
 

 

   15.februārī notika LMNA arodorganizāciju va-
dītāju Informatīvā diena. Darba gaitā: -1. Ko nodokļu 
reformas diskusijas dalībnieki var mācīties no Meža no-
zares pieredzes? (ziņo: Kristaps Klauss – biedrības 
“Latvijas kokrūpniecības federācija“ valdes loceklis); - 
2. Koncerna ‘’Latvijas Finieris’’ stratēģijā ietverto indi-
katoru attīstība. Kādi jautājumi mums ir svarīgi. Kā 

enerģijas sektors ietekmē ražošanu (ziņo: Uldis Biķis – 
AS ‘’Latvijas Finieris’’ padomes priekšsēdētājs); -3. 

Arodbiedrību aktualitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, 
A.Sīmansons). 
  1. K. Klauss ( viņš arī LDDK, LTRK, LKF un Fi-

nanšu ministres padom-

nieks) klātesošos iepazīsti-
nāja ar Latvijā pastāvošo 
nodokļu sistēmu, nodokļos 
iekasētajiem apjomiem un 
kas notiktu, ja kādu no no-
dokļiem palielinātu vai sa-
mazinātu, vai kas notiktu ja 

visi par sevi maksātu soci-
ālās iemaksas vai samazinā-

tos ēnu ekonomika valstī. 

Piezīme: (K. Klausa prezentācija nosūtīta visām arodor-
ganizācijām).  

  2. U. Biķis: “... Akciju sabiedrība “Latvijas Fi-
nieris” (LF) ir daļa no Latvijas, un uzņēmums ar saviem 
attīstības soļiem lepojas...   

 ... Kopumā Latvijā apstākļi uzņēmējdarbībai  ir 
gana pozitīvi, taču valstiski trūkst skaidrs ilgtermiņa 
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Foto no LMNA arhīva 

15.02.2017. U. Biķis, “Latvijas Finieris” (no kreisās), 
K.Klauss (LKF) un A.Sīmansons (LMNA) 



redzējums. Pareizi būtu, ja visiem lēmumiem, kurus 
pieņem,  prognozētu to ietekmi ne tikai nākošajam ga-

dam, bet kas notiks pēc trijiem vai pieciem gadiem...  
 ... Pasaules Bankas eksperti patlaban analizē 

Latvijas nodokļu politiku. “Latvijas Finierim”  būtisks ir 
viens kritērijs, par ko būtu jādiskutē – par sabiedrības 
attieksmes maiņu nodokļu nomaksā. Kā veidojas likum-
paklausība un kultūra, tajā skaitā veicot saimniecisko 
darbību un nomaksājot nodokļus gan kā darba ņēmē-
jam, gan kā darba devējam? Piemēram, ja runā par 
pensijām, solidaritāti, valsts sociālo apdrošināšanu, 

mums gribas teikt, ka tas ir kaut kas tāls. Bet tie ir gan 
īstermiņa mērķi, kas tiek risināti tagad, tāpēc ka kāds 
maksā sociālās iemaksas un kāds saņem pensijas, pa-

balstus šodien, gan ilgtermiņa risinājumi personiskai 
nākotnes pensijai... 
  ...Tas, ka valsts ir pieļāvusi, ka no visām sociāli 

apdrošinātām personām trešajai daļai jeb 31,2% soci-
ālo iemaksu objekts ir mazāks par valstī noteikto mini-
mālo darba algu, ir absolūti nepieņemami. Veidojas 
sabiedrība, kas nav sociāli aizsargāta... 
  ... “LF” nodokļos 2015. gadā nomaksāja 17,3 
miljoni eiro, plus OIK – 2,2 miljoni eiro... 
   ... Uzņēmumam ir viedoklis—algām jāaug 

strauji. Atalgojuma pieaugumam jābūt 6–8% gadā, lai 
mēs pietiekami ātri izlīdzinātos ar tuvākiem un dārgā-
kiem reģioniem, kur darba samaksa ir krietni augstāka. 

Protams, vienlaicīgi veidojot efektivitātes un investīciju 
programmas, jo bez lieliem ieguldījumiem ražošanā 
nevar sasniegt augstu darba ražīgumu. Bet uzņemtais 
kurss, ko veidojam Akciju sabiedrībā, mums dod pārlie-

cību, ka šo mērķi varam definēt vismaz līdz 2020. ga-
dam... 
  ... Jāmāk noteikt saprātīgus finanšu mērķus, 
izrunāt par līdzekļiem, kuri tiek investēti uzņēmuma 
attīstībā, veidojot arī projektus, kas nedod finansiālu 
atdevi. Daļa no nopelnītā ir noteikti jāvirza izmaksām, 

kuras nevar pamatot ar finanšu rādītāju atdevi. Ir nefi-
nanšu mērķi, kas risina citus, sabiedrībai vajadzīgus 
uzdevumus. Tādā veidā risinām projektu, produktu, 

pakalpojumu, izpētes jautājumus... 
   ... Šobrīd Latvijā uzrunājot cilvēkus, pirmais 
jautājums ir – kāda ir darba samaksa un , kas tajā ie-
tilpst? Vai samaksas elementi  ir arī sociālās garanti-

jas ? Piemēram, “LF” ir divas dienas papildus atvaļinā-
jums  tiem, kas nesmēķē. Ņemot vērā šī brīža ģeopoli-
tisko situāciju, jebkuram Latvijas iedzīvotājam vajadzē-
tu arī domāt par patriotismu un valsts aizsardzību, par 
to, kā rīkoties kritiskās situācijās. Tāpēc esam vienoju-
šies ar arodbiedrību, ka piešķiram 10 dienas apmaksātu 
mācību atvaļinājumu Latvijas Zemessardzē dienošajiem 

un  atvaļinātajiem Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, 
ja viņi tiek izsaukti uz mācībām...  

   ... “LF” koplīgumā ir vēl vairāki papildus bonusi 
pie darba samaksas, kas garantē stabilitāti attiecībās, 
ilgtermiņa redzējumu partnerībā, un to cilvēki novērtē.  
 Kā darba devējs no darbiniekiem sagaidām at-

vērtību izmaiņām, vēlmi sevi mainīt, izglītot un meklēt  
ceļu, kā to realizēt. Mums visiem ir jāmainās, jākļūst 
gudrākiem un ar jaunām zināšanām, jo mainās tehno-
loģijas un procesi. Pirmajā vietā ir Mūžizglītība. Dau-
dzas profesijas izzudīs, procesi tiks automatizēti, ir sā-
kusies digitālā revolūcija. Protams, tā ir. Bet no tā ne-
vajag baidīties, to vajag izmantot.  Mums ir jābūt gata-

viem akceptēt šīs izmaiņas. Tas ir viens no pamatpun-
ktiem koplīgumā veidojot attiecības ar darba ņēmē-

jiem...”. 
  

   23. februārī  Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība un  dalī-
borganizāciju pārstāvji (no LMNA  - A.Sīmansons, 
I.Siņica, Ā.Smildziņš) tikās ar Latvijas Republikas tie-
sībsargu Juri Jansonu. Tikšanās mērķis— iepazīties un  
nodefinēt  kopīgi risināmos problēmjautājumus. 

  

 Ar tiesībsargu tika pārrunāta iespēja kopīgai 
rīcībai darba samaksas paaugstināšanas un darbinie-
kiem labvēlīgākas nodokļu politikas ieviešanā. Notika 
diskusija par Arodbiedrībām kā darbinieku aizstāvjiem 
Darba likuma un Atlīdzības likuma kontekstā.  
   Tika pārrunātas sadarbības iespējas darbinieku 

tiesību aizstāvības jomā. Sarunas dalībnieki bija vienis-
prātis, ka aktuāls ir jautājums par cilvēka cienīga atal-
gojuma nodrošināšanu, kas vienlaikus pozitīvi ietekmē-

tu darbinieku sociālo aizsardzību. 
  Arodbiedrības iepazīstināja ar savu skatījumu 
par svarīgākajiem aspektiem nevienlīdzības mazināša-
nai, uzsvēra, ka nodokļu reformas ietvaros ir nepiecie-

šams mazināt darbaspēka nodokļa slogu, taisnīgi saba-
lansējot valsts, pašvaldību un darba devēju intereses. 
Tikšanās laikā tika vērtēta darba koplīguma nozīme 
nozaru darba vides sakārtošanā un darbinieku tiesību 
veicināšanā. 
    Jautājumus tiesībsargam bija iesūtījušas vairā-
kas LBAS dalīborganizācijas, tostarp arī LMNA. Veselī-

bas un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība lūdz 
Tiesībsarga palīdzību, lai novērstu likumdevēja diskri-

minējošo attieksmi pret veselības aprūpes darbiniekiem 
saistībā ar vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības 
personu atlīdzības noteikšanā. 
 Tiesībsargs no savas puses aktualizēja jautāju-

mu par personu ar invaliditāti nodarbinātību, akcentē-
jot, ka nepieciešams strādāt gan pie sabiedrības, tai 
skaitā darba devēju, izpratnes un attieksmes veidoša-
nas, mazinot aizspriedumus, gan arī norādīja uz nepie-
ciešamību veidot tādu nodokļu politiku, kas veicinātu 
personu ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, līdzsva-
rojot to ar darba devēju interesēm. 

   J.Jansons: “ Latvijā kā demokrātiska un sociāli 
atbildīga valsts būtu jāstiprina, indivīdiem līdzdarbojo-

ties arodbiedrību kustībā, pašiem darbiniekiem esot 
aktīviem savu interešu un tiesību aizsardzībā un nozaru 
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Foto no LBAS arhīva 

23.02.2017. Latvijas Tiesībsargs J.Jansons ( no krei-
sās), pirmoreiz ierodoties vizītē Arodbiedrību savienī-
bā, priekšsēdētājam E.Baldzēnam dāvina Latvijas 

Satversmes apkopojumu ... 



darba vides uzlabošanā. Arodbiedrības ir iespēja, kura 
jāizmanto, lai mazinātu risku, ka Latvijā attīstās un 

nostiprinās polarizēta sabiedrība, kas dalās bagātos 
un nabagos.”.  

 Tikšanās dalībnieki  vienojās par nepiecieša-
mību veidot ciešāku sadarbību un izstrādāt  piemēro-
tākās sadarbības formas. 

 

NACIONĀLAJĀ TRĪSPUŠU SADARBĪBAS 
PADOMĒ (NTSP) un apakšpadomēs 

   

  09.02.2017. notika NTSP Budžeta un nodok-
ļu apakšpadomes sēde.  LMNA šajā apakšpadomē 

pārstāv priekšsēdētājs A. Sīmansons. 

   Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu die-
nesta pārstāvji prezentēja “Vienotā konta” un uzkrā-

juma principa ieviešanu, Valsts nodokļu politikas pa-
matnostādnēs 2017. – 2021.gadam iekļautās sadaļas 
“Nodokļu administrēšanas politika” un “ Ēnu ekonomi-
k a ” . 
   Sēdes dalībnieki vienojās, ka līdz 24.februārim 
varēs iesniegt komentārus un priekšlikumus par kon-
krētajiem dokumentiem. Biedrības “Latvijas Pilsoniskā 

alianse” direktora p. i. K.Zonbergai izdevās panākt 
vienošanos ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra viet-
nieku nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos I. 
Šņucinu, ka NVO un MK sadarbības memoranda īste-

nošanas padomes deleģētie pārstāvji turpmāk tiks ie-
saistīti arī darba grupās, kurās tiek detalizēti izstrādāti 

jaunās nodokļu politikas plānošanas dokumenti. 
    16.02.2017. notika NTSP Budžeta un nodokļu 
politikas apakšpadomes sēde. Tajā tika apspriesti noza-
rei būtiski jautājumi, kurus aktualizējuši paši zinātnieki 
- Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) biedri. Tādēļ pēc LIZDA lūguma LBAS bija 
nodrošinājusi iespēju šajā sēdē piedalīties arī zinātnieku 

organizāciju pārstāvjiem no Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas, Latvijas Zinātņu padomes, Jauno zinātnieku apvie-
nības un Augstākās izglītības padomes. No LIZDA tajā 
piedalījās priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Uni-

versitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece Gunta 
Čekstere. 
  Savu skatījumu par situāciju zinātnē sniedza 

LIZDA, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ekonomi-
kas ministrija (EM), kā arī Finanšu ministrija (FM). 
   28.februārī notika Nacionālās Trīspušu Sadar-
bības Padomes sēde. LBAS pārstāvju starpā sēdē pieda-
lījās arī LMNA priekšsēdētājs A.Sīmansons.  Darba 
kārtībā: 1. Ziņojums ‘’Konkurētspēja – Izaugsme – 

Vienkāršība’’, ziņo: Latvijas bankas prezidents 
I.Rimševics; 2. Ziņojums ‘’Par nodokļu politikas 
pamatnostādnēm’’, ziņo: Finanšu ministre 
D.Reizniece– Ozola. 
   Latvijas Banka rosina koncentrēties uz iedzīvotāju un 
uzņēmuma ienākuma nodokļa pārskatīšanu. Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) likmi  samazināt no pašreizējiem 23% līdz 
20%, kā arī varētu reformēt uzņēmumu ienākuma nodokļa 
(UIN) režīmu – vienādot ar kapitāla ienākumiem saistītās no-
dokļu likmes 20% līmenī. Savukārt pievienotās vērtības nodok-
ļa (PVN) likmi Banka aicina nemainīt. 
    Finanšu ministrija piedāvā: reformēt darba spēka 
nodokļus, ieviešot IIN likmi 20% ieņēmumiem līdz 45 000 eiro 
gadā, bet ieņēmumiem virs 45 000 eiro gadā nosakot IIN likmi 
23% apmērā, celt minimālo algu līdz 430 eiro, kā arī atcelt 
solidaritātes nodokli. Noteikt diferencēto nepaliekamo minimu-
mu no 0 līdz 300 eiro, proti, 0 neapliekamais minimums būtu 
pie atalgojuma 1350 eiro, bet 300 eiro - pie minimālās algas. 
   FM rosina arī noteikt sociālo nodokli atalgojumam līdz 
52 400 eiro gadā parastajā režīmā, no 52 400 eiro līdz 85 400 
eiro gadā netiek piešķirti īstermiņa pabalsti, bet virs 85 400 

eiro gadā - nav jāmaksā. Tāpat rosināts noteikt 20% UIN sa-
dalītajai peļņai. 
    Ieguvumus no darba spēka nodokļu reformas FM 
ilustrē ar vidējo prognozēto darba algu Latvijā 2017.gadā - 
910,5 eiro mēnesī. Proti, ja patlaban, nomaksājot nodokļus no 
910,5 eiro, neto alga veido 641,3 eiro, tad pēc darbaspēku 
nodokļu reformas neto alga sastādītu 680,9 eiro. 
    FM norāda, ka gadījumā, ja tiks lemts paaugstināt 
strādājošo neapliekamo minimumu, būs jārisina arī jautājums 
par pensionāru neapliekamo minimumu. FM rosina pakāpeniski 
paaugstināt neapliekamo minimumu ar 300 eiro. FM ieskatā, 
būtiskai pensionāru daļai neapliekamā minimuma pieaugums 
līdz 500 eiro dotu līdz 15 eiro papildu ienākumu mēnesī. 
    FM rosinātās izmaiņas kapitāla nodokļos paredz no-
teikt IIN likmi 20%, 0% likmi reinvestētajai peļņai un noteikt 
20% likmi peļņas sadales brīdī. Tāpat plānots atteikties no 
atbrīvojumiem, kas tiks kompensēti ar darba spēka nodokļu 
samazinājumu. 
    Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme nodokļu 
reformas ietvaros tiek saglabāta 21%, tomēr plašāk plānots 
ieviest t.s. reverso PVN maksāšanas kārtību, kā arī samazināt 
PVN slieksni.  FM iecerējusi diskutēt par pakāpenisku akcīzes 
nodokļa pieaugumu, izsvērt azartspēļu un izložu nodokļa pie-

augumu, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) regulējumā 
likt lielāku uzsvaru uz kadastrālās vērtēšanas sistēmas sakār-
tošanu. 
    FM izstrādājusi arī priekšlikumus attiecībā uz MUN un 
patentmaksām. Ministrija rosina saglabāt MUN regulējumu, 
samazinot mikrouzņēmuma pieļaujamo apgrozījumu no līdzši-
nējiem 100 000 eiro līdz 40 000 eiro gadā, MUN dividendēm 
piemērojot 20% IIN likmi. Tā saucamajiem “dzīvesstila uzņē-
mumiem” uzlabot patentu maksas režīmu, to padarot vienkār-
šāku. 
    Arī autoratlīdzībām paredzēts noteikt IIN likmi 20% 
apmērā, bet 5% būtu papildus jāiemaksā sociālajā budžetā 
pensijas apdrošināšanai. 
    FM izstrādājusi arī trīs ieteikumus veselības budžeta 
uzlabošanai, no kuriem ministrija dod priekšroku pirmajam 
scenārijam, kas paredz sociālās apdrošināšanas maksājumos 
iezīmēt 1%, tādējādi budžetā papildu dodot 167 miljonus eiro. 
Otrs scenārijs paredz palielināt pacienta līdzmaksājumus, ja 
nav veikta sociālā apdrošināšana. Bet trešais scenārijs paredz 
palielināt PVN par vienu procentpunktu, kas ļautu iekasēt pa-
pildu 80 miljonus eiro. 
    FM ieskatā, ieviešot izstrādātās reformas nodokļu 
politikā, nodokļu sistēma visos aspektos būs konkurētspējīga 
reģionālā līmenī un tā būs prognozējama vismaz līdz 
2020.gadam. FM uzskata, ka nodokļu sistēma nodrošinās mo-
tivāciju uzsākt uzņēmējdarbību, investēt uzņēmuma attīstībā, 
piesaistīt investorus, maksāt nodokļus, veicinās iedzīvotāju 
ekonomisko aktivitāti un vēlmi atgriezties darba tirgū.
 Sakārtot nodokļu sistēmu tā, lai uzņēmējam nodokļu 
nomaksa un valstij kontroles darbību veikšana būtu maksimāli 
vienkārša un ar mazākām izmaksām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no LBAS arhīva 

 28.02.2017. NTSP sēdes kopbilde. Ceturtais no kreisās 
A.Sīmansons -LMNA priekšsēdētājs ... 



   FM ieskatā nodokļu reformu efektīvāk veikt nākama-
jos divos gados, kad Latvijā notiks aktīva Eiropas Savienības 
fondu apguve. 

 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “LBAS 
augstu vērtē Finanšu ministrijas paveikto darbu un noti-
kušās diskusijas Budžeta un nodokļu politikas apakšpa-

domē. Patiešām atzīstami, ka ir ņemti vērā arodbiedrī-
bu ieteikumi un prasības, kurus esam uzturējuši spēkā 
vairākus gadus. Pie pašreizējā Finanšu ministrijas pie-
dāvājuma minimālās algas pelnītājs saņems par gandrīz 
73 eiro vairāk “uz rokas”, kas ir nozīmīgs pieaugums un 
vērā ņemams solis ēnu ekonomikas apkarošanas virzie-
nā.” 
 01.03.2017. notika kārtējā NTSP Budžeta un nodok-
ļu politikas apakšpadomes sēde. Darba kārtībā : “Diskusija par 
veselības nozari un veselības nozares finansējumu”. Veselības 
ministrijas prezentācija par patreizējo situāciju nozarē ar skatu 
uz turpmākiem gadiem. 

   

 14. FEBRUĀRĪ SĀKĀS EIROPAS  

ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJAS (ETUC)  

KAMPAŅA PAR ATALGOJUMA PIEAUGUMU  

"IR PIENĀCIS LAIKS MŪSU ATJAUNOTNEI !".  

 

 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
(sadaļu veido LMNA eksperts Ā.Smildziņš) 

  
 28.februārī  notika Valsts darba inspekcijas 
(VDI)  un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta 

seminārs  “Laba vai slikta darba vide – kā to izmē-
rīt?”. Seminārā, kuru vadīja VDI sadarbības un attīstī-
bas nodaļas vadītāja Linda Matisāne, piedalījās 70 

darba aizsardzības, personāla vadības speciālisti no 
“Latvijas Dzelzceļš”, “Ventspils Nafta”, SIA “Lexel fabri-
ka” u.c. uzņēmumiem un organizācijām (no LMNA – 
eksperts Ā.Smildziņš).      
 L.Matisāne: “ Darba vides stāvokli var izmērīt 
veicot laboratoriskos mērījumus un  analizējot iegūtos 
rezultātus  un dažādus citus datus.  Taču vispirms ir 

jānosaka mērījumu mērķis un pēc rezultātiem,  to iz-
vērtējuma jāveic attiecīgi pasākumi...   
 ... Ko var izraisīt nedroša un neveselīga darbi-

nieku rīcība? ● nelaimes gadījumus darbā; ● gandrīz 
notikušus nelaimes gadījumus darbā; ● arodslimības – 

slimības, kuru cēlonis ir darba vidē esošs riska faktors; 
● ar darbu saistītas slimības; ● citu slimību gaitu paslik-

tināšanos; ● darbinieku labklājības un darba spēju pa-
sliktināšanos; ● izmaksas.  

 Ir vairāki Darba aizsardzības stāvokļa indikatoru 
piemēri.  Viens no vispārpieņemtajiem indikatoriem ir  
nelaimes gadījumu  skaits uz 100 000 nodarbinātajiem.  
Var arī attiecināt nelaimes gadījumu skaitu  uz 
1 000 000 nodarbināto kopējo nostrādāto stundu skaitu 
vai arī nelaimes gadījumu skaitu uz saražotās produkci-
jas  vienību/apgrozījumu. Var salīdzināt uzņēmumus 

gan nozaru, gan valsts līmenī, gan arī ar citām valstīm.  
Tā, piemēram, Latvijā 2014.gadā darbā notikušo letālo 
gadījumu skaits  uz  100 000 strādājošiem  bija 2 reizes 

lielāks nekā Igaunijā un 3.2 reizes lielāks nekā vidēji 
Eiropas Savienībā...”. 
 AS “Grindex” strādā 688 darbinieki, t.sk. 435 

sievietes. 59% darbinieku ir ar augstāko izglītību. Uzņē-
mumā darba aizsardzības sauklis ir “Labi būt vese-
lam!”. Apmācība un darbinieku informēšana ir viens no 
darba aizsardzības sistēmas stūrakmeņiem teica darba 
aizsardzības speciāliste Ilze Kristone. Teorētiskā un 
praktiskā apmācība darba vietā notiek pieredzējuša 
darbinieka uzraudzībā, zināšanu pārbaude – pārbaudes 

laika beigās un ik gadus. Viņa minēja arī problēmas, 
mērķus un uzdevumus:     ● darbinieki neuzmanīgi  lasa 
instrukcijas; ● paaugstināt nodarbināto zināšanas, lai to 

pārbaudēs būtu vismaz 80% pareizu atbilžu; ● instruk-
ciju inventarizācija un to pieejamības nodrošināšana; ● 
testu izstrāde atbilstoši instrukcijām; ● aptaujas  u.c. 
66% aptaujāto atzinuši, ka instruktāžas ir sasniegušas 

savu mērķi. 
 Par izmaksu metodēm darba vides novērtēšanā 
stāstīja tirgus un sabiedriskās domas izpētes uzņēmu-
ma SIA “AbbVie” darbiniece Edīte Kalniņa. Mazo iz-
maksu metodes ir:  ● tiešā vadītāja un darbinieka 1:1 
saruna; ● ekspressaptauja; ● aiziešanas intervija vai 

aptauja. Lielo izmaksu – ● iekšēja uzņēmuma iesaistī-
šanās aptauja – ikgadēja visiem darbiniekiem; ● ārēja 
iesaistīšanās aptauja – piedalīšanās aptaujā Baltijas 

līmenī; ● investīcijas vadītāju prasmju attīstībā; ● bal-
vas labākajiem vadītājiem. 
 Organizācijas attīstības centra “Spring Valley” 
speciālists Jānis Gredzens savā referātā “Darbinieks 

kā indivīds organizācijas vērtību sistēmā” atzīmēja, ka 
“jo vairāk darbinieka vērtības  saskan ar organizācijas 
vērtībām, jo vairāk iegūst abas puses”. ● 12% no orga-
nizācijas darbībā iesaistītajiem darbinieki3em strādā 
efektīvāk; ● 78% darbinieku atzīst, ka vadītāja atzinība 
veicina viņu motivāciju darbam; ● investējot darbinieku 
karjeras izaugsmē un darbinieku spēju attīstīšanā orga-

nizācija sasniedz labākus rezultātus.        
    

 

MELNĀ STATISTIKA ... 

  ... zemo algu cena ir trula attieksme pret darāmo 
darbu pēc principa – kā maksā, tā strādāju. Darbs 
kļūst neproduktīvs, neefektīvs ne tikai pašam darbi-

niekam, bet arī darba devējam. Ne velti, jo mērķtiecī-

gāks un par nākotni domājošāks ir uzņēmējs, jo labāk 
viņš atlīdzina saviem darbiniekiem.  
 Taisnīga darba samaksa ir labas attīstības no-
sacījums un gudrākie to saprot. Bet kā ekonomiski 
atpalikušā valstī tikt no zemas darba samaksas uz 
augstāku? Pirmkārt un galvenokārt attīstot ārējo eko-
nomisko darbību, lai iegūtu papildu līdzekļus algu pa-

augstināšanai. Otrkārt - taisnīgāk sadalot pievienoto 
vērtību starp darbu un kapitālu. Treškārt, samazinot 
algas nodokļus zemajām algām. Ceturtkārt, novēršot 
ēnu ekonomiku un negodīgu attieksmi pret darbinie-
kiem. Visbeidzot – attīstot arodbiedrības un paaugsti-

not to efektivitāti darbinieku interešu aizstāvībā. ... 

  (No raksta  “Zemo algu cena”, Raita Karnī-
te, Akadēmiķe, Dr.econ., Latvijas Zinātņu akadēmijas 
viceprezidente humanitāro un sociālo zinātņu jautāju-
mos) 

 2017. gadā no 1.janvāra līdz 1.martam 
nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 3 nodarbi-
nātie un vēl 4 darbinieki atrasti miruši 
(iespējamas dabiskās nāves darba vietās).  

 Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija 
gājuši 6 nodarbinātie.  
 Vēl 16 cilvēki šogad ir guvuši sma-
gas traumas (pagājušajā gadā 23).   
    (no www.vdi.gov.lv) 


