
                            
 

 
  No 9. septembra līdz 11. septembrim SIA 
Komercizglītības centrā notika “DecisionBase™”( stra-
tēģisku lēmumu pieņemšana) biznesa simulācijas kursi, 
kuru mērķis bija palīdzēt dziļāk izprast uzņēmumu biz-

nesa būtību - ražojoša uzņēmuma kapitāla apriti, ope-
ratīvo vadīšanu, resursu un citus ierobežojumus, ar ko 
ikdienā sastopas uzņēmuma vadība, un kas būtiski ie-
tekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus. 

     Šie kursi Nozares arodorganizāciju aktīvistiem 
kļuva pieejami saistībā ar A/S “ Latvijas Finieris ” pa-

sniegto dāvanu LMNA 25 gadu jubilejā. Kursos piedalī-
jās - N.Lešenoka, A. Lasevičs, S. Veitmane, 
K.Bērziņš, I. Siņica, I.Gretere, U. Roze, I.Pastare, 
J.Vizulis un Dz.Lapiņa. 

 “DecisionBase” kurss ir maksimāli pietuvināts 
reālai uzņēmuma darbībai. Tas uzskatāmi parāda uzņē-
muma funkciju savstarpējo saistību, atkarību un vieno-
tas darbības kritisko lomu kopēju mērķu sasniegšanā. 
    Kursu vadītājs—treneris: Agris Lapiņš, Celemi 
sertificēts treneris “DecisionBase”, izglītība: MBA 

(RSEBAA), augstākā izglītība matemātikā (LU), Mene-

džeru skola Carl Duisberg Gesellschaft (Vācija). Strādā-
jis vadošos amatos vairākos Latvijas uzņēmumos. Paš-

laik ir "Biznesa inkubatora MAGNUS” (Cēsis) valdes 
priekšsēdētājs.   Simulācijas laikā dalībnieki analizēja 

tirgus situāciju un izstrādāja modeļa uzņēmuma darbī-
bas stratēģiju; realizēja izstrādāto stratēģiju un mode-
lēja uzņēmuma darbu nosacītu 7-10 gadu garumā. 
 Pielietojot finanšu uzskaites principus, sastādīja 
budžetus un vienkāršotu uzņēmuma bilanci un peļņas/
zaudējumu aprēķinu; sekoja līdzi finanšu rādītājiem; 
izjūtot to saistību ar notikumiem „reālajā” dzīvē; vingri-

nājās budžeta sastādīšanā un naudas plūsmas plānoša-
nā, veica investīciju atmaksāšanās aprēķinus un meklē-
ja kapitāla racionālākas izmantošanas iespējas, tādejādi 

dziļāk izprotot uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanas ne-
pieciešamību, stratēģijas esamības nozīmi uzņēmuma 
dzīvē, iegūstot labāku „bildi” par ražojoša uzņēmuma 

kapitāla apriti un darbības pamatprincipiem. 
    Biznesa simulācijas izaicinājums - veikt parei-
zas investīcijas pareizajā laikā un vietā, saņemot plāno-
to atdevi. Kursu dalībnieki saskārās ar izaicinājumiem 
paredzēt, kādu ietekmi nākotnē atstās viņu šodien pie-
ņemtie lēmumi. Bija ātri jāsaprot, kā darbības, kas tiek 
īstenotas vienā uzņēmuma darbības sfērā vai struktūrā, 

ietekmēs pārējās. 
   Dalībnieku ieguvumi šo kursu laikā bija labāka 

izpratne par lēmumiem, kas ietekmē uzņēmuma bizne-
sa rezultātus, ļoti ātrā un koncentrētā veidā iejūtoties 
uzņēmuma vadītāju ādā.  
    Kā liecina mācību dalībnieku anonīmās aptaujas 
atsauksmju apkopojums par „DecisionBase” kursu, -

novērtējums ļoti pozitīvs. 
   16.septembrī notika LMNA organizēts izbrau-
kuma seminārs Kuldīgā arodorganizāciju vadītājiem un 
aktīvistiem par tēmu: ‘’Arodorganizāciju vadītāju 
iekšējās komunikācijas uzlabošana, stiprināšana 
un saliedēšana’’. Semināru organizēja I. Siņica sa-

darbībā ar D. Šimpermani un I. Paegli ( Kuldīga).  

  Draudzīgās pārrunās un spraigās diskusijās se-
mināra dalībnieki vienojās, ka nozares arodorganizāci-
jām vajag regulāri satikties, lai uzzinātu jaunāko, kas 
notiek Arodbiedrībās, nozares arodbiedrībā un kādas ir 
aktualitātes arodorganizācijās. Vajadzīga rakstiska in-
formācija, lai to varētu novadīt līdz katram arodbiedrī-

bas biedram. Nepieciešams organizēt kopīgus pasāku-
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Foto no LMNA arhīva 

Kursu “DecisionBase” dalībnieki: N. Lešonoka (no 
kreisās, I.Pastare, I.Siņica, I.Gretere ( visi 
LMNA), M.Dunskis (LCA) un N.Mickeviča ( LBAS) 



mus, tādejādi uzlabojot savstarpējās attiecības. Organi-

zēt vismaz vienu korporatīvu pasākumu gadā, tādejādi 
veicinot arodbiedrības aktīvistu iepazīšanos vienam ar 
otru neformālā atmosfērā un vidē.  

 LMNA vadība izsaka pateicību D. Šim-

permanei un I. Paeglei par ieguldīto darbu 

semināra dienas pilnvērtīgā norisē. 
 

 

  17. septembrī LMNA vadība piedalījās 
AS «Latvijas Finieris» organizētajās Meža dienās 
«Zābakos», Krimuldas pagastā. Notika nākotnes dižko-
ku (bērzu, kļavu, ozolu un pīlādžu) stādīšana. 
 Pasākumā piedalījās ne tikai uzņēmuma darbi-
nieki, bet arī sadarbības partneri no dažādām pasaules 
valstīm. Jaunās dižkoku audzes veidošanā piedalījās arī 

valsts prezidents Raimonds Vējonis, ekonomikas mi-
nistre Dana Reizniece - Ozola, Krimuldas novada do-
mes priekšsēdētājs Juris Salmiņš un daudzi citi gan 

valdības, gan meža nozares pārstāvji. 

   29. septembrī, projekta “Vienlīdzība mobili-

tātē – atbildīga darba tirgus migrācija Eiropas Sa-
vienībā” VS/2015/0012 ietvaros notika starptautiska 
apaļā galda diskusija par darba ņēmēju norīkošanu dar-
bam citās Eiropas Savienības valstīs. 
  Apaļā galda diskusijas mērķis bija apmainīties 
ar pieredzi darba ņēmēju norīkošanā un norīkoto darba 

ņēmēju būtiskākajām problēmām starp dažādām Eiro-

pas Savienības valstīm. 
  Pasākuma īpašie viesi bija arodbiedrību konfe-
derāciju pārstāvji no Francijas - General Confederati-

on of Labour (CGT), Spānijas Independent Trade 
Union of workers of Madrid un Rumānijas – National 
Trade union Confederation Cartel Alfa arodbiedrību pār-
stāvji, kuri dalījās pieredzē ar problēmām kas rodas ja 
darbiniekus nosūta darbā uz citu Eiropas valsti. 
   Par situāciju darbinieku norīkošanā, Latvijas 
Būvniecības nozarē, iepazīstināja Latvijas Celtnieku 

arodbiedrības projektu koordinators Mārtiņš Dunskis. 
Aktīvu dalību pasākumā ņēma arī valsts institūciju - 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņē-
mumu dienesta un Valsts Darba Inspekcijas pārstāvji, 
kas informēja par dokumentāciju, kāda nepieciešama 
norīkojot darbiniekus, kā arī dodoties strādāt uz citām 

Eiropas Savienības valstīm, par kārtību, kādā jāmaksā 
nodokļi darbinieku norīkošanas gadījumā, kā arī par 
tipiskākajām norīkoto darbinieku problēmām kopumā. 

 

    

   10.septembrī Lietuvas arodbiedrības Viļņā or-
ganizēja protesta akciju „Nē – verdzībai darbavietā”. 

Protesta akcijā piedalījās arī Latvijas arodbiedrību pār-
stāvji. 
 Protesta akcija, kuras mērķis bija iestāties pret 
valdības centieniem mazināt darbinieku garantijas, libe-
ralizējot darba attiecības un ierobežojot arodbiedrību 
tiesības. 
   Vienlaicīgi ar protesta akciju Viļņā, 

10.septembrī notika LBAS dalīborganizāciju (t.sk. 

LMNA) pikets Rīgā, Rūpniecības ielā 24, pie Lietuvas 
vēstniecī-
bas. Piketa 
laikā Lietu-
vas vēst-
n i e c ī b a s 

pārstāvim 
tika nodota 
L a t v i j a s 
Brīvo arod-
b i e d r ī b u 
savienības 

( L B A S ) 
a t b a l s t a 
v ē s t u l e , 
kas adre-
sēta Lietu-
vas Valsts prezidentei, Seimam, valdībai un Lietuvas 
vēstniekam Latvijā.  

     LBAS un tās dalīborganizācijas pauž pilnīgu at-
balstu Lietuvas arodbiedrībām to centienos aizsargāt  
darbiniekus. LBAS aicina Lietuvas valdību un politiskos 
līderus Darba likuma izstrādes procesā ievērot sociālā 
dialoga, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) kon-

venciju principus, ES direktīvas un citus starptautiskos 
noteikumus un regulas, lai netiktu samazinātas un iero-

bežotas darbinieku tiesības un garantijas, kā arī arod-
biedrību tiesības un aktivitātes. 
 23.septembrī notika LBAS Valdes sēde. Darba 
kārtībā : - Par LDDK priekšlikumiem grozījumiem Darba 
likumā (ziņo: K. Rācenājs – LBAS jurists). 

LATVIJAS BRIVO  

ARODBIEDRIBU SAVIENIBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LMNA semināra dalībnieki pēc labi paveiktā 
darba pie Kuldīgas novada muzeja ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prieks par paveikto. Nākotnes dižkokam roku pie-
likuši Valsts prezidents R.Vējonis (no labās), 
A.Sīmansons, Ā.Smildziņš, A.Cunskis (LMA) un 
I.Siņica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LMNA arhīva 

 Piketā pie Lietuvas vēstniecības solida-
ritāti pauž arī A.Sīmansons un Ā.Smildzņš 



  LBAS Valde nolēma: 1. Uzdot LBAS līdz 

1.oktobrim apkopot LBAS dalīborganizāciju izteiktos 
priekšlikumus par grozījumiem Darba likumā un nosūtīt 
tos dalīborganizācijām apspriešanai; 2. Aicināt LBAS 

dalīborganizācijas līdz 26.oktobrim apspriest visus iz-
teiktos priekšlikumus savās nozaru institūcijās un par to 
ziņot LBAS; 3. Kārtējā LBAS Valdes sēdē apstiprināt 
kopējo pozīciju par grozījumiem Darba likumā.  
  28.septembrī Finanšu ministrijā pirmo reizi 
sanāca darba grupa par koplīguma sociālo garantiju 
neaplikšanu ar papildu nodokli. Sēde tika sasaukta pēc 

LBAS ierosinājuma.  
 Sarunā piedalījās Finanšu ministrijas, LDDK, 

LBAS, LM un VID pārstāvji.  
  Pašlaik likums nosaka - uz katriem 100 EUR par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar darbinieku ēdināšanu, 
transportu, dienesta viesnīcu un izglītības iegūšanu, 

jāpiemaksā vēl 79,34 EUR lieli darbaspēka nodokļi. 
LBAS piedāvā nepiemērot papildu darbaspēka nodokļus 
iepriekš minētajām sociālajām garantijām līdz 10% ap-
mērā no gada bruto darba samaksas fonda, un nosakot 
šo sociālo garantiju vidējo apmēru uz 1 darbinieku. 
   Sanāksmes laikā tika nopietni diskutēts par šo 
atlaižu mērķiem. Tika izdalīti 3 mērķi. Pirmkārt, darbi-

niekiem ir papildu garantijas un šīm garantijām nebūtu 

jāpiemēro papildu nodokļi (ēdināšana, transports, mo-
bilitāte, izglītība, apmācība). Otrkārt, šo uzņēmumu, 
kuri nav ēnu ekonomikā, konkurētspējas nostiprināša-
na. Konkurētspēja ir ļoti svarīga, un tā ir apgrūtināta 
tādēļ, ka ir daļa uzņēmumu, kas visus nodokļus nemak-
sā, maksā arī algas aploksnēs, un rezultātā 

“negodīgajiem” ir vieglāk konkurences cīņā. Treškārt, – 
sociālā dialoga uzņēmumā un nozarē nostiprināšana, 
kad paši darbinieki runā ar darba devēju, spriež par to, 
ko un kā labāk īstenot.  
   No FM puses izskanēja ideja, ka jāsāk ir ar vie-
nu garantiju, kas varētu būt transports vai ēdināšana.  

Savukārt LBAS piedāvāja, ka tas varētu būt ēdināšana 
plus transports, kas varbūt iesākumā varētu būt at-
balsts sabiedriskā transporta lietošanai, par ko vieglāk 
atskaitīties.  
   Finanšu ministrs nepiekrīt šādas garantijas  at-
tiecināšanai uz valsts iestādēm un pašvaldībām, tātad 
šie atvieglojumi varētu attiekties vien uz valsts un paš-

valdību kapitālsabiedrībām un uz privātajiem uzņēmu-
miem.  
   Sanāksmē tika runāts, lai šīs sociālās garantijas 
tiktu piemērotas vienādā apmērā visiem darbiniekiem. 
    Šīm izmaiņām likumdošanā ir jāattiecas uz ie-

dzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksām. Turklāt, VID uzskata, ka tās būs 

viegli administrējamas un viegli ieviešamas.  
     Nākamā sēde plānota pēc divām nedēļām. 
  9.oktobrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā 
(LBAS) notika diskusija “Tautsaimniecības attīstībai 
labvēlīga nodokļu politika vai sabalansēts bu-
džets?” 

    Diskusijā piedalījās: Eiropas Parlamenta deputāts 
Roberts Zīle, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais 
profesors, Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis 
Sauka, AS "Latvijas Finieris" Padomes priekšsēdētājs 

Uldis Biķis, Latvijas Biznesa savienības Padomes 
priekšsēdētāja Elīna Egle, LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers un LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Bal-

dzēns. 
   Diskusija parādīja, ka Latvija ir situācijā, kad 
arodbiedrības un darba devēji runā par tautsaimniecī-

bas attīstību, bet valdība un Finanšu ministrija par teh-

nisku budžeta sabalansēšanu.  
   Diskusijas dalībnieki norādīja uz sekām - par 
valsts budžeta/nodokļu politikas ietekmi uz dažādām 

sfērām, tostarp, uz nodarbinātību, ēnu ekonomiku, uz-
ņēmējdarbību, tautsaimniecību u.c., un kā būtu jārīko-
jas, lai valstiskā mērogā tiešām varētu runāt par taut-
saimniecības attīstību.  
   Arodbiedrību pārstāvji norādīja uz galvenajām 
arodbiedrību pretenzijām – pret diferencētā neaplieka-
mā minimuma ieviešanas veidu, kas paredz iesniegt 

deklarācijas ikvienam darbiniekam un saņemt nodokļa 
atmaksu pēc 16-17 mēnešiem, pret sociālā budžeta 

principu devalvēšanu, solīto IIN likmes nesamazināša-
nu, nepietiekamu cīņu pret ēnu ekonomiku, nevienlīdzī-
bas vairošanu – faktiski palielinot darbaspēka nodokļus 
un neapliekot ar nodokli kapitālu u.c. 

      

 

STARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ ... 

7. OKTOBRIS – Diena par cienī gu darbu! 
 Mūsu nozares starptautiskās arodbiedrības BWI un 

EFBWW saistībā ar ‘’7.oktobris–Diena par cienīgu 
darbu’’ informē par darba devēju attieksmi pret darbiniekiem 

konkrētā uzņēmumā.  
 Uzņēmums “LafargeHolcim” ir apņēmies nodro-

šināt “veselībai 
drošas un iekļau-
jošas  darba vie-
tas” visiem uzņē-
muma darbinie-
kiem. Uzņēmums 
ir paziņojis, ka 
darba drošība ir 

uzņēmuma veiksmes formula produktīvai uzņēmuma 
darbības nodrošināšanai un to īpaši novērtē uzņēmuma 
darbinieki un arodbiedrības pārstāvji. 
 Uzziņa: “LafargeHolcim” ir Šveicē 2015.gadā dibi-
nāta Celtniecības materiālu ražošanas grupa, kas 90 valstīs 

nodarbina 115 000 strādniekus. 
 Darbinieki visā pasaulē, šajā dienā pieprasa iz-
beigt nedrošus darba apstākļus un nedrošas darba vie-
tas, kas sevī ietver: Neregulāru, terminētu, nodarbinātību, 
vai citas nodarbinātības formas, kas visbiežāk tiek veiktas 

apakšuzņēmēju ķēdēs, kur 
parasti darba algas ir zem-
ākas par noteiktajām valstī, 
arī darba drošība ir nepietie-
kami nodrošināta. Šajā no-
darbinātības līmenī ir lielāks 
aplokšņu algu risks, līdz ar to, 
tiek ierobežota darbinieku 
sociālā aizsardzība. 
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09.10.2015. P.Krīgers (no labās), E.Baldzēns, R.Zīle, 
A.Sauka, U.Biķis un E.Egle 



 Uzņēmuma “LafargeHolcim” darbinieki pieprasa, 
lai uzņēmums : Sāk sociālo dialogu globālā līmenī, lai koplī-
gums spētu nosegt visus uzņēmuma būvlaukumus, kas nodro-
šinātu starptautisku darba tiesību aizsardzību; 
 Izveido starptautisku uzņēmuma padomi, kas kontrolētu, vai 
darba tiesības tiek ievērotas visos uzņēmuma līmeņos; 
 Uzlabo darba drošības un aizsardzības apstākļus ikvienam 
uzņēmuma darbiniekam, izveidojot darba aizsardzības komisi-
ju uzņēmumā; Mēs pieprasām, lai “LafargeHolcim” uzņē-
mums pārstāj vairot nedrošas darba vietas un pārstāj vērtēt 
peļņu augstāk par darbinieku dzīvībām! 
 

EIROPAS ARODBIEDRĪBU DARBA  

AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS SEMINĀRS 
 8.-9.oktobrī, Rīgā, ASTOR viesnīcā notika Eiropas 
Arodbiedrību Institūta (ETUI) organizēts Darba aizsardzības 
Stratēģijas seminārs. Piedalījās 50 dalībnieki no 26 Eiropas 
valstīm, t.sk. no Latvijas - Z.Antapsons, M.Pužuls (LBAS), 
V.Novikovs (Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība), I.Vagare (Latvijas pašvaldības darbinieku arod-
biedrība) un Ā.Smildziņš (LMNA); no Lietuvas – I.Ruginiene 
(Mežsaimniecības un Kokapstrādes arodbiedrības priekšsēdētā-
ja); no Igaunijas – A.Māsika (Igaunijas Arodbiedrību Savienī-
ba). 
 Seminārā ievadrunu teica LBAS priekšsēdētājs Pēte-
ris Krīgers. 

 Semināra gaitā tika apspriesti arodbiedrībām,  nodar-
binātajiem svarīgi jautājumi:   

 1. REFIT programma - darba aizsardzības 

normatīvo aktu deregulācija? 
 Eiropas komisijas pieņemtais lēmums par ES direktīvu 
pārskatīšanas un vienkāršošanas programmas (REFIT)  ievie-
šanu paredz visu 24 darba aizsardzības (DA) Direktīvu 
pārskatīšanu, kas savukārt nākotnē izraisīs arī nacionālo DA 
normatīvo aktu grozījumus. 
  Eiropas komisija ir sākusi pārskatīt Eiropas Kopienas 
Padomes direktīvu (89/391 EEK), uz kuras pamata ir izvei-
dots arī Latvijas Darba aizsardzības likums. Piedāvātie direktī-
vas teksta vienkāršošanas priekšlikumi izraisa arodbiedrībām 
bažas , ka to ieviešana ievērojami pasliktinās esošo darba aiz-
sardzības sistēmu.  
 Priekšlikumi izņemt no direktīvas arī normu par prasī-
bu darba devējiem konsultēties ar darbiniekiem par DA jautā-
jumiem un noteikt neobligātu darba vides riska faktoru rakstis-
ku novērtēšanu  radīs vienpusēju un neobjektīvu DA situācijas 
novērtējumu darba vietās, tādejādi mazinot nodarbināto līdz-
dalību savu  darba apstākļu un drošības   
  Eiropas komisijas pieeja Direktīvu pārskatīšanā prasa 
aktīvu rīcību no arodbiedrību puses. Semināra dalībnieki pieņē-
ma  rekomendācijas arodbiedrībām, kas paredz:  
 ●Kolektīvu vēstuļu iesniegšanu valdībām par REFIT 
programmas kaitīgo ietekmi uz DA sistēmu;  
 ●Aktīvu arodbiedrību līdzdalību paredzētajā direktīvu 
izmaiņu publiskā apspriešanā;   
 ●Dalībvalstu ziņojumus par deregulācijas procesa 
ietekmi uz darbinieku tiesību ierobežošanu;  
 ●Luksemburgas DA komitejā protestēt pret Eiropas 
komisijas nevēlēšanos konsultēties par REFIT procesu; 
 ●Vienoties par saskaņotu arodbiedrību rīcību Eiropā. 

  2.Kancerogēno vielu pielietošanas ierobe-

žošana. 
 Eiropas Savienībā katru gadu ap 100 000 cilvēku 
mirst ar vēža slimībām, ko izraisa kancerogēno un mutagēno 
ķīmisko vielu pielietošana darba procesos. 

Eiropas Komisija (EK) no 2013. gada oktobra ir iesal-
dējusi Kancerogēnu un mutagēnu Direktīvas pārskatīšanu, kas 
neļauj ieviest plašāku bīstamo vielu sarakstu ar pieļaujamām 
vielu robežvērtībām. Rezultātā Eiropā šodien tikai trijām ķimi-
kālijām, kas izraisa vēža slimības, ir drošas robežvērtības. 

Tagad Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) 
pieprasa:  

● Nekavējoši atjaunot Kancerogēnu un mutagēnu 
Direktīvas pārskatīšanu, paplašinot darba procesos pielietoja-
mo ķimikāliju skaitu ar saistošiem iedarbības ierobežojumiem; 

 ● Papildināt Direktīvu ar 50  kaitīgāko vielu sarakstu, 
kas izraisa vēža slimības un  vīriešu un sieviešu neauglību. 

Lai veicinātu Kancerogēnu Direktīvas pārskatīšanu, 
ETUC rekomendē: 
● Saskaņot sadarbības principus ar gaidāmo 2016. gadā Nī-

derlandes ES Prezidentūru, kuras valdība ir solījusi atbalstu; 
 

MEŽA NOZARĒ  

  12. oktobrī notika Kokrūpniecības NEP sanāk-
sme. Darba kārtībā izskatīti sekojoši jautājumi: - 1. 
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionā-
lās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 
2011. gada līdz 2015. gadam (ziņo:  Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta (IKVD) vecākais eksperts - 

M.Stinkulis); - 2. Profesionālās izglītības un vispārējās 
izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu 

izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā 
(ziņo: IKVD vecākā eksperte - S.Dīķe); 3. Nozares pro-
fesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas 
rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas eksper-

tu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditā-
cijas ekspertu komisijas ekspertiem ( ziņo: IKVD vecā-
kā eksperte - D.Vernera); 4. Nozaru kvalifikāciju sistē-
mas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruk-
tūrai ( ziņo: SIA AC Konsultācijas pārstāve - A. Kun-
drāte); 5. Par izpētes rezultātiem Kokrūpniecības 
(mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē, (Profesiju karte, 

līmeņu apraksti, darba tirgus analīzes rezultāti, uzņē-

mēju aptaujas rezultāti), (ziņo: SIA AC Konsultācijas 
pārstāve - A.Kundrāte); 6. Par Latvijas Amatniecības 
kameras vēstuli nozaru ekspertu padomēm (ziņo: Kok-
rūpniecības NEP konsultants darba devēja satura jautā-
jumos - A. Bukonts). 

NOZARES EKSPERTU  

 PADOMES 

SANĀKSME 
 

Inguna Siņica— Kokrūpniecī-
bas  nozares ekspertu pado-

mes konsultante darba ņēmēju satura jautājumos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

  Semināra dalībnieku skaitā arī LMNA eksperts 
Ā.Smildziņs (trešais no kreisās), A.Māsika (Igaunija) 
un citi ... 

 Sveicam mūsu kolēģi—

Dienvidlatgales Virsmežniecības 

Arodorganizācijas  vadītāju -  

 

AIVARU SKRINDU 
  

apaļā Dzīves Jubilejā !!! 
 

LMNA Valde 


