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Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi

MEŽA DARBINIEKU
DIENĀ !!!
LMNA Valde,
2017.gada septembrī

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ

2017.gada 27.oktobrī, Rīgā, notiks LMNA 8. Kongress
18.jūnijā notika LMNA Valdes sēde. Valde nolēma: 16.augustā sasaukt Padomes sēdi par LMNA
8.kongresa sasaukšanu.
Valde izskatīja jautājumu par Baltijas valstu
Meža darbinieku arodbiedrību semināra organizēšanu
24. – 25.augustā Liepājā.
16.augustā notika LMNA Padomes sēde.
Padome nolēma:

2.

Izveidot:

2.1. Kongresa sagatavošanas

darba grupu šādā sastāvā: A. Sīmansons, K. Rapa, J.
Bārtuls, I. Siņica, U. Roze, A. Kice un I. Pastare;
2.2. LMNA Statūtu normu precizēšanas projekta
sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā: I. Pastare,

I.Gūtmanis, Dz. Stivka, I. Siņica;
2.3. LMNA Revīzijas komisijas Nolikuma normu
1. LMNA 8. Kongresu sasaukt 2017.gada
precizēšanas projekta sagatavošanas darba grupu šādā
27.oktobrī, Rīgā, Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā
sastāvā: R. Klincāne, A. Strumpe, R.Ozoliņš, I. Si29/31, ar sekojošu dienas kārtību:
ņica, A. Slavika.
1.1. LMNA Padomes priekšsēdētāja ziņojums
3. Uzdot Arodorganizāciju Galvenajām uzticīpar darbību laikā no 2014.gada 21.marta līdz
bas personām (AO priekšsēdētājiem) līdz 2017.gada
2017.gada 27.oktobrim;
1.2. LMNA Revīzijas komisijas ziņojums;

1.septembrim iesniegt attiecīgajām darba grupām vai

1.3. LMNA Statūtu jaunās redakcijas pieņemšana; LMNA Republikāniskajā komitejā apkopotos arodbiedrī1.4. LMNA vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas; bas biedru priekšlikumus LMNA 8. Kongresa dokumentu
projektiem (Statūtiem, Nolikumam, rezolūcijām u.c.).
1.5. LMNA Padomes, Valdes izveidošana;
Padome noteica arī LMNA arodorganizāciju pār1.6. LMNA 8.kongresa Lēmuma un citu dokumentu piestāvniecības normas Kongresā.
ņemšana.

24. – 25.augustā Liepājā notika Baltijas valstu
Semināra dalībnieki Rucavā iepazinās ar latvieMeža nozaru arodbiedrību gadskārtējais seminārs par šu nacionālajām tradīcijām. Tika apmeklēta Liepājas
jautājumiem meža nozarē un darba likumdošanā. Iera- koncertzāle ‘’Lielais dzintars’’ un Liepājas Svētās Trīsdās vienīgi Lietuvas kolēģi.
vienības katedrāle, kurā atrodas vislielākās nepārbūvēLMNA delegācijas sastāvā: I. Gūtmanis – Sēlijas tās mehāniskajās ērģeles pasaulē.
virsmežniecības AO priekšsēdētājs, LMNA Valdes loceklis; G.
Liepa – Liepājas MR Arodorganizācijas vadītāja; U. Roze – a/s
‘’Liepājas papīrs’’ AO priekšsēdētājs, LMNA Valdes loceklis; K.
Rapa
– Arodapvienības ‘’ Koncerna Latvijas Finieris
Arodbiedrība’’ priekšsēdētāja, LMNA Valdes locekle; A. Latkovska - A/S ‘’Latvijas Finieris’’ AO; I. Siņica, Ā. Smildziņš,
A. Kice un A. Sīmansons – LMNA.

Lietuvas Meža nozares arodbiedrības prezidente
I. Ruginiene semināra dalībniekus iepazīstināja ar
arodbiedrību aktualitātēm Lietuvā. Informēja kā noritēja vēlme valstī būtiski grozīt Darba likuma nosacījumus.
LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons iepazīstināja ar nozares arodbiedrības un LBAS aktualitātēm
Latvijā. Par valstī notiekošo nodokļu reformu un ar to
saistītiem jautājumiem.
Semināra dalībnieki apmeklēja a/s ‘’Liepājas
papīrs’’ uzņēmumu, kur iepazinās ar ražošanas procesu un arodbiedrības sadarbību ar darba devēju. Viesi
tika iepazīstināti ar uzņēmuma koplīgumu un tajā ietvertajām sociālajām garantijām darba ņēmējiem.

LMNA vadība izsaka pateicību visiem,
kas palīdzēja, lai seminārs veiksmīgi noritētu, jo īpaši G. Liepai un U. Rozem.

LATVIJAS BRĪVO
ARODBIEDRĪBU SAVIENIBĀ

4.jūlijā saistībā ar publiskajā
telpā izskanējušo ziņu par iespējamo minimālās algas
lēnāku paaugstināšanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam
Mārim Kučinskim. Vēstulē LBAS aicināja premjeru un
valdošo koalīciju nopietnāk attiekties pret sociālā dialoga gaitā pieņemtajiem lēmumiem, kā tas ir pieņemts
Eiropas attīstītajās valstīs.
LBAS uzstāj uz NTSP lēmumu respektēšanu un
aicina akceptēt NTSP sēdē panākto nodokļu reformas
kompromisa variantu, kuru atbalstīja visi sociālie partneri, - lai neapdraudētu nodokļu reformu kopumā un
sabiedrības ticības valdībai vārgos iedīgļus.
LBAS aicina Ministru prezidentu, valdību un
koalīcijas partnerus konsekventi ievērot NTSP sēdē panākto kompromisu gaitā pieņemtos lēmumus, tai skaitā
par minimālās algas paaugstināšanu - 430 eiro no
2018. gada.
13.jūlijā notika LBAS un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Sadarbības memoranda parakstīšana.
Memorandu parakstīja LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un ZZS Valdes priekšsēdētājs A. Krauze.
Memorands starp LBAS un ZZS paredz, ka puses iestājas par sociālo taisnīgumu, solidaritāti, vienlīdzību Latvijā un arodbiedrību lomas stiprināšanu. LBAS un
ZZS vienojās par sadarbību mērķu sasniegšanā darba
Foto no LMNA arhīva
samaksas jomā, nodokļu un nodevu jomā, gadskārtējā
Semināra dalībnieki a/s “Liepājas Papīrs”. No
budžeta veidošanā, sabiedrības un sociālo partneru līdzkreisās priekšplānā A.Sīmansons (LMNA). Trešā no
dalības un iesaistes jomā un likumdošanas jomā. Tika
labās I. Ruginiene ( Lietuvas MNA prezidente) ...
arī pārrunāta VMD darba samaksa.
Nobeigumā notika fotoakcija ETUC kampaņas
Lietuvā ir pieņemts likums par būtiskām refor- "Eiropai nepieciešams darba samaksas pieaumām meža nozarē ar domu meža nozari apsaimniekot gums!"
līdzīgi kā tas kopš 2000.gada notiek Latvijā. Šajā sakarā tika apmeklēta Liepājas mežrūpniecība, kur tikās
ar MR direktoru J. Otaņķi. Viesi iztaujāja direktoru par
uzņēmuma darbību pēc reformas.

Foto no LBAS arhīva

Fotoakcija pēc Memoranda parakstīšanas. No
kreisās: A.Sīmansons (LMNA) , A.Ābeltiņa (LBAS ),
I.Liepiņa (LBAS), A.Krauze (ZSS), E. Baldzēns
(LBAS), M.Muceniece (LTDA)

Foto no LMNA Arhīva

Semināra dalībnieki Liepājas mežrūpniecībā . No kreisās: A.Sīmansons ( LMNA) , J.Otanķis (LMR direktors) un I. Ruginiene ( Lietuvas MNA prezidente) ...

29.augustā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pauž neizpratni par izskanējušo Labklājības
ministrijas priekšlikumu darbiniekam nemaksāt slimības
naudu par pirmajām trim slimošanas dienām, nevis tikai par pirmo dienu, kā tas ir šobrīd.
Šāds priekšlikums nav apspriests ar arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem, un nav pieļaujama šī
priekšlikuma tālāka virzība.

LBAS
priekšsēdētājs
Egils
Baldzēns:
“Salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu Latvijas darbinieki maksā lielākus darbaspēka nodokļus. Turklāt, salīdzinot ar Igauniju, tieši valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme Latvijas darbiniekam ir vairāk nekā trīs reizes lielāka. Situācija ar darbnespējas
lapām mūsu strādājošajiem ir veiksmīgāka, taču mēs šo
jautājumu nevaram vērtēt, izraujot no kopējā konteksta. Šī priekšlikuma realizācija vēl vairāk palielinātu
joprojām esošo nevienlīdzību starp darbu un kapitālu.”
LBAS uzskata, ka darbinieku aizsardzība slimības laikā ir viens no sociālo garantiju stūrakmeņiem, un
šāda radikāla priekšlikuma realizācija būtu absurda, jo
tā reāli samazinātu sociālo garantiju apmēru un devalvētu sociālās aizsardzības jēgu. Turklāt, ņemot vērā
lielo ēnu ekonomiku, Latvijas darbinieki ir jāmotivē
maksāt nodokļus, un tieši sociālās garantijas ir tās, kas
to dara visefektīvāk. LBAS uzsver, ka ir absurdi cīnīties
ar sekām, nevis cēloņiem, neieviešot preventīvus pasākumus, lai nerastos tik lieli izdevumi par slimības lapām.
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EŽA NOZARĒ

5.jūlijā notika Meža konsultatīvas padomes
(MKP) sēde. MKP apsprieda Zemkopības ministrijas
(ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos «Par koku
ciršanu mežā», kas paredz atļaut kailcirtēs cirst tievākus kokus.
Grozījumi noteikumos ir izstrādāti, balstoties
uz Saeimas lēmumu «Par uzdevumiem, kas veicami, lai
nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu
ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu», kā
arī, pamatojoties uz Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam.
Grozījumi paredz samazināt galvenās cirtes
caurmēru, dodot atļauju kailcirtēs cirst tievākus kokus.
Ņemot vērā jautājumu par zemes resursu efektīvu izmantošanu, mežaudžu ražības palielināšanu un normatīvo regulējumu citās valstīs, ZM konstatējusi nepieciešamību izmainīt galvenās cirtes caurmēru, ievērtējot
Igaunijā noteikto galvenās cirtes caurmēru un zinātnieku pētījumus par meža gatavības modeļiem Latvijā.
Atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumiem par galvenās cirtes parametru noteikšanu, mainot galvenās cirtes caurmēru, par 440 miljoniem eiro
iespējams palielināt meža kapitālvērtību, mērķtiecīgi
atjaunojot mežu ar saimnieciski vērtīgāku meža reproduktīvo materiālu. Tādējādi par 12 miljoniem eiro palielināsies ikgadējais tīro ienākumu gūšanas potenciāls,
norādīts likumprojekta anotācijā.
Grozījumi noteikumos «Par koku ciršanu mežā»
paredz arī atļaut cirst kokus kailcirtē sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs, lai gan tas līdz šim
bija liegts. Tādējādi iecerēts novērst to, ka izlases cirtes
dēļ priežu mežaudžu vietā veidojas cita koku sugu sastāva mežaudzes vai teritorija aizaug ar krūmājiem.
Turpmāk uz priežu mežaudzēm Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā attieksies tādi paši aprobežojumi,
kā uz pārējo koku sugu mežaudzēm.
ZM grozījumus noteikumos pamato ar zinātniskajos pētījumos un praksē Latvijā pierādīto, ka, saimniekojot ar izlases cirtēm sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs, priedes sekmīgi netiek atjaunotas.

Līdztekus minētajām izmaiņām ZM ir sagatavojusi arī grozījumus Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumos, paredzot samazināt meža atjaunošanai un meža ieaudzēšanai sākotnēji
nepieciešamo koku skaitu.
Ņemot vērā, ka dabas draugi iebilda plānotajiem grozījumiem, 19.jūlijā notika izbraukuma MKP
sēde, lai dabā iepazītos kā notiek meža atjaunošanās
priežu audzēs pēc spēkā esošās likumdošanas.
18.augustā sanāca atkārtota MKP sēde, lai
debatētu par plānotajiem grozījumiem likumdošanā.
Diemžēl, arī šoreiz vienošanās ar dabas draugiem netika panākta . Debates turpināsies.
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PORTISKĀ VASARA

1.- 2.jūlijā, Engures novada, Engures pagasta,
AS ‘’Latvijas Finieris’’ kempingā „Abragciems” notika
Latvijas kokapstrādes uzņēmumu 42. sporta svētki,
kurus rīkoja SIA ‘’DIŽOZOLS Plus’’ kolektīvs un asociācijas ‘’Latvijas Mēbeles’’ izpilddirekcija.
Komandas sacentās volejbolā, basketbolā, vadošo darbinieku sacensībās, tautas bumbā (dāmām) un
jautrības stafetē, kā arī varēja piedalīties individuālajos
sporta pasākumos un Zolītē.
Vadošo darbinieku sacensībās uzņēmuma vadītājiem vajadzēja izveidot krēslu no kartona loksnes.
Vadošo darbinieku sacensībās un zolītē startēja arī
LMNA priekšsēdētājs A.Sīmansons.
19.augustā Liepājā, Bernātos, notika LBAS
balvas izcīņa pludmales volejbolā. Sacensībās piedalījās
6 LBAS nozaru arodbiedrības ar 10 komandām. LMNA
pārstāvēja a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO komanda, kuru izveidoja un spēlēja AO vadītājs U. Roze. Komandu visādā veidā atbalstīja a/s ‘’Liepājas papīra’’ prezidents J.
Vilnītis. Paldies prezidentam !.

Foto no LBAS arhīva

a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO komanda cīņā par LBAS
balvu. Spēles laukumā U.Roze (vidū) ar kolēģiem

Sacensību apstākļi bija gana ekstrēmi: nogāza
pamatīgs lietus, vējš arī demonstrēja savu spēku.
Lai gan a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO komanda cīnījās kā lauvas, diemžēl pirmā trijniekā neizdevās iekļūt.

Paldies komandai un U. Rozem – LMNA
Valdes loceklim!
Gribētos lielāku aktivitāti no nozares citām AO.
Nozarē taču ir daudz aktīvu arodorganizāciju.

NO VALSTS DARBA INSPEKCIJAS
2016. GADA DARBĪBAS PĀRSKATA ...

(Pārskatu lasīja Ā.Smildziņš –LMNA eksperts)
2008. gada 29. jūnijā pieņemtais Valsts darba
inspekcijas likums (Darba inspekcija) nosaka Darba inspekcijas tiesisko statusu, funkciju un uzdevumus un
darbības kārtību.
Darba inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Darba inspekcijas funkcija ir nodrošināt efektīvu
valsts politikas īstenošanu, uzraudzību un kontroli darba tiesisko attiecību jomā. Īstenojot šo funkciju Darba
inspekcija:
- uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu ...;
- kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus …;
- veicina sociālo dialogu un sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas …;
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu …;
- kontrolē darba vietās esošo aprīkojumu, kā arī
personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu,
veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām …u.c.

Darba inspekcijas darbības divi galvenie virzieni
ir bijuši:
1. darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības
jomas efektīva inspicēšana un kontrole;
2.sniegtie pakalpojumi klientiem, t.sk. sabiedrības informēšana par aktuāliem darba tiesību un darba
aizsardzības jautājumiem.
2016.gadā par Darba inspekcijas prioritātēm ir
bijusi noteikta:
● nereģistrētās (lasi – nelikumīgās) nodarbinātības politikas īstenošana, …;
● letālo (lasi – nāves) nelaimes gadījumu darba
un to nelaimes darbā, kuru rezultātā cietušajiem radušies smagi veselības traucējumi, skaita samazināšana.
Nāves nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes
gadījumu, kuru rezultātā cietušajam radušies smagi
veselības traucējumi, skaita samazināšanas ietvaros
organizētas četras tematiskās pārbaudes darba aizsardzībā, t.sk. viena no tām. kokapstrādes un mēbeļu
ražošanas uzņēmumos (visbiežāk konstatētos pārkāpumus skat. pielikumā!).
Tematiskās pārbaudes laikā kokapstrādes un
mēbeļu ražošanas uzņēmumos veikts 161 apsekojums,
konstatēti 459 pārkāpumi, kuru novēršanai izsniegts
101 rīkojums, piemēroti 11 administratīvie sodi, izsniegti 4 brīdinājumi un 1 rīkojums par objekta darbības apturēšanu.

Pielikums:
Normatīvie akti, kuru prasību pārkāpumi visbiežāk konstatēti tematiskās pārbaudes laikā apsekotajos kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos
Normatīvais akts

Pārkāpumu skaits

Ministru kabineta (MK) 02.10.20017. noteikumi Nr.660 “Darba vides
iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”

108 (23%)

MK 10.03.2009. noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

54 (12%)

MK 28.04.2009. noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības
darba vietās”

54 (12%)

MK 09.12.2002. noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības ,
lietojot darba aprīkojumu”

49 (11%)

MK 10.08.2010. noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”

46 (10%)

MK 03.092002. noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības
drošības zīmju lietošanā”

37 (8%)

citi

111 (24%)
Kopā:

459 (100%)

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās ...
( O. Rikmanis )

EDĪTE KLIMENKO

13.10.1937.- 4.09.2017.

Septembrī uz mūžu no mums šķīrās ilggadējā meža nozares
Inčukalna uzņēmumu arodorganizāciju vadītāja, Latvijas Meža nozaru arodbiedrības Padomes un Valdes locekle
LMNA Padome, Valde,
Republikāniskā komiteja

