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Var

dzīvot divējādi : pieņemot, ka brīnumi nenotiek, vai pieņe-

mot, ka katrs notikums ir brīnums.
Alberts Einšteins, zinātnieks
Inguna Siņica,
LMNA priekšsēdētāja:
“Laika ritums ir nepielūdzams - tas nepiestāj ne pie sīkām
nedienām, ne lielām traģēdijām,
tas skaita dienas, stundas un sekundes vienā ritmā. Un mums ne-

atliek nekas cits, kā turēt tam līdzi! Bet gadu mija
ir tas laiks, kad mums tomēr labpatīk domāt, ka
kaut uz brīdi, kaut uz sekundes simtdaļu tas laika
ritums palēnina savu gaitu, ļaujot mums atskatīties
uz saviem padarītajiem darbiem, gūtajiem panākumiem, arī pārciestajām neveiksmēm. Kā šogad ir
bijis vairāk? Gribētu domāt, ka kaut kur pa vidu...,
starp darboties prieku, apņēmību un cilvēku vienaldzību pret sevi un apkārt notiekošo.. starp ticību
taisnīgumam un pārprastu kareivīgumu.. starp mīlestību un pat naidu.. Bet tieši ar to dzīve arī iegūst

Šovakar, kad rotaļīgi
Aiz loga lietus lāses krīt,
Novēlu Tev Ziemassvētkus
Brīnumainus sagaidīt!
Un nebēdā par pazudušo sniega segu,
Kas mūsu dvēseles var sasildīt!
Jo īstā svētku noskaņa,
Tikai mūsu sirdīs mīt!

viskošākās krāsas - ar sajūtu un notikumu daudzpusību. Par to trūkumu laikam sūdzēties būtu nevietā! Bet, lai vai kā - gadu mija ir visai ērts iemesls kaut ko mainīt! Vai vismaz vēlēties mainīt!
Iesākumā – pašam sevī un ap sevi.. pēc tam jau
var ķerties arī pie pasaules pārkārtošanas! Lai
mums visiem Jaunajā gadā pietiek spēka un apņēmības paskatīties uz sevi, saviem darbiem un centieniem no malas! Lai mums gana pacietības, izturības un drosmes veidot pasauli ap mums labāku,
taisnīgāku, draudzīgāku un jaukāku!
Lai veselība, izturība, gaišas domas un labi
darbi Jaunajā gadā! “

Lai šajos Ziemassvētkos uzplaiksnī
mirkļi, kas pilni ar mīlestību, prieku un
labestību!
Lai nākošais gads pilns ar
gandarījumu un prieku!

Priecīgus svētkus !!!

MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ
Gads ir pagājis un droši var teikt, ka 2021. gada labā ziņa Latvijas Meža nozares arodbiedrībā ir tā,
ka nozares arodbiedrība nav piedzīvojusi lielus satricinājumus. LMNA arodorganizāciju un biedru skaits ir
stabils.
Lielākā vērtība un nozīmīgākais resurss LMNA ir
arodorganizācijas un arodbiedrības biedri, kuri ir aktīvi,
vēlas iesaistīties un darboties, lai popularizētu meža
nozares arodbiedrību. Svarīgi, lai arodbiedrības darbā
iesaistītos jauni biedri, kas būtu aktīvi, rosinātu jaunas
aktivitātes. Biedru piesaiste notiek, bet liels darbs jāiegulda jauno biedru iesaistei ikdienas darbā. Tas nozīmē
strādāšanu ar jaunajiem biedriem, lai cilvēkā veidotos
apziņa, ka viņi LMNA ir vajadzīgi un LMNA ir vajadzīga
viņu līdzdarbošanās. LMNA ir gatavi atbalstīt aktivitātes,
ko vēlas īstenot esošie un topošie biedri. Šogad soli pa
solim esam gājuši šajā virzienā un ņēmuši vērā arodorganizāciju un individuālo biedru vajadzības. Kā piemēru
var minēt noorganizētās VMD arodorganizāciju tikšanās
tiešsaistē ar Valsts Meža dienesta vadību par jaunās
Stratēģijas projektu un plānotajām izmaiņām, kuras
skars dienestā strādājošos.
LMNA ir atvērta visiem, kas vēlas iestāties nozares arodbiedrībā, un arī šogad arodbiedrība ir papildinājusies ar jauniem biedriem gan esošajās arodorganizācijās, gan uzņēmumos, kuros nekad nav bijis arodorganizāciju. Pozitīvais piemērs ir jaunas arodorganizācijas izveide attālinātā režīmā.
LMNA ir nemitīgā kustībā, virzībā uz priekšu,
bet joprojām ir daudz darāmā. Šobrīd primārais darbs,
ir meža nozares arodbiedrības popularizēšana un reklamēšana gan sociālajos tīklos, gan iespēju robežās privāti tiekoties ar interesentiem, lai vairotu interesi par
arodbiedrību un tajā notiekošo, lai piesaistītu jaunus
biedrus. Darba procesā ir izdevies iesaistīt arodbiedrībā
atsevišķus profesionālo skolu audzēkņus. Svarīgi ir topošajiem nozares darbiniekiem palīdzēt apzināties, ka ir
iespēja stāties arodbiedrībā, lai pārstāvētu savas intereses.
Turpinām sniegt konsultācijas gan individuālos
darba tiesību jautājumu gadījumos, gan arī par koplīguma un citiem normatīvo aktu jautājumiem. Uz aktuāliem esošo un topošo biedru jautājumiem izmantojam
iespējas atbildēt arī tiešsaistē, izmantojot digitālās tehnoloģijas.
Arodbiedrības spēks un nozīme ir atkarīga no
biedru skaita. Darbinieki, studenti, audzēkņi - stājaties
arodbiedrībā. Arodbiedrības mērķis un uzdevums ir rūpēties par strādājošajiem, tādēļ ikvienam strādājošajam ir izdevīgi būt šīs organizācijas biedram.
TIEKAS KOLĒĢI
26. un 27. augustā Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību sadarbības ietvaros Latvijas Meža
nozares arodbiedrība( LMNA ) tikās ar lietuviešu kolēģiem- Lietuvas Meža darbinieku arodbiedrības federāciju (LMPF). Tikšanās notika sirsnīgā atmosfērā Talsu novadā, LVM tūrisma un atpūtas centrā „Spāre”.
Tikšanās laikā tika atzīmēta Baltijas valstu meža nozaru arodbiedrības sadarbības 30 gadu jubileja.
Ar Lietuvas kolēģiem tika pārrunāti dažādi aktuāli jautājumi, gan par jaunākajām izmaiņām
darba likumā, gan par problēmām saistībā ar darba aizsardzības noteikumu ievērošanu uzņēmumos. Šogad tie

vairāk saistījās ar Covid 19 vīrusa izraisīto pandēmiju
un tās ietekmi uz drošu uzņēmumu darbības nodrošināšanu pandēmijas laikā .
Sarunu gaitā secinājām, ka mežsaimniecības nozari Covid 19 vīruss skāris vismazāk. Tas
gan vairāk saistīts ar darba specifiku. Savukārt kokapstrādes sektorā, ievērojot visus piesardzības pasākumus, negatīva ietekme saistībā ar Covid 19 samērā
neliela, salīdzinot ar citām tautsaimniecības nozarēm
valstī. Pandēmijas laikā gūta laba pieredze, analizētas
nozares stiprās un vājās puses, izstrādāti rīcības plāni,
lai nākamajā vīrusa uzliesmojuma periodā tiktu pieņemti konkrētāki lēmumi un nekavējoša rīcība.

26.08.2021. Talsi. Tikšanās dalībnieki iepazīstas ar
LVM kokaudzētavu “Mazsili”

Nākamā tikšanās— 2022. gadā, Lietuvā.
REDZES LOKĀ NORMATĪVIE DOKUMENTI
Ligita Brahmane
Mg.iur., LMNA arodbiedrības biedru
koordinatore
Visa šā gada garumā kā LMNA
pārstāve esmu piedalījusies, kā arī iesniegusi priekšlikumus Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) juristu
sanāksmēs, kurā piedalās LBAS nozaru
arodorganizāciju speciālisti un vadītāji.
Šajā gadā tika skatīti jautājumi saistībā ar grozījumiem
Darba likumā, arī Streiku likumā un dažādos normatīvajos aktos, kas saistīti ar pandēmiju.
Piedalījos arī PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification), meža sertifikācijas standarta prasību pārskatīšanas darba grupā.
PEFC ir starptautiska mežu sertifikācijas sistēma,
kas veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pamatā ir
visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemtas vērā dažādas
ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās intereses. Mežu
sertifikācija ir process, kura rezultātā tiek pārbaudīta
sertificētu uzņēmumu atbilstība Standartam. Produkts
ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi un/vai marķējumu sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētājiem, ka šī
produkta ražošanā izmantotie izejmateriāli ir iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā.
Darbs pie Standarta pārskatīšanas tiek veikts
saskaņā ar Nosacījumiem PEFC Latvija dokumentācijas
izstrādei un pārskatīšanai (PEFC LV 05:2020). Dokuments pieejams tīmekļa vietnē www.pefc.lv
Standarta darba grupā piedāvāju papildināt PEFC
standartu ar darbiniekiem saistošiem sekojošiem papildinājumiem:
 Meža apsaimniekotājam īstenojot meža apsaimniekošanu ir jāievēro cilvēktiesības atbilstoši Vispārējai
cilvēktiesību deklarācijai (Universal Declaration onHuman Rights).



Apvienošanās tiesību aizsardzībā ievērot SDO konvenciju Nr.98 "Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu»
un SDO 1948.gada Konvenciju Nr.87 "Par asociāciju
brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās".
 Meža apsaimniekotājs veicina darbinieku apvienošanos arodbiedrībā un atbalsta tās darbību.
 Meža apsaimniekotājs veicina sociālo dialogu, darbinieku iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī koplīguma noslēgšanu, lai kopā ar arodbiedrību vienotos
par uzņēmumam pielāgotiem noteikumiem.
Ar gandarījumu varu ziņot, ka ierosinātie
priekšlikumi ir apstiprināti jaunajā PEFC standartā.
Šobrīd tiek izstrādāti arī jaunie FCS (Forest
Stewardship Counsil) jeb Meža uzraudzības padomes
nacionālais standarts. Iesniedzu priekšlikumus papildināt un mainīt piedāvātajā redakcijā 9 punktus, kuri skar
darbinieku sociāli ekonomiskos jautājumus un apvienošanos arodbiedrībās savu tiesību aizstāvībai. FES standarta izstrāde šobrīd vēl ir procesā.
2021. GADS “LATVIJAS FINIERIS” ARODORGANIZĀCIJĀ
Kristīne Rapa,
LMNA patstāvīgās vienības
“Latvijas Finieris” arodorganizācijas
priekšsēdētāja
Tuvojas izskaņai 2021.gads,
tāpēc decembrī atskatāmies uz aizvadīto gadu, lai apkopotu paveikto.
Tieši decembrī apritēja 5 gadi kopš tiku
ievēlēta par “Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāju un š.g.8.decembrī esmu pārvēlēta šajā amatā uz nākamo termiņu. Piecu gadu laikā
ir paveikti lieli un mazi darbi, piedzīvotas veiksmes un
neveiksmes, COVID pandēmija mūs visus ierāva pilnīgi
negaidītā un neziņas apvītā laikā, kurā dzīvojam nu jau
otro gadu. Tomēr arodbiedrības darbs ne uz mirkli nav
apstājies, esam pielāgojušies jaunajai situācijai, esam
iemācījušies pulcēties attālināti un pat novadīt arodorganizāciju vadītāju vēlēšanas. Tieši tāpat ne mirkli nav
apstājies darbs pie Koplīguma uzlabošanas, lai tajā tiktu iekļautas arvien labākas garantijas uzņēmumā nodarbinātajiem un paplašināts pieejamo labumu klāsts.
Esmu pārliecināta, ka Koplīgumā ietvertās sociālās garantijas, kuru nozīmi ikdienā varbūt pat līdz galam nenovērtējam, ir nozīmīgs atbalsts krīzes brīdī, kā
arī sniedz papildus drošības sajūtu darbiniekiem. Vēlos
izcelt dažus no būtiskiem Koplīguma uzlabojumiem, kuri
iestrādāti Koplīgumā pēdējo 5 gadu laikā:
·
Būtiski augstāka minimālā alga par valstī noteikto. Piecu gadu laikā esam spējuši katru gadu vienoties ar darba devēju par ikgadēju minimālās algas kāpumu – 2017.gadā tā bija 500 EUR (valstī šis līmenis
tika sasniegts tikai 2021.gadā), savukārt no 2022.gada
1.janvāra tā būs 750 EUR.
·
Kopš 2017.gada arodbiedrības pārstāvji piedalās darba grupā, kas izvērtē veselības apdrošināšanas
polises piedāvājumu uzņēmuma darbiniekiem, un ir
panākts būtisks polises seguma uzlabojums.
·
2019.gadā tika uzsākta darbinieku ēdināšanas
programma (“nakts zupa” ražošanā maiņu darbā nodarbinātajiem) un siltais dzēriens katram no
2021.gada.
·
Kopš 2020.gada izmaksas par brillēm tiek kompensētas visiem “Latvijas Finiera” darbiniekiem.

Paldies visiem “Latvijas Finiera” arodorganizāciju vadītājiem par paveikto darbu un sniegto atbalstu!
Novēlu visiem arodbiedrības kolēģiem neapstāties pie sasniegtā, nezaudēt sparu un apņēmību, pat ja
ikdienas darbā tā reizēm pietrūkst!
Būsim viens otram atbalsts un drauga plecs!
“Latvijas Finieris” arodorganizācijas jaunumi:
 Novembrī ievēlēts Iekārtu rūpnīcas arodorganizācijas
vadītājs – Metālapstrādes ceha ražošanas inženieris
Arnolds Cerbulis.
 Decembra sākumā notika arodorganizācijas vadītāja
vēlēšanas Liepājas MRS – par arodorganizācijas vadītāju ievēlēta LMRS grāmatvede Marika Padalka.
 Uz nākamo termiņu ir pārvēlēta “Latvijas Finieris”
arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Rapa.
PAR UZŅĒMUMA "LIEPĀJAS PAPĪRS" SNIEGUMU
2021.GADĀ.
Uldis Roze
AS "Liepājas Papīrs"
Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas
vadītājs
Uzņēmumā “Liepājas papīrs” šis
gads ir bijis izaicinājumu pilns, kas prasījis veikt daudz dažādu nestandarta
pielāgojumu situācijām (attālināts darbs,
distancēšanās darba vietās, sejas aizsarg masku lietošana u.t.t), taču mēs
veiksmīgi esam pielāgojušies šīm situācijām un pārvarējuši visas neērtības. Gads ir bijis ražens, gan apgrozījuma ziņā, gan arī peļņas ziņā. Šā gada otrajā pusē uzņēmuma vadībā notika būtiskas izmaiņas, jo par valdes
priekšsēdētāju tika ievēlēts ilggadējais vadītājs Jānis
Vilnītis, kas nesa izmaiņas arī pašā uzņēmumā.
Arī uzņēmuma arodbiedrības organizācijas darbā es saskatu pozitīvas vēsmas, kam nākotnē vajadzētu
nest augļus.
Šis gads nav bijis vienkāršs un, skatoties nākotnē, arī nākamais sola daudz izaicinājumus, taču mēs
esam pozitīvi noskaņoti un gatavi darbam.
Es vēlētos teikt šādi – Tas, kas mūs nenogalina,
padara mūs stiprākus!

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
3. decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizēja kārtējo – 9. kongresu, lai atskatītos uz paveikto, pieņemtu stratēģiskos attīstības virzienus nākamajiem pieciem gadiem un ievēlētu jaunu
LBAS vadību.
Kongress notika attālināti.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns savā ziņojumā par LBAS darbību no 2017. gada līdz 2021. gadam informēja par paveiktajiem darbiem un akcentēja
LBAS galvenos nākotnes uzdevumus – regulārs NTSP
un apakškomisiju darbs arī ārkārtas situācijas laikā;
savlaicīga LBAS iesaiste Eiropas Semestra un atjaunošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanā; darba
tiesību izmaiņas veikt tikai ar sociālo partneru līdzdalību, nepazeminot darbinieku tiesības un garantijas; atbalstīt koplīgumu pārrunas; nodokļu sloga mazināšana
darbiniekiem; algu apmēra paaugstināšana, tuvinot to
ES vidējam līmenim; darba, ekonomiskās un sociālās
politikas pēctecības nodrošināšana neatkarīgi no politiskās vadības maiņas.

Kongresa delegāti noklausījās LBAS Revīzijas
komisijas ziņojumu, ievēlēja LBAS vadību un Revīzijas
komisiju. Pirms kongresa LBAS dalīborganizācijas izvirzīja kandidātus LBAS vadībai, un 9. kongresā ievēlēti
tika: LBAS priekšsēdētāja amatā – līdzšinējais LBAS
priekšsēdētājs Egils Baldzēns, par LBAS priekšsēdētāja vietniecēm – līdzšinējā Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības Juridiskās
daļas vadītāja Gita Oškāja un Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde. Par LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo komisijas vadītāju Aivaru Āboliņu, LAB “Enerģija” priekšsēdētāju.
LBAS 9. kongress pieņēma LBAS Statūtu jauno
redakciju, kā arī apstiprināja LBAS stratēģisko darbības
virzienus no 2021. gada līdz 2026.gadam. LBAS kongress pieņēma rezolūciju “Par jauniešu iesaistīšanu
arodbiedrībās, izpratnes veicināšanu un iesaistīšanu
lēmumu pieņemšanas procesos” un rezolūciju “Par
LBAS prasībām valdībai un Saeimai”.
LBAS 9. kongresa atklāšanā piedalījās Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits, labklājības ministrs Gatis Eglītis, Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Rakstiskus sveicienus atsūtīja Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš. Savukārt Latvijas Pašvaldību
savienības
priekšsēdis
Gints
Kaminskis, Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāre Sharan Burrow un Eiropas arodbiedrību
konfederācijas ģenerālsekretārs Luca Visentini savus
sveicienus LBAS kongresa delegātiem atsūtīja video
formātā.
Tie
skatāmi
LBAS
mājas
lapā www.arodbiedribas.lv. Saņemti daudzi apsveikumi
arī no draudzīgajām arodbiedrībām daudzās valstīs.
14. decembrī LBAS Padome jaunajā Valdē
ievēlēja arī – Ingu Vanagu, Igoru Pavlovu, Līgu Bāriņu, Armandu Augustānu, Ritu Pfeiferi, Valentīnu
Gradkovski. Padomes sēdē tika apstiprināti LBAS valdes uzdevumi tuvākajai nākotnei, kuru īstenošanas
virsvadību uzņemsies jaunā vadība.
Viens no LBAS pamatuzdevumiem ir vairot
arodbiedrību un darba koplīgumu lomu. Valsts prezidents Egils Levits LBAS 9. kongresā norādīja, ka sociālais dialogs un sociālo partneru iesaiste ir viens no modernas, konkurētspējīgas ekonomikas pamatelementiem un ekonomikas atveseļošanas procesā arodbiedrībām ir īpaši nozīmīga loma.
LBAS pievienojas Ministru prezidenta Artura
Krišjāņa Kariņa viedoklim, ka viens no mērķiem viedās reindustrializācijas posmā ir turpināt ekonomisko
izaugsmi un celt sabiedrības labklājību. Savukārt ekonomiskā izaugsme un sabiedrības labklājība nav iedomājama bez sociālā dialoga ar arodbiedrībām, kas tostarp ietver darba koplīgumu slēgšanu un uzlabojumu
veikšanu normatīvajos aktos. Darba koplīguma, kas
noslēgts ar darbinieku arodbiedrību, esamība norāda uz
uzņēmuma sociālo atbildības esamību un līmeni, un vēlmi uzklausīt un iesaistīt savus darbiniekus uzņēmuma
attīstībā un darbinieku labklājības celšanā, līdz ar to ir
jāaktualizē sociālais dialogs ar darba devējiem.
Tāpat ir jāatjauno pilnvērtīgs un līdzvērtīgs trīspusējais sociālais dialogs ar valdību un darba devējiem.
Likumiem ir jābūt elastīgiem, lai tie būtu atbilstoši darbinieku mūsdienu vajadzībām, paturot prātā,

ka nedrīkst samazināt darbinieku kopējo aizsardzības
līmeni.
Nepieciešams noteikt sociālo partneru tiesībspēju iesniegt saskaņotus likumprojektus par sociāli ekonomiskiem un darba tiesību jautājumiem.
Liels izaicinājums tuvākajā nākotnē būs mūžizglītības koncepcijas īstenošana un darbinieku zināšanu
un prasmju uzlabošana, un tādēļ ir jāpilnveido normatīvie tiesību akti šajā jomā.
LBAS darbība būs vērsta arī uz vienota pakalpojumu groza dalīborganizāciju (arodbiedrību) biedriem
izveidi, kas sniegtu daudz plašākas un izdevīgākas iespējas labumu gūšanā.
Visu iepriekšminēto LBAS var panākt fokusējoties uz LBAS efektīvāku darbību, kas ietver arodbiedrību
lomas paaugstināšanu sociālā dialoga ietvaros valsts
līmenī un sadarbības un solidaritātes stiprināšanu starp
dalīborganizācijām.
Arodbiedrību spēks un nozīme atkarīga no cilvēkiem, kas stājas arodbiedrībās! LBAS aicina stāties
arodbiedrībās, lai arodbiedrību balss būtu spēcīga un
ietekmīga, – jo visi kopā mēs spējam daudz vairāk nekā
katrs atsevišķi!

ESF PROJEKTS BEIDZIES...
Anete Kice:
LMNA arodbiedrības darba koordinētāja
Decembrī noslēdzas ESF projekts
“LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība
labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”
Nr.3.4.2.2/16/I/002 un “Sociālā dialoga
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).
Projekts aizsākās 2017.gada jūnijā un sākotnēji
tajā darbojās pavisam pieci sadarbības partneri, nozaru
arodbiedrības - Latvijas Meža nozares arodbiedrība
LMNA, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība LBNA,
Latvijas Industriālās nozares arodbiedrība LIA, Latvijas
Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku
arodbiedrība LAKRS un Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrība LSAB.
Projekta laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes,
kā piemēram – konferences, apmācības, diskusijas un
pieredzes apmaiņas braucieni, lai veicinātu nozaru koplīgumu pārrunas un to noslēgšanu Latvijā.
Noslēgtas trīs visaptverošās nozares ģenerālvienošanās: Būvniecības nozarē, Stikla šķiedras nozarē un
Ēdināšanas nozarē.
Latvijas Meža nozares arodbiedrība projekta
laikā noslēgusi ģenerālvienošanos ar Valsts Meža dienestu, un turpina pārrunas Poligrāfijas nozarē sadarbībā
ar Kultūras darbinieku arodbiedrību, Poligrāfijas asociāciju un A/S “Liepājas Papīrs”. 2022.gada sākumā plānota tikšanās ar kūdras nozares asociāciju par nozares
iespējām uzsākt nozares koplīguma pārrunas.

STAR

PTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ

BALTIJAS ORGANIZĒŠANAS ALIANSE BOA
2021.gads BOA pagāja aktīvi piedaloties dažādās attālinātās apmācībās, kā piemērām, sociālo inter-

neta platformu izmantošana jaunu biedru organizēšanā
un organizācijas stratēģijas veidošana.
Pavasara BOA kopsapulcē valde prezentēja tās
jauno darbības stratēģiju, pie kuras tika rūpīgi strādāts
pagājušajā ziemā. Pēc atvaļinājumu laika BOA valdei
tapa zināms, ka līdzšinējais vadošais organizators Veiko Molders vairs neturpinās darbu aliansē, tādēļ valde
pieņēma lēmumu uzsākt sarunas par jauna vadošā organizatora pieņemšanu darbā, kā arī organizēt tikšanās
ar potenciālajiem amata kandidātiem. Šobrīd jauna vadošā organizatora kandidāta izskatīšana atlikta līdz
2022.gada pirmajam ceturksnim.
Oktobra kopsapulcē dalīborganizācijas kā ierasts dalījās ar paveikto 2021.gadā, tika ievēlēta jauna
valde un tās priekšsēdētājs, kuras sastāvs ir nemainīgs.
Šobrīd BOA no 7 dalīborganizācijām aktīvi darbojās divas nozaru arodbiedrības: Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) un Lietuvas Meža nozares
arodbiedrību federācija (LMPF), kuras finansiāli BOA
projekta ietvaros atbalsta Zviedrijas Meža un Poligrāfijas nozares arodbiedrība GS.
Arī nākamajam gadam Latvijas un Lietuvas Meža nozares arodbiedrībām ir apstiprināts finansējums no
Zviedrijas GS, lai turpinātu aktīvu biedru organizēšanu
un uzņēmumu koplīgumu pārrunu veicināšanu.

M

EŽA NOZARĒ

KAS NOTIEK VALSTS MEŽA DIENESTĀ?
(Vēstule, 2021.gada 16.decembrī)
Aizvadītais 2021.gads Valsts meža dienesta
(turpmāk-VMD) arodorganizāciju biedru un visu darbinieku darba dzīvē ir ienesis daudz pārdomu un satraukuma gan ar pielāgošanos, strādājot Covid-19 apstākļos, gan jau no pavasara jūtot tuvojamies pārmaiņas.
Par pārmaiņu nepieciešamību VMD darbiniekus,
kas lielākā daļa ir valsts civildienesta ierēdņi, Valsts
meža dienesta darbinieku kopsapulcē YouTube platformā 2021.gada 12.maijā informēja
ģenerāldirektore
Aina Stašāne. Pirms tam tika veiktas darbinieku aptaujas, kas, mūsuprāt, nepamatoti tika nosauktas par
pētījumu. Ir izstrādāta VMD Darbības stratēģija 2021.2027.gadam, kas gan joprojām nav apstiprināta Zemkopības ministrijā. Vasarā dažus mēnešus Ziemeļvidzemes virsmežniecībā, kas ir viena no 10 šāda veida VMD
struktūrvienībām Latvijā, norisinājās pilotprojekts
“Vienota mežziņu apgaita- VMA”, ko kolēģu vidū
nodēvējām par eksperimentu. Tagad VMD administrācijas vadībā norit darbība darba grupās, kas gatavo
strukturālās pārmaiņas. Informācija par darba grupu
mērķiem, sastāvu, rezultātiem, ir ļoti “skopa”, to darbā
tiek iesaistīti nedaudzi kolēģi no virsmežniecībām.
Diemžēl, arī LMNA informācija par šīm pārmaiņām ir
fragmentāra, ko nedaudz atsvēra divas nesenās tikšanās ZOOM un BBB platformās ar ģenerāldirektori
A.Stašāni, kā arī ar vecāko eksperti I.Koļegovu.
2021.gada 6.decembrī LMNA nosūtīja vēstījumu
par satraukumu sakarā ar izveidojušos situāciju Valsts
meža dienestu A.Stašānei un arī Zemkopības ministrijai. Ar lielu nepacietību gaidījām nākošo visu VMD darbinieku tikšanos video tiešraidē ar ģenerāldirektori
2021.gada 7.decembrī. Tā, diemžēl, neviesa skaidru
redzējumu par sagaidāmo. Liekas, ka tiks veidota jauna
veida struktūra bez virsmežniecībām un mežziņu apgaitām!

Ja katram no mums izdosies šis pārmaiņas sagaidīt ar pozitīvām emocijām, ar iespēju apgūt jaunus
izaicinājumus, paplašināt redzesloku, celt savu profesionalitāti un attiecīgi saņemt par to adekvātu atalgojumu, tad būsim gatavi godprātīgi tikt galā ar saviem
amata pienākumiem!
Lai nu kā - mežs Latvijā bija, ir un būs!
Tā uzraugošā institūcija VMD ir lielu iespējamo
pārmaiņu priekšā.

LMNA LĪDZDARBĪBA NOZARES
EKSPERTU PADOMĒ (NEP).
Arī 2021. gadā LMNA kokrūpniecības nozares
ekspertu padomes locekļi aktīvi piedalījās visos NEP
organizētajos pasākumos, kuros šogad īpašu uzmanību
vērsa uz nozaru kvalifikāciju sistēmu attīstību, un tās
lomu uz NEP.
Profesionālo kvalifikāciju sistēma aptver visus
svarīgākos elementus, kuros NEP ir iesaistīti. Tā ir sistematizēts nozares prasību kopums profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei, ko veido nozares kvalifikāciju struktūra, profesiju
standarti un tajos iekļautās profesionālās kvalifikācijas
prasības, profesionālās izglītības saturs un profesionālās
kvalifikācijas vai tās daļas novērtēšanas, atzīšanas un
piešķiršanas nosacījumi.
“Pabeidzot profesionālās izglītības satura reformu un nodrošinot atbilstošu normatīvo bāzi, notiek
fundamentālas izmaiņas. Profesionālās izglītības likuma
grozījumi ļaus īstenot tos lozungus, par kuriem mēs
runājām iepriekšējos 30 gadus.”
Runājot par starptautisko prasmju standartu
integrācijas nozīmi un to izmantošanas praksi, jāuzsver,
ka vēl joprojām ir daudz neaktualizētu profesiju standartu.
Šobrīd VISC reģistrā ir daudzi novecojuši standarti, Latvijas sistēma ir birokrātiska,- nav profesiju
standartu izstrādes organizētāja (procesa menedžera)
un nav sasaistes ar starptautiskajiem profesiju standartiem. Latvijas jaunieši ir vāji sagatavoti, salīdzinot ar
starptautiskiem (WSI) standartiem. Tāpēc standartu
sagatavošanā būtu jāizmanto starptautiskie (WSI) standarti, kā arī jāstiprina metodisko darbu tehnikumos.
Katrs tehnikums nevar būt flagmanis vairākās jomās,
varbūt lietderīga būtu šaurāka institucionālā specializācija.
Par aktualitātēm saistībā ar ES finansētajiem
projektiem. Ir veiktas apjomīgas iepriekšējās investīcijas gan mācību vides sakārtošanā, gan izglītības saturā.
Investīcijas plānots turpināt. Svarīga iepriekšējo investīciju ilgtspēja, piemēram, modulāro programmu nostiprināšana izglītības saturā.
Pieaugušo izglītībā paredzēts atbalsts pieaugušo
individuālās vajadzībās balstītai apmācībai, veicinot motivāciju mācīties.
Nozaru vajadzībās balstīta pieaugušo izglītība –
dod iespēju atbalstīt uzņēmumu vajadzībām atbilstošās
mācības caur nozares asociācijām.
Šobrīd NEP stiprā puse ir atzinumu sniegšana
un ekspertu deleģēšana, kā arī nozaru kvalifikāciju sistēmu aktualizācija, taču nodarbinātības piedāvājuma un
pieprasījuma jautājumu risināšana, kā arī karjeras atbalsta sniegšana un nozares profesiju prestiža celšana
ir mazāk sekmīgi īstenotas.

KRISTĪNE:

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz
Dvēselei mācot būt baltai,
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
/M.Svīķe/

Gaišus un sirds siltus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno
2022.gadu !
Baltus, miera pilnus un labestības piepildītus
Ziemassvētkus!
Lai nākošais gads nes laimi, prieku, veselību un cerību
piepildīšanas!
ANETE:

ULDIS:

Šovakar, kad rotaļīgi
Aiz loga lietus lāses krīt,
Novēlu Tev Ziemassvētkus
Brīnumainus sagaidīt!
Un nebēdā par pazudušo sniega segu,
Kas mūsu dvēseles var sasildīt!
Jo īstā svētku noskaņa,
Tikai mūsu sirdīs mīt!
Lai šajos Ziemassvētkos uzplaiksnī mirkļi, kas pilni ar mīlestību, prieku un labestību.
Lai nākošais gads pilns ar gandarījumu un prieku. Priecīgus
svētkus!
Gads atkal riņķī un jau Jaunais—2022. Tīģera ir nākamais!
Daudziem tas nāks ar pārmaiņām, jaunām apņemšanām un jauniem mērķiem. Kādam tas būs kā jauns atskaites punkts, bet citam vēl kas cits.
Jaunais gads ir laiks, kad atklāt jaunus horizontus un realizēt jaunus
sapņus, atgūt spēkus un uzkrāt ticību sev. Vienkārši priecāties un baudīt dzīvi
un visu, ko tā piedāvā. Un drosmi, lai mestos jaunos izaicinājumos. Katras
beigas iezīmē kā jauna sākumu. Ar drosmi, ticību un lielām pūlēm katrs var
sasniegt visu, ko vēlās.
Jaunajā 2022. Gadā gribu novēlēt visiem, lai piepildās iecerētais, lai ir
veselība, darbaprieks un spēks mīlestībai!
PĀVELS:

Lai visur valda pārticība, pasaulē iestājas miers un
saticība!

