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Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Gadu!!!
INGUNA: Ziemassvētki ir laiks, kad kavējamies
pārdomās- atmiņās pārcilājam gada notikumus un ar
jaunu apņēmību raugāmies nākotnes iecerēs. Ziemassvētki ir sirsnības un mīļuma svētki. Lai Jums izdodas
šajā īpašajā svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, izjust kopības
svētkus ar saviem mīļajiem! Jaunais gads lai atnāk ar
piepildījumu tam, ko visvairāk vēlaties- ar dzīvesprieku,
stipru veselību un mīlestību. Visas bēdas, visas raizes
vecam gadam atstājiet!
Šajā naktī zvaigznes laižas,
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros domas gaišas
Lai tās būtu mums arvien.
Un lai jauno dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņu sien!
/L.Brīdaka/
Lai Jaunais 2021.gads nes neizsīkstošu iedvesmu,
spožas idejas un gandarījumu par
paveikto! Lai mums izdodas!

KRISTĪNE : Sirdsmiera pilnus Ziemassvētkus!
Teicamu veselību, možu garastāvokli un savstarpēju
sapratni Jaunajā gadā !

LIGITA: Lai Jaunajā gadā ikvienu pavada prieks, veiksme un panākumi. No sirds vēlu Jums un Jūsu tuviniekiem veselību un labklājību!
Laimīgu Jauno gadu un gaišus Ziemassvētkus! “

ANETE: Ziemassvētku laiks ir maģisks, piepildīts ar brīnumiem un pārsteigumiem, tādēļ tas
ko šajā laikā domāsim un vēlēsimies, noteikti
piepildīsies. No sirds novēlu šajā svētku laikā
sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, un izbaudīt kopā būšanu
ģimenes lokā. Lai Jaunais 2021.gads atnes piepildījumu tam,
ko visvairāk vēlaties, arī dzīvesprieku, stipru veselību un saticību!

ULDIS : Es vēlētos novēlēt visiem būt atbildīgiem šajā sarežģītajā laika periodā, saglabāt
možu garu, labu veselību, līdzcietību pret saviem
tuvajiem
un
nezaudēt
dzīves
prieku!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
2021.Vērša gadu!
Klusus un mīļus svētkus!

PĀVELS:“ Laiks skrien. Atkal viens gads ir pagājis.
Kāds teiks, ka gads bija lielisks, cits , ka ne viss iecerētais ir
realizēts. Šis gads saistīts ar notikumiem ko spējam ietekmēt
un ar notikumiem, kurus neplānojām, bet ir jāpieņem.
Tieši šogad Latvijas Meža nozares arodbiedrība svin
savu 30 gadu jubileju kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. Ar katru gadu mūsu arodbiedrība kļūst spēcīgāka, jo
ne visām arodbiedrības nozarēm ir 30 gadu jubilejai veltīta
grāmata.
Katrs sev izvirza mērķus un uzdevumus un ir lieliski, ja spēj tos realizēt. Šogad plānos bija jāievieš korekcijas.
Covid uzradās ne gaidīts , ne saukts, bet savas sekas atstāj uz
katru individuāli, gan nozari kopumā. Meža nozares ļaudis ir
sīksti un optimistiski. Beidzoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, vairāk tiks novērtēts drauga un kolēģa atbalsts,
vairāk tiks novērtēta kopā būšana Mēs tikai augam, jo organizācija, kurai ir 30 gadi ir vien tāds pusaudzis.
Vēlējums visiem LMNA biedriem….. ir īss: vispirms
pienākumus, pēc tam panākumus un visbeidzot ienākumus! “

KRISTĪNE RAPA ,
LMNA patstāvīgās vienības
“Latvijas Finieris” arodorganizācijas
priekšsēdētāja
Tuvojoties gada nogalei atskatāmies uz padarīto. 2020.gads noritējis
COVID-19 pandēmijas ietekmē un jau
pandēmijas sākumā bija skaidrs, ka
COVID-19 vīruss tā vai citādi ietekmēs mūs visus. Koncerns “Latvijas Finieris” gadu aizvadījis salīdzinoši sekmīgi, lai gan nenoteiktība, kas valdīja gada sākumā bija
liela un bija bažas gan par to, kā darbu veikt droši, gan
par to, vai tirgi paliks atvērti un rūpnīcām būs pasūtījumi.
“Mums visiem šis ir bijis grūts gads. Pat ļoti. Ja
ekonomiskās svārstības un pieprasījuma izmaiņas tirgū
“Latvijas Finieris” ir izjutis arī iepriekš, tad tādu emocionālo nedrošību un nenoteiktību par nākotni, kādu sev
līdzi nesa COVID-19 pandēmija, uzņēmuma vēsturē
piedzīvojam pirmo reizi,” atzīst AS “Latvijas Finieris”
valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems. “Tomēr mēs kā
komanda esam ne tikai spējuši izturēt, bet par spīti globālajām grūtībām sasniegt arī izcilus rezultātus. Mūsu
konkurētspējas priekšrocības ir bijis ātrums un elastība.
Esam noturējuši bērza saplākšņa produktu ražošanas
apjomu, daudz sasnieguši darba efektivitātes uzlabošanā, ieguldījuši lielu darbu mērķtiecīgas nākotnes stratēģijas veidošanā. Īpaši jāuzsver mūsu atbildīgā rīcība
ievērojot iekšējās drošības noteikumus. Liels paldies
ikvienam koncerna kolēģim par kopīgi paveikto darbu!”
Arī es pievienojos AS “Latvijas Finieris” valdes
priekšsēdētāja J.Ciema sveicienam ikvienam kolēģim
un protams ikkatram LMNA biedram, jo COVID-19 krīze
ir uzskatāmi parādījusi, ka kopīgs darbs palīdz pārvarēt
grūtības un virzīties uz izcilu rezultātu.
Savukārt kā arodorganizācijas vadītāja vēlos
uzsvērt koplīguma lomu tieši krīzes apstākļos – arodbiedrībai bija operatīvi jāreaģē uz pārmaiņām un nedrošību apkārtējā vidē, pārrunājot situāciju ar darba devēju, meklējot kopīgus risinājumus un panāktās vienošanās nostiprinot Koplīgumā.
Sākoties krīzei “Latvijas Finieris” arodorganizācija uzsāka pārrunas ar darba devēju un marta beigās
tika parakstīta vienošanās, kuras galvenais vēstījums
bija abu pušu apņemšanās sadarboties, lai novērstu
Covid-19 izplatību koncerna uzņēmumos un mazinātu
ārkārtas situācijas ekonomisko seku ietekmi uz darbiniekiem, pēc iespējas saglabājot esošās darba vietas un
darbinieku ienākumu līmeni.
Paralēli notika trīspusējais sarunu process starp
darba ņēmējiem, darba devējiem un valdību, lai līdz šī
gada beigām Darba likuma normu piemērošanā tiktu
noteiktas izmaiņas, paredzot, ka darba koplīgumā, kas
noslēgts ar arodbiedrību, strauja ražošanas apjoma krituma dēļ, darbiniekam var tikt noteikts nepilns darba
laiks. Šo iniciatīvu virzīja “Latvijas Finieris” arodorganizācija ciešā sadarbībā ar LMNA. Liels paldies jāsaka
LBAS un tās priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam par
konstruktīvajām sarunām ar valdību, jo priekšlikums
tika apstiprināts un iekļauts likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību”, bet vēlāk šis
punkts tika pārnests uz Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likumu, kas stājās spēkā 10. jūnijā.
Tā 18. pants paredz:
(1) Darba koplīgumā, kas noslēgts ar arodbiedrību, savstarpēji vienojoties un nesamazinot darbinieku kopējo

aizsardzības līmeni, var paredzēt, ka īslaicīga ražošanas
apjoma krituma gadījumā darbiniekam tiek noteikts
nepilns darba laiks. Izmaiņas darba koplīgumā var būt
spēkā ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim. Darbiniekam izmaksājamai atlīdzībai piemērojami šādi nosacījumi:
1) saglabājamās atlīdzības apmērs nevar būt mazāks
par minimālo mēneša darba algu;
2) darbiniekam, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns vai
bērns, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu, bet vēl nav sasniedzis
24 gadu vecumu, papildus šīs daļas 1. punktā noteiktajam saglabājami līdzekļi par katru apgādībā esošu bērnu valsts noteiktajā minimālajā uzturlīdzekļu apmērā.
(2) Darbiniekam, kurš nepiekrīt šā panta pirmajā daļā
minētajai nepilna darba laika noteikšanai, ir tiesības
uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100.
panta pirmajā daļā noteikto termiņu. Šādā gadījumā
darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu Darba likuma 112. pantā noteiktajā
apmērā.
Kopumā gada laikā, saistībā ar COVID krīzi, LF
arodbiedrība ar darba devēju noslēdza divas vienošanās:
31. martā tika noslēgta vienošanās pie Darba Koplīguma, kas paredzēja uz laiku apturēt iemaksu
veikšanu Koplīgumā noteiktajos, uzņēmuma
brīvprātīgajos ilgtermiņa atalgojuma instrumentos: gada prēmijas uzkrāšanā, uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas spēkā esošajās polisēs un
pensiju fondā.
Maija sākumā, tiklīdz bija stājušās spēkā izmaiņas
likumā, tika parakstīta otra vienošanās par pagaidu izmaiņām vadītāju un speciālistu atalgojuma aprēķināšanas sistēmā, nosakot samazinātu darba laiku un līdz ar to proporcionālu
amatalgas samazinājumu. Jāatzīmē, ka darbiniekiem ar lielākiem ienākumiem procentuālais
samazinājums bija lielāks, nekā darbiniekiem ar
zemāku ienākumu līmeni, turklāt izmaiņas netika attiecinātas uz ražošanas struktūrvienību
strādnieku personālu un speciālistiem, kuriem
noteikts summētais darba laiks un kuri strādā
maiņās.
Tiklīdz situācija bija stabilizējusies un koncerna finanšu rādītāji, lai arī vājāki, nekā tiem vajadzētu būt
normālos apstākļos, uzlabojās, samazinātais darba laiks
inženiertehniskajiem darbiniekiem no 1.augusta tika
atcelts, visiem atgriežoties pie pilna 5 darba dienu režīma.
Šobrīd arodorganizācija ar darba devēju veic
pārrunas, lai ar 2021.gada 1.janvāri tiktu atjaunotas
iemaksas pensiju fondā. Bet svarīgākais uzdevums
2021.gadā ir vienošanās ar darba devēju par 2022. un
2023.gada minimālās algas līmeni koncernā “Latvijas
Finieris”.
2020.gada pieredze skaidri parāda, ka, lai arī
krīze var uzņēmumu skart pēkšņi un neparedzami, liela
nozīme ir spējai sarunāties, operatīvi pielāgoties situācijai un meklēt risinājumus kopā ar darba kolektīvu.
Tāpēc “Latvijas Finieris” arodorganizācija kopā ar darba
devēju aicina trīspusējo sarunu dalībniekus dot iespēju
saglabāt lēmumu pieņemšanas elastību arī turpmāk un
šobrīd pieņemtās likuma izmaiņas - iespēja vienoties
ar kolektīvu, izmantojot koplīgumu, kas beigsies
31.decembrī, iekļaut Darba likumā pastāvīgi.

ULDIS ROZE, AS “Liepājas Papīrs”:
Atkal ir aizskrējis kārtējais
gads, tas, manuprāt, vienkārši aizlidoja ar raķetes ātrumu, - vismaz
man tā šķita. Liekas cik nesen mēs
gaidījām Millenium, gadsimta miju,
un nu jau kopš tā brīža pagājuši 20
gadi, - tas ir liels laika posms!
Atskatoties uz pagājušo gadu, kas bijis ļoti savāds, nepieredzēts, daudziem ierobežojumiem un nestandarta situācijām piesātināts, ko var izteikt ar vienu vārdu – Cov
i
d
.
Kāds šis laiks ir bijis man, maniem biedriem AS
"Liepājas Papīrs" uzņēmumā un uzņēmumam kopumā?
Es teiktu, ka mums ir ļoti paveicies, ka esam
bijuši pietiekami uzmanīgi un atbildīgi, lai šo infekciju
neievazātu uzņēmumā, kas varētu radīt nopietnas problēmas ražošanai un negatīvas sekas darbinieku veselībai.
Protams, mēs apzināmies, ka nekas vēl nav
beidzies un arī uz priekšu ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem, lai veiksmīgi strādātu un neapdraudētu ne
s e v i ,
n e
s e v
a p k ā r t ē j o s .
Uzņēmumam
A/S
"Liepājas
Papīrs"
šis
2020.gads nav bijis viegls, taču spriežot pēc ražošanas
rādītājiem, ļoti veiksmīgs gads un tas dod mums cerības attīstīties, pilnveidot ražošanas tehnoloģiju un palielināt ražošanas jaudu.
LIGITA BRAHMANE,
LMNA arodbiedrības biedru koordinatore:
“2020. gads ir pirmais pilnais
kalendārais gads kopš
veicu LMNA
arodbiedrības biedru koordinētājas pienākumus. Šis gads COVID-19 krīzes
ietekmē bija īpašu izaicinājumu pilns.
Kā šādos pandēmijas apstākļos strādāt ar esošajiem
arodbiedrības biedriem, kā piesaistīt jaunus biedrus, kā
veidot saziņu ar nozares uzņēmumu darbiniekiem? Visi
šie jautājumi lika pārvērtēt līdzšinējo, tik pierasto un
saprotamo veidu kā strādāt. Savstarpējās saskarsmes
ierobežojumi ieviesa savas korekcijas. Tomēr apzināta
rīcība Latvijas Meža nozares arodbiedrības popularizēšanā ir devusi rezultātu.
Šajā gadā tika realizēts pagājušā gada nogales
plāns un izstrādāta jauna arodbiedrības biedru karte
LMNA biedriem un izveidota atlaižu programma biedriem. Uz šo brīdi ir izveidots atlaižu grozs biedriem. Ar
atlaižu groza piedāvājumiem var iepazīties LMNA mājas
lapas sadaļā www.lmna.lv-biedriem-atlaižu grozs. Šī
sadaļa jaunu sadarbības partneru piesaistes gadījumā
tiek papildināta. Līdz ar to aicinu LMNA biedrus laiku pa
laikam ieiet mājas lapā un pārskatīt atlaižu groza piedāvājumus.
Šajā gadā konsultējot nozares kūdras ieguves
uzņēmuma darbiniekus
izdevās piesaistīt vairāk kā
51% no uzņēmumā strādājošajiem arodbiedrībai un
izveidot jaunu arodorganizāciju. Viens no galvenajiem
izaicinājumiem jaunajā arodorganizācijā ir sociālā dialoga izveide ar darba devēju un koplīguma pārrunu uzsākšana.
2020.gada laikā LMNA arodbiedrībā iesaistīju
102 jaunus arodbiedrības biedrus no dažādiem nozares
uzņēmumiem.
LMNA aktīvas darbības rezultātā šajā gadā izdevies noslēgt jaunu koplīgumu ar Valsts Meža dienestu.

Ar vienu kokapstrādes uzņēmumu šobrīd veicam pārrunas par jaunu biedru piesaisti un arodorganizācijas izveidi.
Šā gada augustā piedalījos Latvijas Meža nozares arodbiedrības un Lietuvas Meža nozares arodbiedrības tikšanās pasākumā Lietuvā. Īpaši vērtīga bija pieredzes apmaiņa par darbu tieši pandēmijas apstākļos.
Šā gada augustā pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības jauniešu padomes aicinājuma, jauniešu padomes vasaras skolas ietvaros dalījos pieredzē par organizēšanu arodbiedrībās. Visa gada garumā aktīvi piedalos LMNA arodbiedrības darbā, kā arī darbinieku interešu pārstāvībā un aizstāvībā.
Šā gada noslēgumā, kā palīgu arodorganizācijām jaunu biedru piesaistei, izstrādāju reklāmas materiālu (skat. 6.lpp.).

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
9. decembrī sociālo partneru organizācijas –
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas
Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja tiešsaistes konferenci “ATTĪSTOT NOZARU KOPLĪGUMU PĀRRUNAS”.

Konferences mērķis bija iepazīstināt ar praktiskajiem ieguvumiem uzņēmumiem un darbiniekiem nozarēs, kas noslēdz koplīgumu, diskutēt par to, kā strādāt nākotnē, lai ar nozaru koplīgumiem sekmētu labi
apmaksātu nodarbinātību, mazinātu sociālos un ekonomiskos šokus, pielāgotos digitalizācijas pārmaiņām, kā
arī pilnveidotu darbinieku prasmes un uzlabotu uzņēmumu produktivitāti.
Konferencē tika aicināti piedalīties Saeimas deputāti, valdības un valsts pārvaldes pārstāvji, sociālo
partneru organizāciju biedri un citi interesenti.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns savā uzrunā teica: “Līdztekus nopietnai pieredzei uzņēmumu
koplīgumu slēgšanā, kopā ar darba devējiem esam uzsākuši izaicinošu, bet ļoti svarīgu darbu – veidot praksi
un sistēmu nozaru koplīgumu slēgšanai. Pēdējo trīs gadu laikā esam identificējuši un novērsuši vairākus šķēršļus nozaru koplīgumiem, kā rezultātā ir noslēgti trīs
nozaru koplīgumi privātajā sektorā, kas paredz nozarēm specifiski pielāgotu regulējumu. Nākamie soļi ir
meklēt mehānismus, kā veidot nozaru koplīgumu pārrunas tā, lai ir vairāk praktisku ieguvumu gan darbiniekiem, gan darba devējiem, kā panākt lielāku valsts un
pašvaldību atbalstu un ieinteresētību koplīgumu slēgšanā, mazinot ēnu ekonomiku, nostiprinot sabiedrības
labklājību un mūsu tautsaimniecības konkurētspēju.”
Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone aicināja
koplīgumus izmantot kā rīku abpusējā sadarbībā darba
ražīguma, efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu konkurētspējīgas darbavietas un
adekvātu darba samaksu, veicinot ilgtspējīgu Latvijas
tautsaimniecības attīstību, jo šobrīd vairāk nekā jebkad
ir nepieciešama darba devēju un darba ņēmēju vienota
rīcība, tāpēc koplīgumus redz kā abu pušu sarunu rezultātu par līdzatbildību uzņēmumu un nozaru attīstībā un
konkurētspējas veicināšanā.
Par noslēgto ģenerālvienošanos stikla šķiedras
nozarē savā pieredzē dalījās Rita Pfeifere, Latvijas
Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja un
Ģirts Vēveris, AS “Valmieras stikla šķiedra” valdes
loceklis. Pārstāvji informēja, ka ģenerālvienošanās ir

uzlabojusi abpusējo – darba devēju un darba ņēmēju
sadarbību, mainot domāšanu ilgtermiņa mērķu virzienā.
Ģ. Vēveris uzsvēra, ka nozares koplīgums radījis revolūciju uzņēmumā strādājošo cilvēku apmierinātībā, kā
arī noteikti veicinās pozitīvas pievienotās vērtības veidošanos arvien vairāk un vairāk. “Kopīgi ejot un skatoties vienā virzienā, katrs uzņēmums spēs celt ne tikai
sava uzņēmuma labklājību, bet arī valsts līmenī tiks
dots pozitīvs lādiņš un pievienotā vērtība”.
Par to, kā veicināt nozaru koplīgumus, konferencē stāstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš un LBAS
eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis. Eksperti atzina, ka attīstīta koplīgumu slēgšanas
kultūra nodrošinātu labākus sociālekonomiskos rezultātus nozarēs, veicinātu kvalitatīvu un labāk apmaksātu
darba vietu veidošanos. Darba devēju un darba ņēmēju
autonomā dialoga, kas izpaužas koplīgumu slēgšanā,
respektēšana no valdības puses veicinātu arī savstarpēju uzticēšanos valdībai un politiķiem, kā arī sabiedrības
politiskās kultūras maiņu.
Par viesmīlības nozares ģenerālvienošanās spēkā stāšanos informēja Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociācijas izpilddirektore Santa Graikste: “Laikā, kad
viesmīlības nozare pārdzīvo, iespējams, vēsturiski smagāko krīzi un nozares uzņēmējiem jāpieņem lēmumi,
kas skar nozares “mugurkaulu” – nozarē strādājošos,
ļoti būtisks ir dialogs starp darba devējiem un darba
ņēmējiem. Esam gandarīti, ka Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai kopā ar partneriem – Latvijas Restorānu biedrību un Latvijas Tirgotāju asociāciju no darba
devēju puses un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību no darba ņēmēju puses, ir izdevies parakstīt ģenerālvienošanos, kam ar laiku jākļūst par visas nozares
“ceļa karti” nosakot nozarē strādājošo atalgojuma līmeni un sociālā dialoga pamatprincipus.”
Sociālo partneru un nozaru asociāciju priekšlikumus komentēja Labklājības ministrijas un Finanšu
ministrijas pārstāvji.
Labklājības ministrijas (LM) Darba attiecību un
darba aizsardzības politikas departamenta direktors
Māris Badovskis uzsvēra, ka tikai kopā varam virzīties
uz visiem saprotamu un pieņemamu risinājumu. Viņš
norādīja, ka LM ir gatava turpināt trīspusējās sarunas,
un arī nākamais gads šajā jomā būs ražīgs, risinot dažādus jautājumus. M. Badovskis atzinīgi novērtēja
būvniecības nozari, kuras pārstāvji ir spējuši ne tikai
noslēgt ģenerālvienošanos, bet arī izveidot mehānismu,
kurā paši var uzraudzīt tās ieviešanu un darbību.
Finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis,
komentējot ģenerālvienošanos viesmīlības nozarē uzsvēra, ka Finanšu ministrija noteikti atbalsta jebkāda
veida koplīgumus, kas noved pie lielākas sakārtotības
nozarē un uzņēmumu iekšienē, kā arī mazina ēnu ekonomiku. Ministrija ir gatava runāt tālāk par tehniskām
niansēm, kā piepildīt visas apņemšanās, par kurām
puses vienojās jau pirms diviem gadiem.
Konferences
dalībnieki
diskutēja
arī
par koplīgumu nozīmi mūsdienu darba tirgus izaicinājumu pārvarēšanā, – par koplīgumiem kā instrumentu
COVID-19 seku pārvarēšanai pastāstīja AS “Latvijas
Finieris” valdes loceklis Pauls Ābele: „Jo lielākas grūtības, jo svarīgāka katrai pusei kļūst kopēja sadarbība. Ir
dažādas nozares ar atšķirīgām īpatnībām, un katrai ir
savas cikliskās problēmas, kuras pārvarēt. Šajā krīzē
koplīgums sniedza iespēju veikt ātras darbības un ātri
pieņemt lēmumus, piemēram, ieviešot saīsināto darba
laiku. Nākotnē svarīgi saglabāt lēmumu pieņemšanas

elastību arī turpmāk, attiecīgās izmaiņas iekļaujot Darba likumā pastāvīgi, uzticoties darba devējiem un darba
ņēmējiem. Jābūt skaidrai programmai, kā visiem kopā
pārvarēt nākamo krīzi.”
Par ES sociālo partneru nolīgumu par digitalizāciju informēja LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte Inese
Stepiņa un LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un
politikas dokumentu eksperte Nataļja Preisa. Ekspertes atzina, ka šobrīd vēl daudzi digitalizācijas procesa
aspekti nav skaidri un saprotami, bet Eiropas sociālo
partneru Pamatnolīgums ir instruments, kā risināt šo
jautājumu. Svarīgi veikt situācijas izpēti par dažādo
pieredzi saistībā ar digitālo prasmju apgūšanu, darba
organizāciju un citiem būtiskiem jautājumiem. Pamatnolīgums ir kopīga Eiropas starpnozaru sociālo partneru
apņemšanās ar digitalizāciju saistītos ieguvumus paātrināt un pašiem risināt izaicinājumus darba pasaulē –
uzņēmumu un nozaru līmenī, negaidot ārēju regulējumu vai direktīvu.
Bet par darba un privātās dzīves līdzsvaru Latvijā un ieteikumus darba devējiem un uzņēmumu vadītājiem koplīgumu saturam sniedza LBAS Konsultants
darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls un
LDDK Korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja
Kristīna Veihmane.
Konferences nobeigumā LBAS un LDDK sadarbības turpmākos virzienus iezīmēja LDDK prezidents
Vitālijs Gavrilovs: “Aicinām atbalstīt nozaru un nacionālā līmeņa sociālo dialogu kā interešu līdzsvarošanas
un darbinieku iesaistes mehānismu. Tikai spēcīgas darbinieku un darba devēju organizācijas ar plašu pārstāvību var sasniegt rezultātus nozares sakārtošanā, ieskaitot diskusijas par nozaru koplīgumiem. Mums, partneriem, kopā jāstrādā, lai nodrošinātu Latvijas cilvēkresursu kvalitāti, jo tikai ar kvalitāti mēs varēsim nodrošināt nepieciešamo tautsaimniecības transformāciju uz
daudz produktīvāku uz eksportu vērstu ekonomiku.”
Konferences ierakstu pilnībā var noskatīties
LBAS un LDDK Facebook lapās.
Konference tika organizēta ar ESF projektu “Sociālā
dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) un “Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides
sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) atbalstu.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.
LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina
44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv darba devējus, kuru
kopējais apgrozījums ir ~40 miljardi eiro.
LDDK ir Eiropas Biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE biedrs, pārstāvot Latvijas uzņēmumu intereses arī ES
sociālā dialoga ietvaros.

Par LBAS:

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir lielākā
nevalstiskā organizācija Latvijā, dibināta 1990. gadā. LBAS
koordinē 20 arodbiedrību – LBAS dalīborganizācijas sadarbību,
pārstāv un aizstāv to biedru un strādājošo intereses valsts un
starptautiskajās institūcijās, īsteno kopīgu darbības programmu.
LBAS ir Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC)
un Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) dalīborganizācija.

M

EŽA NOZARĒ

Eiropas Savienības fondu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka
tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002)

ARODBIEDRĪBA DISKUTĒ PAR MEŽA NOZARES
NOZĪMI
Anete Kice, LMNA arodbiedrības darba
koordinētāja:
26.novembrī notika pirmā attālinātā Latvijas Meža nozares arodbiedrības
(LMNA) organizētā diskusija par nozares
nozīmi tautsaimniecībā no sociālekonomiskā skatu punkta. Atklājot diskusiju,
LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica uzsvēra mežsaimniecības nozares nozīmīgumu, jo, kā vienas no lielākajām uzņēmējdarbības nozarēm Latvijā, tās peļņa tiek gūta no meža zemes apsaimniekošanas, ietverot sevī arī produkcijas sagatavošanu, un tirdzniecību. Liels nozares devums ir arī iekšzemes kopproduktā, - šī ir vienīgā Latvijas tautsaimniecības nozare ar pozitīvu importa un eksporta bilanci.
Nav noslēpums, ka šobrīd darba devējiem un uzņēmumiem lielākais, nozīmīgākais un vienlaikus sarežģītākais
aktīvs ir darbinieki. Latvija izceļas ar lielu nodarbinātību
mežsaimniecības nozarē, kas ir 2,4% no kopējā nodarbināto skaita. Tādēļ, jo īpaši svarīgs ir ilgtspējīgs darbinieks, kuram jānodrošina izaugsme un profesionālā attīstība ikdienas darbā. Cilvēktiesības un labvēlīgi darba
apstākļi ir vienlīdz attiecināmi uz visiem darbiniekiem,
kas strādā nozarē. Tādēļ LMNA, ņemot piemēru no stiprākajām arodbiedrībām pasaulē, uzsver, ka sociālais
dialogs ir vērtība un sociālo partneru panāktās vienošanās ir jāciena un jāīsteno.
Par meža nozīmi Latvijas tautsaimniecībā savā
prezentācijā dalījās Zemkopības ministrijas biroja vadītājs Jānis Eglīts, aicinot diskusijas laikā nonākt līdz
sarunām par koplīgumiem, jo dalībnieku vidū ir gan
darba devēju pārstāvji, gan darba ņēmēji.
Latvijas Valsts mežu (LVM) padomes loceklis
Mārtiņš Gaigals diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar
uzņēmuma stratēģiju līdz 2040. gadam, kurā aptverta
plaša informācija par to, kā LVM šo gadu laikā iecerējis
turpināt apsaimniekot 2,6 miljardu eiro vērtos valsts
mežus. Savā prezentācijā LVM padomes pārstāvis aicināja sociālos partnerus sarunāties, izmantojot sociālā
dialoga iespējas un iesaistot visas puses.
Aktualitātes kokrūpniecības nozarē no sociālekonomiskā viedokļa diskusijas dalībniekiem prezentēja
Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps
Klauss.
Par labo praksi uzņēmumā, kurā noslēgts koplīgums, - tā nodrošinot uzņēmumam ilgtspējīgus darbiniekus, diskusijas dalībniekiem pastāstīja AS “Latvijas
Finieris” biznesa atbalsta sektora vadītājs Pauls Ābele.
Savukārt par ieguvumiem no koplīguma uzņēmumā darbiniekam un darba devējam, kā arī labās
prakses piemēru sadarbībā ar arodbiedrību sniedza AS

“Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāja
Kristīne Rapa.
Diskusijā piedalījās arī Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš
Dunskis, informējot par būvniecības nozares labās
prakses piemēru ģenerālvienošanās slēgšanā.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda
Romele iepazīstināja ar prasmju fondu veidošanu uzņēmumos, kas nozarei varētu būt aktuāla nākotnē, minot dažādus piemērus no citu valstu pieredzes šādu
fondu veidošanā, kā arī darot zināmu, ka privātā sektora prasmju fondu izveide ir atkarīga no nozares ģenerālvienošanās.
Par ilgtspējas nozīmi tautsaimniecībā un nepieciešamību slēgt nozares ģenerālvienošanos Meža nozares diskusijā vēstīja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, minot tādus svarīgus iemeslus, kā nozares pašregulācija, mazinot dempingu un veidojot godīgāku
konkurētspēju starp uzņēmumiem: “Sociālajam dialogam ir jābūt tādam, lai vienmēr ir iespējas diskutēt par
tā virzību, lai uzņēmumiem ir dota iespēja tehnoloģiski
attīstīties un darbiniekiem ir pieejamas sociālās garantijas un darba samaksa.” E. Baldzēns aicināja turpināt
diskusijas par ģenerālvienošanos sektoros, izvērtējot
iespējas un priekšrocības nozares uzņēmumiem.
Diskusijas otrajā daļā notika paneļdiskusija,
kuras laikā tās dalībnieki apsprieda jautājumu par ģenerālvienošanos nozarē, iesaistot sarunā arī Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoru, arodbiedrības ekspertus un Arodbiedrības priekšsēdētāju, kā rezultātā secinājums ir viens, - lai gan šobrīd darba devēji nav gatavi
parakstīt ģenerālvienošanos, balstoties uz līdzšinējo
labo sadarbību, sarunām ir jāturpinās.
Visu diskusiju iespējams noskatīties LMNA mâjas lapâ, www.lmna.lv.

LAI TIKTU TUVĀK , IR JĀIET
KLĀT, NEVIS JĀGAIDA ŠURPNĀKAM.
Imants Ziedonis
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