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   19.aprīlī notika LMNA arodorganizāciju vadītā-
ju un aktīvistu Informatīvā diena. Informatīvās dienas 
tematika bija pieskaņota Starptautiskai darba aizsardzī-
bas dienai.  Darba gaitā: -1. Kokapstrādes nozare 
Valsts darba inspekcijas (VMD) vērtējumā (ziņo: S. Rū-
tiņa – Rūtenberga – VDI Darba aizsardzības nodaļas 
vecākā eksperte); - 2. Par tālmācību iespējām darba 
aizsardzībā (ziņo: Z. Antapsons – LBAS eksperts dar-
ba aizsardzībā). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  S.Rūtiņa- Rūtenberga:   “... 2016. gadā Latvi-
jā reģistrēti 1840 nelaimes gadījumi darbā 

(+6%, salīdzinot ar 2015. gadu), t.sk. 35 nāves gadīju-
mi darbā un 31 “dabīgās nāves” gadījums darbā.  
Kokapstrādes un mežizstrādes nozarēs pagājušajā gadā 
reģistrēts 261 nelaimes gadījums (+ 7,7%, salīdzinot 
ar 2015. gadu) un 4 nāves gadījumi (uzņēmumos, ku-
ros nav LMNA arodorganizācijas). Nelaimes gadījumu 
(NG) kopējā skaita pieaugums daļēji izskaidrojams ar 
darba devēju un cietušo atbildīgāku attieksmi pret noti-
kušajiem nelaimes gadījumiem (paziņošana, izmeklēša-
na …), ar labāku izpratni par NG neizmeklēšanas sekām 
(ārstēšanās, rehabilitācijas izdevumi…)...  
 No pārbaudēs iegūtajiem datiem var uzzīmēt 
meža nozarēs 2016.gadā smagos un nāves gadījumos 
cietušā vidējo portretu (skat. attēlu.)... 

  Piezīme: 
Gan cietušā 
d a r b a 
stāžs, gan 
p ro fe s i j a , 
acīmredzot, 
ir tiešā 
saistībā ar 
profesionā-
lo (ne)
sagatavotī-
bu, ko pa-
pildina ne-
veiktās Ob-
ligātās ve-
selības pār-
baudes.   
 

   Pirmreizējo arodslimnieku skaita dinamika 
kokapstrādes un mežizstrādes nozarēs: 2012.gadā – 
63; 2013.gadā – 72; 2014.gadā – 68; 2015.gadā -74; 
2016.gadā -91. ... 
  Tomēr VDI ikgadējo tematisko pārbaužu rezul-
tāti liecina, ka darba aizsardzības stāvoklis kokapstrādē 
pamazām uzlabojas.  ...”.    

2.  Par tēmu “UZTICĪBAS PERSONU LOMA UZŅĒMUMĀ” 
runāja Brīvo arodbiedrību savienības darba aiz-

sardzības eksperts Ziedonis Antapsons.   
  Viņš norādīja uz mūsdienu  skarbo realitāti – # 
bizness bieži vien tiek veidots uz darbinieku veselības 
un dzīvības rēķina: # rādītājs – vidējais mūža ilgums 
Latvijā par 10 gadiem īsāks nekā attīstītajās  ES val-
stīs; # cēlonis – vairākums strādā smagos un kaitīgos 
darba apstākļos; # pensijas vecuma palielināšana – 
problēmas ar darbspēju saglabāšanu lielā vecumā; # 
darba aizsardzība (DA) -  nav valsts un daudzu uzņē-
mumu prioritārs jautājums; # darbinieku aktivitāte DA 
jautājumu risināšanā darba vietās – vēlētas un apmācī-
tas darba aizsardzības uzticības personas; # normatīvie 
akti – Darba aizsardzības likums, (panti 20, 21, 14), 
Ministru kabineta noteikumi Nr.427 “Uzticības personu 
ievēlēšanas un darbības kārtība”(17.09.2002).   Tiesis-
kie priekšnoteikumi darbiniekiem savu un darba biedru 
darba apstākļu un darba drošības uzlabošanai ir doti. 



Daudzos gadījumos darba vides jautājumu risināšanā 
vajadzētu vairāk sadarboties ar darba devēju,  būt uz-
stājīgākiem. Zinošas un principiālas uzticības personas 
sava sabiedriskā pienākuma izpildē var ievērojami stip-
rināt arodorganizācijas prestižu uzņēmumā.    
   Z.Antapsons uzsvēra, cik svarīga ir uzticības 
personu līdzdalība darba vides iekšējā uzraudzībā. Tā ir 
piedalīšanās darba vides risku novērtēšanā; darba aiz-
sardzības pasākumu plānošanā; piedalīšanās nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanā; piedalīšanās ražošanas 
iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā u.tml. Pro-
tams, uzticības personas savus pienākumus veic sadar-
bībā ar uzņēmuma arodorganizāciju, it īpaši piedaloties 
darba koplīguma sadaļas “droši un veselīgi darba ap-
stākļi” izstrādāšanā.                   
  Piezīme (Ā.S.): Meža nozaru uzņēmumos, kuros ir 
LMNA arodorganizācijas, nelaimes gadījumu skaits 
2016.gadā, saskaņā arodorganizāciju ziņām, salīdzinot 
ar 2015.gadu ir nedaudz samazinājies (-3 gadījumi), 
nāves gadījumi darbā nav notikuši. Atzinīgi vērtējams 
tas, ka  visu nelaimes gadījumu izmeklēšanā ir piedalī-
jušās darba aizsardzības uzticības personas. 

 

  

28.APRĪLIS –  

STARPTAUTISKĀ  

STRĀDNIEKU  

PIEMIŅAS DIENA 
    

     Strādnieku piemiņas diena tiek oficiāli at-
zīmēta Austrālijā, Argentīnā, Beļģijā, Bermudu salās, 
Brazīlijā, Kanādā, Dominikānas Republikā, Gibraltārā, 
Īrijā, Luksemburgā, Panamā, Peru, Portugālē, Spānijā, 
Taizemē, Taivānā, ASV un Apvienotajā Karalistē. Beni-
nā, Čehijā, Somijā, Ungārija, Maltā, Nepālā, Jaunzēlan-
dē, Rumānijā un Singapūrā arodbiedrības veic darbī-
bas, lai panāktu šīs dienas valstisku atzīšanu.  
 27. aprīlī Starptautiskās Strādnieku piemiņas 
dienas priekšvakarā notika  Brīvo arodbiedrību savienī-
bas (LBAS) organizēta Starptautiskajai darba aizsardzī-
bas dienai veltīta konference. Konferencē piedalījās 70 
dalībnieki - LBAS dalīborganizāciju vadītāji, speciālisti, 

uzņēmumu pārstāvji u.c.  
 Konferenci atklāja LBAS 
priekšsēdētāja vietniece Irēna 
LIEPIŅA.  
 Uzrunai sekoja Piemi-
ņas brīdis bojā gājušajiem un 
cietušajiem nelaimes gadīju-
mos darbā.    

   Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors  Re-
nārs LŪSIS sniedza pārskatu “Latvijas darba vide 
2016. gadā un aktualitātes 2017. gadā” . Pēc ope-
ratīvajiem datiem 2016. gadā reģistrēti 1840 nelaimes 
gadījumi darbā, t.sk. bojā gājuši 35 (2015. gadā – 26), 
t.sk. 3 nodarbinātie mežizstrādē. Pagājušajā gadā sma-
gi cietuši 180 (2015. gadā - 171) nodarbinātie. Pēc bo-
jā gājušo skaita uz 100 000 (4,5) strādājošajiem Latvi-
ja ieņem vienu vadošajām vietām (sliktā nozīmē) Eiro-
pas Savienībā, kurā šis rādītājs vidēji ir 3 reizes ma-
zāks. Ievērības cienīgs rādītājs ir “dabīgās nāves” 
darbā. Pagājušajā gadā tādas ir reģistrētas 31, bet pē-
dējos 5 gados pavisam 188 gadījumi.    
 Piezīme ( Ā.S.): Diemžēl VDI ikgadējos darbības pār-
skatos “dabīgās nāves” gadījumu cēloņu analīze netiek 
atspoguļota. Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku 
skaits ir pieaudzis par 18%, taču tas joprojām ir vairā-
kas reizes mazāks nekā Somijā, Zviedrijā u.c. valstīs. 
Atšķirīgs slimību diagnosticēšanas līmenis? Nodarbināto 
labāka sapratne par arodslimībām un to savlaicīgas ār-
stēšanas nozīmi?...     
 VDI savas darbības plānotos rādītājus esot iz-
pildījusi. Apsekoti 10 182 uzņēmumi, t.sk. apsekojumi 
nelikumīgās nodarbinātības samazināšanai – 3 081, 
apsekojumi saistībā ar iesniegumu izskatīšanu – 2 836 
u.t.t. Par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem 
uzlikti 1785 administratīvie sodi, t.sk. 1 476 naudas 
sodi.  
   Lūk, daži secinājumi, kuri attiecas uz kokapstrādes 
un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem: - netiek veiktas 
regulāras darba aprīkojuma apkopes; - traumas tiek 
gūtas iekārtu neapturēšanas dēļ. 
   Ķīmisko vielu un maisījumu lietošanā: 
 - netiek novērtēti maisījumu riska faktori; 
 - nodarbinātie nav apmācīti pareizai rīcībai ārkārtas 
situācijā, kā arī ķīmisko vielu un maisījumu lietošanai 
ikdienā.        
   VDI piedāvā atbalsta rīku OIRA mazajiem uzņē-
mumiem (31.12.2016. – 3299 lietotāji). VDI esot ātrāk 
un ērtāk sasniedzami – www.latvija.lv   

   Vesela rinda pasākumu iecerēta īstenot Eiropas 
Sociālā Fonda projekta ietvaros. 
  Uzziniet vairāk: www.vdi.gov.lv; www.stradavesels.lv;           
@ d a r b a a i z s a r d z ī b a ; @ d a r b a i n s p e k c i j a ;     
www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija;  
 2016.gadā VDI amatpersonas sniegušas 40 557 
konsultācijas!!!  
    LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis 
ANTAPSONS savā ziņojumā “Arodbiedrību līdzdalī-

ba nelaimes gadījumu statisti-
kas pilnveidošanā” uzsvēra , ka 
objektīvi dati ir pamats valsts dar-
ba aizsardzības politikas plānošanā 
un kontrolē. Par darba aizsardzī-
bas jautājumiem reti tiek diskutēts 
televīzijā, presē, internetā. Šos 
jautājumus vajadzētu aktualizēt 
vismaz ceļu negadījumu, uguns-
grēku u.c. notikumu atspoguļoša-

nas līmenī. Arodbiedrībām, organizācijām, to ievēlēta-
jām uzticības personām uzņēmumos vajadzētu būt ne-
iecietīgākām pret nelaimes gadījumu slēpšanu, ja tā 
notiek. Cietušajam, ja nelaimes gadījums nav izmeklēts 
un reģistrēts, sekas dažkārt var būt ļoti bēdīgas.  
   Darba vides un veselības institūta pētniece 
Svetlana LAKIŠA raksturoja svarīgākos darba vides 
indikatorus – no globāliem un nacionāliem līdz konkrētā 
darba vietā pielietojamiem. 

LATVIJAS BRĪVO  

ARODBIEDRĪBU SAVIENIBĀ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
27.04.2017. Piemiņas brīdis. Priekšplānā no kreisās 

R.Lūsis (VDI), Ā.Smildziņš (otrajā rindā  no labās)... 



   Ā.Smildziņš: “ ... Pateicos par doto iespēju teikt 

dažus vārdus, kamēr zālē vēl ir arī  
VDI direktors R. LŪSIS ...  

... Vispirms gribu atgādināt klāt-
esošajiem ka, ja Arodbiedrības 

pirms piecarpus gadiem nebūtu 
noprotestējušas Labklājības minis-

trijas radīto “Darba un sociālo lietu 
valsts inspekcijas likuma” projek-

tu, kas pēc būtības nozīmēja 

Valsts Darba Inspekcijas apvieno-

šanu ar Bērnu tiesību aizsardzības 
inspekciju , tad šodien mēs darba aizsardzības jautājumu vietā 

risinātu Jelgavas bērnu nama problēmas... 
 ...  Tiek uzskatīts, ka Latvijā patiesais nelaimes gadī-

jumu skaits, kā norādīja LBAS eksperts darba aizsardzības 
jautājumos Z.Antapsons  ir apmēram 15 reizes lielāks, nekā 

tiek uzrādīts VDI pārskatos, tad kādēļ netiek noskaidrots, kādi 
ir patiesie dati un kādi ir nelaimes gadījumu slēpšanas cēloņi. 

Varbūt, ka tas izriet ne tikai no darba attiecībām – darbinieks-
darba devējs? Varbūt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-

tūrai ir patīkami, ka mazāk jātērē apdrošināšanas atlīdzībām, 
ko paredz likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret ne-

laimes gadījumiem darbā un arodslimībām”?  Lai gan Darba 
aizsardzības likumā norāde, ka novērtējot  darba vides riskus, 

darba devējam jāņem vērā, ka risku nodarbināto drošībai un 
veselībai galvenokārt var radīt “nepietiekama nodarbināto pro-

fesionālā sagatavotība …”, VDI darbības pārskatos nodarbinā-
to, amatpersonu, uzticības personu profesionālās sagatavotī-

bas jautājums izpaliek. ... 
 ... LBAS Darba aizsardzības konsultanta M. Pužula 

ziņojumā par Arodbiedrību apkopojamo statistiku piesauktie 
skaitļi nav sevišķi iedvesmojoši. 1482 darba aizsardzības uzti-

cības personas  - tas ir ļoti maz!  Bet, ja nelaimes gadījumu 
izmeklēšanā no tām piedalījušās tikai 79 (t.sk. 15 no LMNA AO 

ievēlētajām) tad tas ir ļoti, ļoti maz! VDI amatpersonām apse-
kojot uzņēmumus vairāk uzmanības  jāpievērš uzticības perso-

nu darbības nodrošināšanai (laiks, normatīvie akti, iesaistīšana 
nelaimes gadījumu izmeklēšanā, pasākumu izstrādē…) ...  

  ... Ierosinu padomāt— vai nevajadzētu pārņemt 

Zviedrijas pieredzi? Zviedrijā ik gadu 43.nedēļā notiek uzticī-

bas personu Diena (skyddsombudens dag), kurā viņu darbī-

bai tiek pievērsta sevišķa uzmanība – diskusijas, semināri, 

izstādes, aptaujas … Ar to tiek paaugstināts uzticības personu 

prestižs, darba devēju izpratne par uzticības personu lomu un 

noderību ...  

... Ceru, ka kaut kas no manis teiktā tiks ņemts vērā!!! “. 

 

STARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ -  

KONGRESS  
( I.Siņica - LMNA priekšsēdētāja vietniece) 

 

 2. un 3. maijā   Sofijā (Bulgārija) notika CITUB 
( Confederation of Independent Trade Unions in Bulgari-
a) 8. kongress. 
 Kongresā, pārstāvot LBAS, piedalījās Latvijas 
Meža nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja vietniece 

Inguna Siņica ( no 
labās) un a/s “Latvijas 
Finieris” arodorganizā-
cijas priekšsēdētāja 
Kristīne Rapa. 
 2. maijā CITUB 

8.kongresa ietvaros nori-
tēja  Starptautiskā konfe-

rence “Digitalizācija un 

nākotnes darbs – izai-

cinājumi un iespējamie 
risinājumi” . Konferencē 

tika pārrunāti jautājumi 
par sociāli ekonomisko 

attīstību, darba apstākļu uzlabošanu, darba aizsardzību, kā arī 
sociālo un ekonomisko tiesību jautājumi. 

 Konferencē piedalījās dažādu Eiropas valstu nacionālo arod-

biedrību konfederāciju pārstāvji, kā arī augstākā līmeņa Eiro-
pas arodbiedrību konfederācijas (European Trade Union Confe-

deration – ETUC) un starptautiskās arodbiedrību konfederāci-
jas (International Trade Union Confederation – ITUC) vadītāji 

un pētnieki. Pamatdiskusijas tēma bija “Arodbiedrību redzē-
jums  - digitalizācija un nākotnes darbs”, kur savu viedokli 

izklāstīja gan ITUC ģenerālsekretārs Jaap Wienen, gan ETUC 
ģenerālsekretārs Luca Visentini. Konferences diskusiju 

apakštēmas: Jaunie ražošanas modeļi un izmaiņas nākotnes 

nodarbinātībā. Nevienlīdzība un darba tirgus polarizācija;  Digi-

talizācijas menedžments; Valsts politikas loma un likumdoša-
nas iespējas; Digitālo monopolu izaicinājumi nodokļu un soci-

ālā nodrošinājuma sistēmām; Digitalizācijas izaicinājumi arod-
biedrībām; Kolektīvo pārrunu organizēšana. Sociālais dialogs 

un partnerība tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā.                 
 3. maijā CITUB 8. kongresā par prezidentu atkārtoti 

tika ievēlēts Plamen Dimitrov.  Plamen Dimitrov pēdējos 26 
darba gadus saistījis ar cīņu par strādājošo tiesībām Bulgārijā. 

Sāka kā reģionālais koordinators un vēlāk jau kā viceprezi-
dents organizācijā. Kopš 2010. gada ir prezidents lielākajā 

sab ied r i ska jā  o rgan i zāc i jā  Bu lgā r i jā  -C ITUB . 
Viņš ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas komitejas biedrs, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Pan-Eiropas Re-
ģionālā padomē. 

  Par viceprezidentiem ievēlēti: Dr. Ivan Kokalov, 
ievērojams bulgāru ārsts-radiologs, Medicīnas Universitātes 

Sofijā, kopš 1993. priekšsēdētājs federācijas Arodbiedrību ve-
selības aprūpē. Viņš valdības līmenī aktīvi piedalījies sarunās 

par veselības aprūpes reformu. Ivan Kokalov pirmo reizi par 
Konfederācijas Viceprezidentu tika ievēlēts 1998. gadā.  

 Plamen Nankov ir organizatoriskā sirds Konfederācijā. Pēc 
izglītības ekonomists un filologs. 1985. gadā vadīja arodbiedrī-

bas struktūru, kļūstot par prezidentu CO LTK. Kopš 1997. 
priekšsēdētājs PC Lovech, un no 1997. līdz 2012. gadam – 

Konfederācijas izpildsekretārs, savukārt kā Viceprezidents Kon-
federācijā ir no 2012. gada, un Chavdar Hristov Konfederāci-

jā darbojas no 1990. gada, sākotnēji kā jurists, tad - kā darba 
tiesību galvenā eksperta referents un nodaļas vadītājs "Darba 

aizsardzībā un tiesībās”. Konfederācijas Viceprezidenta amatā 
no 2012. gada.  

 CITUB kongresā tika pieņemts rīcības plāns turpmā-
kajiem pieciem gadiem. Galvenie uzdevumi, ko ietver šis 

plāns, ir uzlabot divpusējo dialogu izmantojot jaunu stratēģiju, 
kas balstīta uz paradigmu "abpusēji labumi" un teoriju 

" k o n f l i k t i  b e z  z a u d ē t ā j i e m " ,  k ā  a r ī 

CITUB būtu aktīvāk jāstrādā, lai uzlabotu dalību nozaru komi-
tejās Eiropas līmenī. 

 

NACIONĀLĀS TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS 
PADOMĒ (NTSP) 
  3.maijā notika Nacionālās Trīspusējās sadarbī-
bas padomes sēde. 
      NTSP atbalstīja vidēja termiņa nodokļu politikas 
pamatnostādnes un aicināja Ministru kabinetu un atbil-
dīgās ministrijas nekavējoties uzsākt darbu pie likum-
projektu paketes izstrādes, lai Saeima pieņemtu grozī-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

3.05.2017. NTSP sēde. Arodbiedrību līderi  nopietnā dar-
bā– no kreisās V. Keris (LVSADA) ,J.Kalniņš (LAKRS), 

A.Sīmansons (LMNA)  un  citi... 



jumus atbilstošajos likumos vēl pirms nākamā gada 
valsts budžeta izstrādes. 
   Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), piedalo-
ties sadarbības partnerim Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamerai (LTRK), vienojās, ka vidēja termiņa 
nodokļu stratēģijas pamatnostādnes ir atbalstāmas, lai 
Finanšu ministrija varētu turpināt darbu pie tiesību aktu 
projektu izstrādes.  
  Pamatnostādnes tiek apstiprinātas ar nosacīju-
mu, ka līdz 1.jūnijam tiek izstrādāts grafiks, kas nodro-
šinās veselības aprūpes nozares finansējuma pieaugu-
mu līdz vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta 
2020.gadā.  
  Iepriekšējā NTSP sēdē nolemts samazināt iedzīvotāju 

ienākumu nodokli no 23% līdz 20%, ieviest 0% reinvestētās 
peļņas nodokli, nosakot 20% nodokli sadalītajai peļņai, sagla-

bāt iespēju izmantot uzņēmumu ienākumu nodokļa atlaidi spe-
ciālās ekonomiskās zonās un brīvostās strādājošiem uzņēmu-

miem. Minimālo algu palielināt  līdz 430 eiro, paaugstināt ne-
apliekamo minimumu līdz 250 eiro strādājošajiem un 250 eiro 

pensionāriem (pensionāriem 300 eiro – 2020.gadā), kā arī 
noteikt atvieglojumu par apgādībā esošām personām 250 eiro 

apmērā. Atcelt solidaritātes nodokli, tā vietā nosakot divus 
valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu griestus.  

   Kopš iepriekšējās NTSP sēdes, kas notika 
13.aprīlī, atrisināti un precizēti vēl vairāki aktuāli jautā-
jumi, tostarp uzņēmēju organizācijas, arodbiedrības, 
Latvijas banka un Finanšu ministrija pašreiz spējusi at-
rast risinājumus gan tam, kā turpmāk iedzīvotājiem būs 
iespēja saņemt atpakaļ attaisnotos izdevumus par ārst-
niecības un izglītības pakalpojumiem līdz 600 eiro par 
katru personu, kā arī to, kā jaunais regulējums ietek-
mēs attaisnotos izdevumus par iemaksām privātajos 
pensiju fondos un par dzīvības apdrošināšanu līdz pat 
4000 eiro gadā.  
 Lai arī iepriekš vairākas labdarības un sabiedris-
kā labuma organizācijas neatbalstīja pamatnostādnes, 
pašreiz sagatavoti trīs varianti, no kuriem uzņēmēji va-
rēs izvēlēties sev piemērotāko, lai turpinātu ziedot lī-
dzekļus noteiktiem mērķiem un tiešā veidā saņemt UIN 
atlaides 
  Lai piesaistītu ārvalstu kapitālu un celtu valsts 
konkurētspēju, plānots UIN regulējumā saglabāt esošo 
holdingu režīmu, savukārt, lai kompensētu iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa samazināšanu, paredzēts noteikt 
pašvaldību speciālo dotāciju 19,5% apjomā no kopbu-
džeta nodokļu ieņēmumiem. 
    

M EŽA NOZARĒ 

   24.aprīlī notika Kokrūpniecības nozares eks-
pertu padomes  (NEP) sanāksme. Darba kārtībā: -1.Par 
Kokrūpniecības NEP sastāvu, nolikumu un sanāksmju 
grafiku 2017. gadam; - 2.Kokrūpniecības NEP priekšsē-
dētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas; -
3.Aktualitātes, diskusijas un citi jautājumi. 
 A.Bukonts informēja klātesošos par Kokrūpnie-
cības NEP sastāvu un nolikumu, ko sanāksmes dalībnie-
ki pieņēma zināšanai.  

 Kā darba ņēmēju pārstāvji NEP sastāvā ie-
kļauti: Kristīne Rapa – Arodapvienības ‘’Koncerna 
Latvijas Finieris Arodbiedrība’’ priekšsēdētāja; 
Āris Smildziņš – LMNA eksperts un Aivars Sīman-
sons – LMNA priekšsēdētājs. 

  Kokrūpniecības NEP nolēma turpmākās sanāk-
smes 2017. gadā sasaukt 21. augustā un 27. novembrī. 
Steidzamus jautājumus risināt elektroniskās saskaņoša-
nas ceļā. 
  Sanāksmes dalībnieki ievēlēja NEP priekšsēdē-
tāju un vietnieku. Par Kokrūpniecības NEP priekšsēdētā-
ju ievēlēja A. Bukontu - Latvijas Neatkarīgo mežizstrā-
dātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas, Asociācijas "Latvijas Koks" – 
izpilddirektoru. 
   Par Kokrūpniecības NEP priekšsēdētāja vietnieci 
ievēlēja Ievu Ereli - Asociācijas “Latvijas Mēbeles” val-
des locekli-izpilddirektori. 
   A. Bukonts īsi informēja par projekta 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības ie-
stāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstī-
tās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”: 
  - projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba 
vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktis-
kās mācībās un mācību praksēs; 
  - projektu īsteno LDDK, sadarbībā ar profesionālās 
izglītības iestādēm un uzņēmējiem; 
  - atbalsta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītoja-
mie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arod-
izglītības programmās; 
  - projekta ietvaros atbalstu saņems arī uzņēmums, 
kas nodrošinās darba vidē balstītas mācības vai prak-
ses. Tāpat audzēkņiem tiks nodrošināta apdrošināšana, 
obligātās veselības pārbaudes un darba apģērbs. 
     28. aprīlī LMNA pārstāvji, kopā ar citiem Latvi-
jas Meža sertifikācijas padomes (LMSP) biedriem, pie-
dalījās LMSP organizētajā meža dienu pasākumā.  
 MEŽA DIENAS noritēja SIA “Rīgas meži” kokaudzētavas 
"Norupe" apkārtnē (pie Ogres), kur tika apmežota cirsma ar 

priežu ietvarstādiem.  
 Pēc tam talkas dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmu-

ma SIA Rīgas meži stādaudzētavu un tās apkārtnē esošo sēklu 
plantāciju, kā arī ar Norupē esošo kokzāģētavu. 

  ‘’Norupe’’ ir unikāla ar to, ka šeit - vienuviet var re-
dzēt pilnu meža apsaimniekošanas ciklu - no sēklas līdz gata-

vam koksnes izstrādājumam.  

   SIA “Rīgas meži” Valdes priekšsēdētājs A. Tauriņš 

klātesošos informēja par uzņēmuma darbību. 

 Paldies LMSP par pasākuma organizēšanu 
un SIA “Rīgas meži” par laipno uzņemšanu  . 

 

    

 “...Kopumā šo reformu varētu saukt 

par Lielo nodokļu sistēmas talku, kurā daudzi 
talcinieki kopīgi satīra pagalmu, māju un izra-

vē to, kas vēsturiski novecojis.”  
 U.Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekš-
sēdētājs, 27.04.2017., “Latvijas Avīze”    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto no LMNA arhīva 

Pēc laba darba—sirsnīgas sarunas. LMNA pārstāvji-

A.Sīmansons (trešais no kreisās) un Ā.Smildziņš  

iepazīstas ar SIA “Ŗīgas meži “ darbu “Norupē” 


