodorganizāciju priekšsēdētājiem un uzticības perso-
nām. Sadarbība izglītības jomā turpinājās līdz 2004.gadam. 
 12.oktobrī pie Ministru kabineta  pikets – ielās izgā-

juši mežizstrādātāji- SIA “Bērzkalni”, SIA “Latsin” un SIA 
GRK  darbinieki – vairāk  kā 
20 cilvēki. Kopā ar saviem 
arodbiedrības biedriem arī 
Bauskas mežu darbinieku 
arodorganizācijas Galvenā 
uzticības persona Regīna 
Klincāne. Mežizstrādes uzņē-
mumu darbinieku sašutumu 
izsaucis Zemkopības ministra 
M. Rozes paziņojums: “…
ilgtermiņa mežizstrādes līgumu turētāji… parazītējot uz 
valsts un sabiedrības rēķina…”.  Cilvēkus satrauc arī tas, 

ka uzņēmumiem, kuriem beidzas ilgtermiņa mežizstrādes līgu-
mi, būs masveidā jāatbrīvo darbinieki, piem. “Bērzkalnos”, kur 
nodarbina 150 cilvēkus, strādājošo skaits būs jāsamazina līdz 
25 darbiniekiem.   
2005.g. 

 Aprīlī, gatavojoties LMNA 15.gadadienai, LMNA 

priekšsēdētājs J.Spāre raksta: “ ...Esam pārdzīvojuši nozares 
lielu un slavenu, arī ne tik lielu un ne tik slavenu, uzņēmumu 
privatizāciju, maksātnespēju, sabrukumu, bankrotu., vairākus 
reformu viļņus mežsaimniecības nozarē . Visos šajos procesos 
visvairāk cieta  (un cieš) darba cilvēki, - cik bieži šīs darba 
rokas un prāts vairs Latvijas darba tirgum nebija vajadzīgas. 
Tādu ir bijis vairāki tūkstoši. Lai sabiedrībā sociālā spriedze 
neizaugtu līdz kritiskajai masai, Arodbiedrības ir iestājušas un 
arī šodien iestājas par to, ka darba tirgum jābūt sociāli orien-
tētam, Latvijas tik bieži mainīgajām valdībām jārisina visu 
sabiedrības slāņu sociālekonomiskie jautājumi. Ir jāpārveido 
esošā nodokļu sistēma. Ir jāpaceļ minimālās algas apmērs un 
ar nodokļiem neapliekamais minimums. ... Mums – arodbied-
rības darba darītajiem - jābūt stipriem un gudriem. Tirgus 
sabiedrībā tiek novērtēts tikai stiprs  partneris. Gudrību mēs 
esam centušies apgūt mācību semināros, bet spēku varam gūt 
tikai savu rindu pieaugumā. ” 
 8-9.jūlijā Saulkrastos, LBAS pirmo reizi organizēja 
sporta spēles nozaru arodbiedrībām. Sporta spēlēs piedalījās 
12 nozares un LBAS birojs. Sacensības sākot vispirms katrai 
komandai vajadzēja prezentēt vizītkarti. 

LMNA komandu pārstāvēja Limbažu VM AO priekšsē-
dētāja Velga Senkovska ar 
saviem  arodbiedrības  bied-
riem  N.  Leci,  S.  Āboliņu 
u.c., Preiļu VM AO priekšsē-
dētāja A. Rudzīte, Rīgas VM 
AO priekšsēdētāja I. Ozoli-
ņa,  a/s  ‘’Latvijas  finieris’’ 
arodbiedrības  biedri  Dz. 
Zommeres vadībā, un LMNA 
RK pārstāvēja Ā. Smildziņš 
un A. Sīmansons.  

2006.g. 
 6. janvārī LBAS organizēja pirmo pateicības pasā-

kumu ‘’Sadarbības partneris 2005’’. Pasākuma mērķis bija 
apzināt labākos sadarbības partnerus – arodbiedrību un darba 
devēju, kas 2005.gadā īpaši veiksmīgi risinājuši darbinieku 
sociāli ekonomiskos jautājumus darba 
vai dzīves vietā. No mūsu - Meža no-
zares - par sadarbību starp darba 
devēju un arodbiedrību kā veiksmīgā-
kie ‘’Sadarbības partneri 2005’’ 
tika sumināti: 
- privāto uzņēmumu grupā: a/s 
‘’Latvijas finieris’’, ģenerāldirektors - 
Uldis Biķis (arodorganizācijas Galve-
nā uzticības persona – Mirdza Bon-
dare); 
 - valsts un pašvaldību uzņēmumu 
grupā: Valkas virsmežniecība, virs-
mežzinis – Andrejs Valdēns ( arodor-
ganizācijas priekšsēdētāja – Viviāna 
Polīte) .  

2007.g. 
  25.-26.maijā, Abragciemā, notika Baltijas valstu – 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - Meža nozaru arodbiedrību 
seminārs ‘’Darba likumdošana un darba koplīgums’’, kuru or-
ganizēja LMNA sadarbībā ar a/s ‘’Latvijas Finieris’’ arodorgani-
zāciju. Baltijas valstu kolēģi 
seminārā dalījās pieredzē un 
diskutēja par kaimiņvalstu 
arodbiedrību darba aktuali-
tātēm saistībā ar: -darba 
likumu un koplīgumu slēgša-
nu; - Likumu par arodbiedrī-
bām; - darbaspēka migrāci-
ju; - darba drošību un darba 
vidi; - jaunu biedru iesaistī-
šanu arodbiedrībā ; 
  Veidojās tradīcija:-
Nākošais sadarbības seminārs notika 2008.gada jūlijā Igauni-
jā. Semināra saimnieks K. Prozess. Turpinājums 2009.gada 
jūlijā Lietuvā. Semināru vadīja Lietuvas mežinieku priekšsēdē-
tājs A. Rauka . 

2010.g. 
 21.aprīlī, Latvijas Meža nozaru arodu biedrība atzī-
mēja savas pastāvēšanas divdesmit gadus. Pasākuma dalīb-
nieki priecājās par tikšanos un atcerējās daudzus tā senā laika 
notikumus. Ar prezentācijā “LMNA—20” apkopotā fotomateri-
āla demonstrējumu,   priekšsēdētājs A. Sīmansons klāteso-
šos iepazīstināja ar nozares arodbiedrības aktivitātēm pēdējos 
piecos gados.  
Tika diskutēts par to, 
ka neskatoties uz valstī 
izveidojušos ekonomis-
ko situāciju, kas atsau-
kusies arī uz LMNA, 

visiem, kā bijušajiem, 
tā patreizējiem arodor-
ganizāciju vadītājiem 
un aktīvistiem, jāie-
saistās nozares arod-
biedrības stiprināšanā, jaunu arodbiedrības biedru iesaistīšanā 
LMNA. Pasākuma dalībnieki uzsvēra: nedrīkst pieļaut nozares 
arodbiedrības apvienošanu ar kādu citu arodbiedrību.  

2014.g. 
 Tiek iekārtota Latvijas Meža nozaru arodbiedrības 

mājas lapa: www.lmna.lv    
Tādejādi esam kļuvuši pieejamāki gan saviem arodbiedrības 
biedriem, gan citiem interesentiem. Dalāmies ar jaunāko in-
formāciju. Atbildam uz jautājumiem. Un vēl... 

DARBS TURPINĀS !!! 


