
 

    21.martā notika LMNA Padomes 3. sesija. Dar-
ba gaitā sekojoši jautājumi: - 1. Sociālās drošības 
aktualitātes 2018.gadā (ziņo: Linda Romele – LBAS 
eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālās drošības 
jautājumos); - 2. Par LMNA galveno finanšu rādītāju 
izpildi 2017.gadā (ziņo: I. Siņica - LMNA priekšsēdētā-
ja vietniece); - 3. LMNA Revīzijas komisijas ziņojums 

(ziņo: R. E. Ozoliņš – LMNA Revīzijas komisijas locek-
lis); -4. Dažādi jautājumi (ziņo: Ā. Smildziņš, A. Kice, 
I. Siņica, A. Sīmansons). 

1.  L. Romele: “…. No 2018. gada 1. janvāra: 
  - Minimālā mēneša darba alga normāla darba 

laika ietvaros būs 430 eiro; 
  - Pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 
2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pensiju pārrēķins 
notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav 
jādara; 

S P Ē K S  -  V I E N Ī B Ā 

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBAS VALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

© Latvijas Meža nozares 

arodbiedrība  

Bruņinieku ielā 29/31  

Rīga LV –1001 

Tālr. 67035941 

www. lmna.lv 

E-pasts: lmnasim@lmna.lv 
 

Atbild. par izdevumu   
A.Sīmansons 

Tālr. 67035941 
E-pasts: lmnasim@lmna.lv 

 

2018.gada marts—aprīlis 

Nr. 4 ( 199 ) 

MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SVEICAM !!!  VĒLAM VEIKSMI !!! 

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBAI JAUNA VADĪBA 

Lasiet arī interviju “IR ĪSTAIS BRĪDIS RUNĀT PAR IDEĀLIEM”, LBAS Vēstis Nr. 165, 2018. gada martā 

Inguna: 
 “Mums ir jāuzsver, ka arod-
biedrības, tie esam mēs paši, un arod-
biedrību spēks ir mūsos pašos. Tāpēc 
mums ir tikai viena iespēja – pašiem 
augt un piepulcināt klāt jaunus cilvē-
kus, kuriem ir svarīgas tās pašas intere-
ses. Ja mēs to darīsim, tad mēs atrisinā-
sim darbiniekiem būtiskās problēmas. 
Mēs nevaram visus padarīt laimīgus, 
bet mēs varam panākt to, lai cilvēki ar 
savu darbu nopelna sev normālu iztiku, 
un lai viņi var profesionāli augt. 
Aktuāls ir jautājums par jauniešu izglī-
tošanu un piesaisti arodbiedrībām. 
Kopumā ir daudz un dažādi iemesli, 
kādēļ jaunieši neiesaistās arodbiedrībās. 
Galvenokārt, tas ir informācijas trū-
kums par arodbiedrībām, gan par to, ko 
tās piedāvā, gan par to kādu atbalstu 
var sniegt. Tāpēc daudz jāstrādā ar 
jauniešiem, un ir jādomā, ar kādiem 
paņēmieniem varam viņus piesaistīt 
arodbiedrībai. 

Kristīne: 
 “Meža nozares iz-

augsme un stabilitāte ir ko-

pīgs mērķis gan darba devē-

jiem, gan darbiniekiem, tāpēc 

mums jāturpina darbs nozares 

labās slavas vairošanā. 

LMNA jāturpina darbs strā-

dājošo sociālo garantiju jomā, 

uzlabojot esošos koplīgumus 

un vienojoties ar darba devēju 

par koplīguma slēgšanu uzņē-

mumos, kur to nav. Viens no 

maniem uzdevumiem ir dalī-

ties ar “Latvijas Finiera” labo 

pieredzi Koplīguma izstrādē 

un uzlabošanā, sniedzot dar-

biniekiem papildus labumus. 

Atbalstīt LBAS uzsākto 

iniciatīvu par nodokļu atlai-

žu piemērošanu Koplīgumā 

minētajiem labumiem. 

Saskaņā ar LMNA 8. kongresa Lēmu-

mu  no 2018.gada 8.aprīļa  

Latvijas Meža nozares arodbiedrības 

priekšsēdētāja ir  

INGUNA SIŅICA (no kreisās) un 

  LMNA priekšsēdētājas vietniece ir  

KRISTĪNE RAPA. 



  -Tiesībām uz 
slimības pabal-
stu noteikts 
kva l i f i kā c i j as 
periods, t.i., ja 
sociālās apdroši-
nāšanas iemak-
sas veiktas ne 
mazāk kā 3 mē-
nešus pēdējo 6 
mēnešu periodā 
vai 6 mēnešus 
pēdējos 24 mē-
nešos. Kvalifikā-
cijas periods ne-
attieksies uz 

darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā 
arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav 
sasniedzis 14 gadu vecumu. 
Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, 
slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienās pēc 
tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbi-
nātā statusu; 
  -Par 1% palielināta valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligāto iemaksu likme, tā būs veselības apdrošināšana. 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
likme (VSAOI) tiek palielināta  par 1 procentpunktu – 
attiecīgi palielinot par 0,5 procentpunktiem VSAOI likmi 
darba ņēmējam un par 0,5 procentpunktiem darba de-
vējam. VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta ve-
selības apdrošināšana. Tādejādi darba ņēmēji tiks pa-
kļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem 
darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta 
līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpoju-
mus; 
  -Veiktas izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašno-
darbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimālajai al-
gai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu; 
 -Būs lielāks pabalsts un atlīdzība audžuģimenēm, kā 
arī sociālā apdrošināšana;  
  -No 2018. gada 1. marta ģimenēm, kurās ir ne mazāk 
kā divi bērni, un papildus pašreizējai ģimenes valsts 
pabalsta sistēmai darbo-
sies jauns atbalsta me-
hānisms – piemaksa; 
  -No 1. jūlija paaugsti-
nās piemaksu par vienu 
stāža gadu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. de-
cembrim, līdz 1,5 eiro 
(līdzšinējā 1eiro vietā) 
cilvēkiem, kuriem līdz 
1995. gada beigām bija 
sasniegts pensijas ve-
cums un piešķirta vecu-
ma vai invaliditātes pen-
sija. 
 Sociālajā jomā 
šogad ir vēl vairākas 
izmaiņas. LBAS tās ir 
apkopojusi un nosūtījusi 
visām nozaru arodbiedrībām un tās tālāk pārsūtījusi 
visām arodorganizācijām.’’ 
   Piezīme: Detalizētāk par šiem jautājumiem 
lasiet LBAS sagatavotajā brošūrā “Sociālās drošības 
jautājumi, aktualitātes 2018.gadā” (skat. att.).  
Pieprasiet izdevumu arodkomitejā! 

2.  LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica iepazīs-
tināja Padomes locekļus ar detalizētu pārskatu 

par LMNA finansiālo darbību 2017.gadā.  

3.  Revīzijas komisijas uzdevumā Ziņojumu par š. g. 
19.martā veikto revīziju sniedza Revīzijas komisi-

jas pārstāvis – Rolands Ozoliņš. 
   LMNA Padome atzina, ka finansiālā darbība 
2017.gadā atbilst LMNA mērķu un Statūtu prasībām. 
Padome pieņēma attiecīgu lēmumu, ar ko arodbiedrības 
biedri var iepazīties savā arodorganizācijā. 

4.  LMNA Padomes locekļi tika informēti, ka Valsts 
jubileju gaidot, valdība aicina katru iedzīvotāju 

aktīvāk iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā atzīmēt 
svarīgo pasākumu. Biedrība RASA piedāvā, un jau ir 
uzsākta darbība, veidot Latvijas Tautas Saimes grāma-
tu, tā aktivizējot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku 
Latvijā uzrakstīt veltījumu, vēlējumu, pārdomas, ap-
sveikumu, attīstības ideju Latvijas valstij Jubilejā. Par 
vēsturiskiem laikmeta griežiem, emocijām, cerībām. Par 
sava dzīves gājuma spilgtām epizodēm, emocijām un 
to, kādu cilvēks vēlas nākotnē redzēt savu Tēvzemi. 
Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģime-
nes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds 
mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas 
globālā kontekstā? Domāsim, pārdomāsim, rakstīsim! 
  Latvijas Tautas Saimes grāmata LMNA Padomes 
locekļiem un jebkuram valsts iedzīvotājam būs pieeja-
ma nākošajā Informācijas dienā arodbiedrību mā-
jā 18.aprīlī.  
   LMNA aicina ikvienu izteikt savu vēlējumu val-
stij tās simtgadē.  
  Vairāk par akciju var uzzināt iniciatīvas autoru – 
biedrības RASA mājas lapā: www.biedribarasa.lv. 
 12. aprīlī LMNA arodbiedrības darba koordina-

tore Anete Kice, klāt esot LMNA priekšsēdētājai Ingu-

na Siņicai, tikās ar zviedru mentoru Kennetu Johan-

ssonu par Baltijas Organizēšanas Alianses (BOA) par-

tnerības līguma slēgšanu. Tikšanās laikā tika pārrunāti 

līguma nosacījumi, kā arī par plānoto vizīti Stokholmā, 

šī gada 25.-26. aprīlī, par zviedru arodbiedrības labo 

praksi nozares koplīgumu slēgšanā.   

 8.martā notika LBAS 
Valdes un LBAS Padomes sēdes. Tika izskatīts LBAS 
2017.gada finanšu pārskats un budžets, ko abas  insti-
tūcijas apstiprināja.  

LATVIJAS BRĪVO AROD-
BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

12.04.2018. K.Johanssons (no labās) A .Kice un 

I.Siņica apspriež BAO  līguma  nosacījumus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

21.03.2018. L.Romele (LBAS) stāsta par 
sociālās drošības aktualitātēm 2018.gadā 



   LBAS Valde izskatīja nozaru arodorganizāciju 
statistikas datu apkopojumu, par kuru ziņoja LBAS 
priekšsēdētājs E. Baldzēns.   
 Valdē tika diskutēts arī par topošo “Personas 
datu apstrādes likumu”, kura projekts pašreiz atro-
das Saeimā. 
  Pēc Padomes sēdes oficiālās daļas žurnāliste 
Velta Puriņa prezentēja “Latvijas Tautas Saeimas 
grāmatu”. Klātesošie tika aicināti rakstiski fiksēt savas 
emocijas un pārdzīvoto, veidojot skatu uz valsts vēsturi 
un šodienu. Tā veidojot laikmeta simtgades gleznu, ku-
ras vienreizībā pētnieki pēc daudziem gadiem uzzinās 
par tradīcijām, kultūras daudzveidību, par ekonomiku, 
tautsaimniecību, par cilvēku pašaizliecību un patriotis-
mu, savstarpēju cieņu un sapratni, stāvot valsts neat-
karības sardzē.   
   Atsaucība V.Puriņas aicinājumam bija liela— 
ieraksti grāmatā krājās . 
 10. aprīlī Finanšu ministrijā notika Nacionālās 
trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodok-
ļu apakšpadomes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti šādi 
jautājumi: 
1) Latvijas Stabilitātes programma 2018.-2021.gadam; 
2) Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bā-
zes 2019.-2021.gadam; 
3) Nozaru pieteiktie problēmu jautājumi, kam nepiecie-
šams finansējums 2019.-2021.gadā. 
   Finanšu ministrija norādīja ka, apstrādes rūp-
niecība 2017.gadā pieaugusi par 8,2%, būvniecības ap-
joms pieaudzis par 21,7%, finanšu investīcijas  palieli-
nājušās par 14,9%, ES fondu izdevumi budžetā būtiski 
pieauguši, kā arī pieaugums tika sasniegts visās lielāka-
jā preču eksporta grupās. Arī šī gada pirmie mēneši 
rāda, ka nodokļu reforma pozitīvi ietekmē valsts ekono-
miku.  Tas ļauj prognozēt Latvijas ekonomikas pozitīvu 
attīstību līdz 2021.gdam.   
   Finanšu ministrija apakšpadomes locekļus iepa-
zīstināja ar plānotajiem valsts pamatbudžeta bāzes iz-
devumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai 2019- 
2020.gadiem. Fakts ir tāds, ka, lai ņemtu vērā visu mi-
nistriju pieprasīto finansējumu, ko tās vēlās savu fun-
kciju īstenošanai, budžetā papildus būtu nepieciešams 
vismaz 1 miljards eiro papildus pašreizējam valsts bu-
džetam.  
 11. aprīlī LBAS vadība tikās ar Valsts preziden-
tu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu Latvijas arodbiedrī-
bu biedriem un darbiniekiem svarīgus jautājumus sais-
tībā ar darba likumdošanu un arodbiedrību tiesībām. 
 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, priekšsē-
dētāja vietnieki – Aleksandrs Muhlinkins un Irēna 
Liepiņa sarunā ar Valsts prezidentu apsprieda nodokļu 
atlaides koplīgumā noteiktajām sociālajām garantijām 
un to paplašināšanas iespēju. Tika apspriesta LBAS no-
stāja par arodbiedrībām tik svarīgajiem Darba likuma 
pantiem – 68. un 110., kuri nosaka virsstundu apmaksu 
un arodbiedrības biedru tiesības. Tāpat Valsts prezi-
dents tika informēts par ģenerālvienošanās sniegtajām 
iespējām, un viņš atzinīgi novērtēja LBAS aktīvo rīcību, 
Latvijā praksē ieviešot ģenerālvienošanās konceptu. 
 Svarīga sarunas daļa bija par sociālā dialoga 
attīstību un koplīgumiem, jo LBAS vēlas ar laiku praksē 
realizēt arodbiedrību ekskluzīvās tiesības, ka koplīguma 
garantijas var attiekties tikai uz arodbiedrību biedriem, 
jo citādi iznāk, ka par koplīguma uzlabošanu cīnās 
arodbiedrība, bet ieguvēji ir visi – ne tikai arodbiedrības 
biedri. 
 Tika apspriestas arī arodbiedrību tiesības jaunās 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā. 

 LBAS šī gada nogalē rīkos labāko arodorganizā-
ciju un aktīvāko biedru apbalvošanas pasākumu 
“Arodbiedrības Latvijas simtgadei”, un vizītes laikā 
LBAS vadība uzaicināja Valsts prezidentu piedalīties 
šajā pasākumā. 
  

 

N ACIONĀLAJĀ TRĪSPUŠU SADARBĪ-

BAS PADOMĒ (NTSP)  
  
 12. aprīlī Ministru kabinetā notika Nacionālās 
trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde. Dienas 
kārtībā— Labklājības ministrijas un Ekonomikas minis-
trijas ziņojumi par grozījumiem Darba likumā. 
 Ir nosargāta Darba likuma 68. panta norma 
par virsstundu apmaksu 100% apjomā. Kā kompromisu 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un pārējie 
sociālie partneri atbalstīja Ekonomikas ministrijas nofor-
mulētos grozījumus Darba likuma 68.pantā, kas paredz, 
ja ir noslēgta ģenerālvienošanās, kas paredz būtisku 
valstī noteiktās minimālās darba algas un būtisku stun-
das vai dienas likmes paaugstinājumu nozarē, tad šī 
ģenerālvienošanās var samazināt piemaksas apmēru 
par virsstundu darbu. Taču piemaksas apmērs nevar 
būt mazāks par 50% no darbiniekam noteiktās stundas 
vai dienas algas likmes. 
 Saglabājas arī Darba likuma 110. pantā no-
teiktais, ka arodbiedrības biedru nevar atbrīvot no dar-
ba bez saskaņošanas ar arodbiedrību, un vienīgais LBAS 
kompromiss šajā jautājumā ir, ka darbiniekam ir jābūt 
arodbiedrības biedram ne mazāk kā 6 mēnešus. Soci-
ālie partneri vienojās atbalstīt arī LBAS priekšlikumu - 
ja darbinieks – arodbiedrības biedrs nespēj veikt nolīgto 
darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzi-
nums, tad jānotiek konsultācijām ar arodbiedrību, nevis 
kā to vēlējās LDDK – bez konsultēšanās. 
 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Esam 
nopietni strādājuši pie sociālā dialoga, kas nav ātrs pro-
cess, un šodien ir pieņemts vēsturisks lēmums par ģe-
nerālvienošanos nozarē, līdztekus saglabājot darbinie-
kiem un arodbiedrības biedriem svarīgās garantijas 
Darba likumā. Mēs ejam tajā virzienā, kādā šodien ar 
panākumiem strādā Skandināvijas un Rietumeiropas 
valstu arodbiedrības un sociālie partneri. Vēl daudz dar-
ba priekšā un esam ceļa sākumā, bet svarīgi ir, ka no-
zares arodbiedrība un darba devēji paši var risināt sa-
vus jautājumus, ievērojot nozares savdabību.” 
 Vienīgais jautājums, kas netika saskaņots 
NTSP, bija par darba devēju iespēju uzteikt darbu per-
sonai ar invaliditāti, jo LBAS uzskata, ka nav pieļaujama 
personu ar invaliditāti aizsardzības samazinājums, svīt-
rojot 109. panta otro daļu, ja netiek ieviesti citi kom-
pensējoši aizsardzības pasākumi. Diskusijas par šo jau-
tājumu turpināsies Darba lietu trīspusējās sadarbības 
padomē. 
 Vēl sociālie partneri atbalstīja LBAS priekšliku-
mu Darba likuma 90. panta ceturtās daļas trešo teiku-
mu izteikt šādā redakcijā: “Ja darba devējs šā likuma 
94. panta otrajā daļā noteiktajā laikā nav izskatījis sū-
dzību un sniedzis darbiniekam atbildi par pieņemto lē-
mumu, uzskatāms, ka darba devējs piezīmi vai rājienu 
ir atcēlis.” 
 Saskaņotos Darba likuma grozījumus Ministru 
kabinets steidzamības kārtībā virzīs uz Saeimu, un tad 
notiks sociālo partneru konsultācijas ar Saeimas Sociālo 
un darba lietu komisiju. 



D ARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 

Ā.Smildziņš—LMNA eksperts darba 
aizsardzībā 

 

VĒLREIZ PAR GROZĪJUMIEM 
DARBA AIZSARDZĪBAS LIKU-

MĀ (Grozījumu Darba aizsardzības li-

kumā sagatavošana vēl nav beigusies) 

 1.  Darba aizsardzības likuma (turpmāk – 
DAL) I nodaļā vajag sakārtot pirmos 3 pantus loģiskā 
secībā un rakstīt: 1.pants. Likuma mērķis; 2.pants. 
Likuma piemērošanas joma: 3.pants Likumā lietotie 
termini  Turklāt 2.pantā norādīt uz kādām nodarbinātī-
bas jomām šis likums neattiecas (darbs uz kuģiem, 
mājsaimniecībā….?).                                    
 2.  1.pantā iekļaut DAL 13.pantā minēto 

terminu  “nelaimes gadījums darbā” un “arodslimība” 

skaidrojumus.   

 3.  Nepieciešams novērst II nodaļā “Darba 

devēja pienākumi un tiesības” pantu neloģisko secību, 

kur 6. pantā Darba devēja tiesības 1.daļā kā prioritāte 

norādīta disciplinārsodu piemērošana nodarbināta-

jiem , bet darba devēja pienākumi darba aizsar-

dzības jomā seko tikai pēc šā panta (7. un 8.pantos). 

 4.  Katrā ziņā ir jāsaglabā spēkā esošā DAL 

7.  panta (2) un (3) daļas, kas ir viens no svarīgāka-

jiem nodarbināto, uzticības personu un arodbiedrības 

informācijas, zināšanu avotiem  par darba vides stā-

vokli darba vietās uzņēmumā. 

 5.  DAL 9. pants. Darba aizsardzības orga-

nizatoriskā struktūra ir neskaidra, un iespējams, ka 

tiek lobēta “kompetento institūciju” vai “kompetento 

speciālistu” iesaistīšana šajā struktūrā neatkarīgi no 

nodarbināto skaita uzņēmumā. 

 6. 16.pants. Šo pantu varētu paplašināt un 

nosaukt: Sadarbība darba aizsardzības jomā, jo, acīm-

redzot ir prasības, kuras jāattiecina arī uz pašnodarbi-

nātajām personām Ja notiek nelaimes gadījums ar paš-

nodarbināto – darba devēja rīcību nepieciešams skaidri 

formulēt un attiecīgi iekļaut  Likuma 13.vai citā pantā.  

 7.  Ņemot vērā, ka ievērojamā daļā uzņēmumu 

netiek izdarīta darba vides risku novērtēšana, ka darba 

devējiem nav obligāta prasība būt kompetentiem 

(piemēram, būt atestētiem) darba aizsardzības jomā, 

ka daudzi nelaimes gadījumi tiek noslēpti, ka netiek 

kontrolēts vai novērtējot darba vides risku darba devējs 

ņem vērā nepietiekamu nodarbināto profesionālo saga-

tavotību u.tml. ir jāsaglabā DAL 19.pantā minētās no-

darbināto tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civil-

dienesta attiecības, kas ir saistībā ar DAL 18.pantā 

minēto tiesību īstenošanu.   

   VAI  BŪS  

LATVIJAS FSC STANDARTS? 

 Par mežu sertifikāciju 

Latvijā sāka domāt drīz pēc Mežu 

Uzraudzības Padomes (angl.val. 

Forest Steward Council – FSC - 

nevalstiska organizācija, dibināta  1993. gadā Toronto, 

Kanādā), kuras misija ir veicināt videi atbilstošu, sociāli 

labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu mežu apsaimnie-

košanu visā pasaulē,  sertifikācijas sistēmas izveidoša-

nas. Lielbritānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Šveicē, ASV un 

citās valstīs patērētāji sāka pieprasīt tādu produkciju, 

kuras ražošanā izmantoti no labi apsaimniekotiem me-

žiem nākuši materiāli. Latvijas meža nozares produkci-

jai daudzos eksporta tirgos, jo it īpaši Lielbritānijā, kas 

ir viens no Latvijas koksnes noieta tirgiem, sāka prasīt 

šo sertifikātu.  

 Pirmā iniciatīva sertifikācijas atbalstam Latvijā 

bija jau 1995.gada sākumā, un  2000. gadā standarta 

izstrādes iniciatīvas grupā iekļāvās arī toreizējais LMNA 

priekšsēdētājs Juris Spāre. Kopš tā laika standarta 

izstrādes process piedzīvojis dažādus pavērsienus, līdz 

FSC Politikas un standartu nodaļa atzina, ka 2013.gadā 

datētais Nacionālā standarta projekts ar nelieliem labo-

jumiem ir izmantojams  mežu apsaimniekošanas sertifi-

cēšanai Latvijā.  

 2016. gada decembrī FSC pārstāvja Latvijā 

Imanta Krūzes vadībā standarta izstrādes darba gru-

pa (SDG) uzsāka standarta pārneses procesu uz jaun-

ajiem 5.versijas FSC Principiem un kritērijiem. Latvijas 

FSC Meža uzraudzības standarta izstrādē piedalījās  

ekonomiskās, sociālās un vides sekciju pārstāvji (katrā 

sekcijā 4 pārstāvji, t.sk. sociālajā sekcijā:  Dagnis 

Dubrovskis- LLU, Meža fakultāte; Jānis Baumanis - 

Latvijas Mednieku savienība; Pēteris Kaļeiņikovs – 

LLU Mežu fakultāte un Āris Smildziņš – LMNA).  

 Latvijas FSC Nacionālā standarta izstrādes  dar-

ba grupa (SDG) ir sagatavojusi standarta projektu un 

aicina ieinteresētās puses iesaistīties FSC Naci-

onālā meža uzraudzības standarta projekta pub-

liskajās apspriešanā, kas ilgs līdz 2018. gada 31. 

maijam, un iesniegt priekšlikumus un komentārus, ja 

tādi ir.  

 Lai Jūsu priekšlikumi un komentāri tiktu izvēr-

tēti turpmākajā  standarta nobeiguma procesā, tos ne-

pieciešams iesniegt, aizpildot tam īpaši paredzētu for-

mu un nosūtot to I.Krūzem uz e-pasta adresi 

(i.kruze@lv.fsc.org). Komentāru iesniegšanas forma ir 

dokuments (*.doc formātā), kurā jānorāda arī sava 

kontaktinformācija un pozīcija jeb kapacitāte, kādā ko-

mentāri tiek sniegti. Ja nepieciešams, Jūs varat atzī-

mēt, ka, iesniedzot  komentāru, vēlaties saglabāt konfi-

dencialitāti. Tādā gadījumā komentāra iesniedzējs būs 

zināms tikai I.Krūzem kā standarta izstrādes procesa 

koordinatoram.  

 Piezīme: Kamēr Latvijai nav apstiprināts FSC 

Nacionālais meža uzraudzības standarts, meža 

sertifikācijas prasības ir noteiktas  FSC akreditēto serti-

fikācijas iestāžu pagaidu standartos. Tie būs spēkā  līdz 

Nacionālā standarta apstiprināšanai. 

POLITIĶU UZDEVUMS IR  

IZVEIDOT DEJU GRĪDU,  
UZ KURAS TAUTA  

VAR IZDEJOT SAVU DZĪVI. 
 Tage Erlanders, Zviedrijas 
expremjerministrs , sociāldemokrāts 
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