
 

 

        20.februārī notika Informatīvā diena LMNA 

arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un arodbiedrī-
bas aktīvistiem. Darba gaitā: - 1. Savstarpējā komuni-
kācija kolektīvā (lektore: Aija Dudkina – docente, Dr. 
psych.); - 2. Aktualitātes profesionālās izglītības jomā 
(ziņo: Āris Smildziņš – NEP konsultants); - 3. Arod-
biedrību aktualitātes (Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sī-
mansons).  

 1.  A. Dudkina: “... Pirmais iespaids par cilvēku 
veidojas pirmajās 90 sekundēs. Bieži vien uz-

tveres kļūdas rodas no tā vai ārēji patīk vai nepatīk sa-

skarsmes partneris. Tradicionāls ir priekšstats, piem., 
pastiprina… „labie varoņi” ir pievilcīgi pēc izskata, 
„ļaundari”- atbaidoši. 
  Ārēji pievilcīgi cilvēki tiek uztverti: atsaucīgāki, 

labāki, gudrāki, interesantāki un emocionāli līdzsvarotā-

ki nekā mazāk pievilcīgi cilvēki. Viņiem tiek piedēvēti 
lielāki panākumi darbā un laimīgāka ģimenes dzīve ne-
kā citiem cilvēkiem.  
 Komunikāciju iespaido emocionālais noskaņo-
jums, garastāvoklis: ja cilvēkam sarunas brīdī ir slikts 
noskaņojums, tad viņš kļūst neiecietīgāks, kritiskāks 
pret otru, pamana tikai nepatīkamo, bet īpaši labā ga-

rastāvoklī pat ienaidnieks var 
likties visai interesants cilvēks. 
 Visasāk mēs uztveram 
tos trūkumus citos, kas piemīt 
mums pašiem un kas mums ne-

patīk. Tikai sevī mēs šos trūku-
mus noliedzam, bet aktīvi tos 

meklējam un kritizējam citos. 
  Nepieciešamā pozitīva 
iespaida radīšana: neskopoties 
ar uzslavām un komplimentiem, 
pacensties radīt labu iespaidu 
par sevi ar gaumīgu un sakārto-
tu rieni, censties runāt kompe-

tenti un pārliecinoši, ne vairāk 
un ne mazāk kā nepieciešams, uzsvērt kopīgo jūtās, 
domās, interesēs.  

 

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

LATVIJAS MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBAS VALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

© Latvijas Meža nozaru 

arodu biedrība  

Bruņinieku ielā 29/31  

Rīga LV –1001 

 

Tālr. 67035941 

Fax 67035945 

 

Atbild. par izdevumu 

A.Sīmansons 

Tālr. 67035941 

E-pasts: lmnasim@lmna.lv 

2013.gada februāris—marts 
Nr. 3 ( 148 ) 

 

S P Ē K S  -  V I E N Ī B Ā 

 Dalieties 
 ar sev tuvajiem  
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Foto: Ā.Smildziņš 

 Docente A.Dudkina ir ieinteresējusi  Informatīvās dienas dalībniekus ... 



 Komunikācijā nepieciešams veidot savstarpējo saprat-
ni: 

1. Meklējiet kopējo (saskares punktus) sarunā, 

kas izsauc interesi, dzīvīgumu un entuziasmu. 
2. Atcerieties, kad jūs esat kontaktā (sarunā) esiet 

noskaņoti saprast un klausīties to kā mūziku. 
3. Savstarpēja darbība palīdz uzcelt “tiltu” (kafijas 

dzeršana, pusdienošana u.tml.). 
4. Ja vēlaties parunāt no sirds, tad izvēlieties lai-

ku, kad to darīt. 
5. Nemēģiniet izrunāties, ja partneris ir satraukts, 

steidzas u.tml. 

 Kas var iespaidot pozitīvas atbildes (jā) pateikšanu? 
Var mēģināt pielietot piecu veidu paņēmienus: 

• Standarta  ....... vai ne tā? 
• Vēršanās pie ...... Jūs taču ticat (tas taču ir ti-

cami...) 
• Iekšējie .......Jūs taču piekrītat? 
• Iezīmējošie ...... vai tad tas nav pareizi 

(normāli, pieņemami mums abiem utt.)?! 
• Vienādās pozīcijas uzsvēršana  ... Es Jums 

kā ... (sieviete sievietei; darbiniece darbiniecei 
utt.) un Jūs taču sapratīsiet.    

 Pirmos četrus paņēmienus pielieto frāzes beigās, pie-
mēram, tiklīdz Jūs pieradīsiet pie jaunievedumiem, vai 
tad Jūs nespēsiet viegli tikt galā ar to? Jūs tik tiešām 

viegli tiksiet galā ar to, vai ne tā? 
 Saskarsmē vēlama konstruktīva kritika: 
(piemēram - Diemžēl darbs nav izpildīts pienācīgi, ko 

domājat darīt tālāk? Kā Jūs domājiet labot neizdevušos 
situāciju?) 

• Kritika – uzslava (Darbs padarīts, bet ar nelielu 

nokavēšanos); 
• Bezpersoniska kritika (Tomēr gadās arī cilvēki, 

kuri...); 
• Kritika – rūpes (Esmu norūpējies par šādu iznā-

kumu...); 
• Kritika – līdzjūtība (Es saprotu, ka Jums pašlaik 

ir grūti, bet neviens cits Jūsu vietā to neizda-

rīs..; man ļoti žēl, ka Jūs neturējāt savu vārdu); 
• Kritika – mīkstinājums (Laikam Jums ir sniegta 

nepatiesa informācija..; Tam, ka neesat izpildī-

jis darba uzdevumu droši vien ir objektīvi ie-
mesli); 

• Kritika – uzmundrinājums (Cerams, ka nokārto-
sies, mēģiniet vēlreiz; šodien Jums neizdevās, 

ja būsiet neatlaidīgs, tad...); 
• Kritika – cerība (Ceru, ka Jūs nākamreiz ieplā-

nosiet..; Cerams, ka pārstrādājot, Jūs ņemsiet 
vērā šos iebildumus...); 

Diemžēl saskarsmē mēdz būt neveiksmīga kritika un 
tās galvenie cēloņi: 

• Personības aizskaršana (kritizēt var rīcību, ne-
vis personību); 

• Cilvēka totāla nosodīšana (kritizēt par noteik-

tiem pārkāpumiem); 
• Kritikas barguma nesamērība ar pārkāpuma lie-

luma; 
• Fatālisms (cilvēka kritizēšana par to, ko nav vi-

ņa spēkos izmainīt (šim darbam Jūs esat par 
vecu); 

• Mentorisms (pamācīšana, moralizēšana – 
(Nevajag izlēkt ar savu muļķīgo iniciatīvu! Vai-
rāk vajag uzklausīt padomus!); 

• Pārmērīga emocionalitāte (cita vainošana savu 
negatīvo emociju izcelsmē).  

Katram kritizējamam ir vismaz piecas tiesības!: 
• Tiesības tikt kritizētam vienatnē; 

• Tiesības tikt īpaši neizdalītam citu līdzvainīgo vi-
dū; 

• Tiesības uz konkrētu kritiku (par konkrētām 

kļūdām, pārkāpumiem); 
• Tiesības sarunas sākumā uzrādīt “vainu mīksti-

nošus apstākļus”; 
• Tiesības uz nejaušu kļūdu bez tālāk sekojošas 

“galvas mazgāšanas”. ...’’ 

 2.  Ā. Smildziņš klātesošos informēja par izglītī-
bas iestāžu, eksaminācijas centru darbības un 

izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanu.  

 3.  Arodbiedrību aktualitātes: 

 - NTSP Darba lietu trīspusējā apakšpadome 
apstiprinājusi lietošanai valstī vairāku nozaru darba aiz-
sardzības prakses standartus; 
 - daļa darbinieku, gatavojoties iet pensijā, nezināšanas 

dēļ pieļauj kļūdas. Gadījumos, kad cilvēki periodā no 
1996.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim 
strādājuši periodiski vai par minimālo algu, aprēķinot 

pensiju, to rēķina no vidējās algas valstī par iepriekšējo 
gadu, pie nosacījuma, ka jābūt vismaz 30 gadu darba 
stāžam. Cilvēki uzraksta iesniegumu VSAA par vēlmi iet 
pensijā un pēc tam izrādās, ka pietrūkst viena, desmit 
vai vairāk dienas līdz 30 gadiem un līdz ar to pensija ir 
vairākas reizes mazāka kā varēja būt. Diemžēl vairāk 
ne ko nevar izmainīt;  

 - joprojām nozaru arodbiedrības cīnās par labvēlīgāku 
topošo jauno Likumu par arodbiedrībām. 
  22 . fe bruār ī  LMNA  p r i e kš sēdē t ā j s 

A.Sīmansons tikās ar LBAS juristiem, lai diskutētu par 
topošā jaunā Likuma par arodbiedrībām normām un sa-
gaidāmām sekām, ja likums tiks pieņemts tādā redakci-

jā, kāds tas izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. 
   11.martā  Republikāniskajā komitejā LMNA Re-
vīzijas komisija pārbaudīja Arodbiedrības kopējo darbu 
ar 2012.gada finanšu līdzekļiem, to izlietojuma atbilstī-
bu valsts normatīvajiem aktiem, Statūtu normām un 
LMNA Padomes apstiprinātai 2012.gada tāmei.  
Par RK grāmatvedības un lietvedības pārbaudes rezul-

tātiem tika sastādīts Revīzijas komisijas Ziņojums 
(Akts), kas tiks publiskots LMNA Padomes 20.marta sē-
dē un kas, kopā ar Padomes apstiprināto gada pārska-

tu, iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā.  
   14.martā notika LMNA Valdes sēde ar darba 
gaitu: - 1. Par LMNA 2012.gada finansiālo darbību 
(ziņo: I. Siņica);- 2. Dažādi jautājumi.  

Valde nolēma: uzdot priekšsēdētāja vietniecei I. Siņi-
cai sniegt informāciju LMNA Padomei 20.martā par ie-
priekšējo finansiālo gadu.  

              25.februārī LBAS vadība uzaicināja pie sevis 

LMNA priekšsēdētāju A. Sīmansonu, lai diskutētu par 
nozares arodbiedrības aktualitātēm. Diskusijas laikā ti-
ka izskatīti jautājumi; - par iespējām piesaistīt jaunus 
biedrus un nepieciešamo palīdzību; - redzējumu noza-

res attīstībai tuvākā nākotnē un sadarbību ar citām no-
zarēm; - par topošā Arodbiedrības likuma ietekmi uz 
nozari; - par priekšlikumiem un ierosinājumiem LBAS 
darbībā; - finanšu un citiem jautājumiem.  
    26.februārī notika LBAS Valdes sēde ar seko-
jošu Darba kārtību: - 1. Par Arodbiedrību likuma pro-
jektu (ziņo: P.Krīgers – LBAS priekšsēdētājs, N. Mic-

keviča – LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un 
politikas dokumentu eksperte, K. Rācenājs – LBAS ju-

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



rists darba tiesisko attiecību jautājumos); - 2. Par refe-
rendumu par eiro ieviešanu Latvijā (ziņo: V. Keris – 
LVSADA priekšsēdētājs).  

   Vairāk kā četras stundas nozaru vadītāji disku-
tēja un mēģināja saskaņot viedokļus par Valsts sekretā-

ru sanāksmē izsludināto likumprojektu “Par 
arodbiedrībām’’ (VSS-131). 
  Izskatījusi LVSADA ierosinājumu par referendu-
ma organizēšanu sakarā ar Eiro ieviešanu Latvijā, Valde 
vienojās : “Ņemot vērā, ka no ES vēl nav saņemts kon-
verģences ziņojums un nav zināms vai tiešām Latviju 
uzaicinās iestāties Eiro zonā, pie jautājuma par referen-

dumu atgriezties, kad būs lielāka skaidrība.”  
   4.martā notika ārkārtas LBAS Valdes sēde 
saistībā ar likumprojektu “Par arodbiedrībām’’ . Ņe-
mot vērā šī likuma svarīgumu, Valdei bija nepieciešams 

vienoties par atzinuma galīgo redakciju, izslēdzot dalī-
borganizāciju pretrunīgos un neargumentētos formulē-
jumus. 

    13.martā notika LBAS Tautsaimniecības pado-
mes sēde (LMNA pārstāvis- priekšsēdētājs A. Sīman-
sons). Dienas kārtībā - jautājums par elektroenerģijas 
tirgu un obligātā iepirkuma komponenti (OIK). OIK ir 
viena no sastāvdaļām (komponentēm), kas veido mak-
sājumu par elektroenerģiju. 
   Lai sekmētu elektroenerģijas ražošanu no atjaunoja-

miem resursiem, kā arī elektroenerģijas un siltuma vienlaicīgu 
ražošanu, kas notiek koģenerācijas procesā, šādai elektroener-
ģijas ražošanai ir noteikts atbalsts – obligātais iepirkums. At-
balstāmie elektroenerģijas ražotāji pārdod elektroenerģiju par 
Ministru Kabineta noteiktu cenu, kas pārsniedz tirgus cenu. Šīs 
elektroenerģijas cenas daļa virs tirgus cenas katru gadu tiek 
uzskaitīta atsevišķi un nākamajā gadā tiek iekļauta OIK. Salī-
dzinot ar pērnā gada OIK, šogad pieaugumu nosaka arī tas, ka 
dabasgāzes cenas kāpuma dēļ dārgāka kļuvusi koģenerācijas 
stacijās saražotā elektroenerģija, kā arī būtiski ir palielinājies 
biogāzes, biomasas, kā arī vēja stacijās saražotās enerģijas 
apjoms, jo darbību uzsākušas jaunas atbalstāmās stacijas, un 
atbilstoši esošajām cenu aprēķina formulām būtiski pieaugusi 
elektroenerģijas cena ar no tā izrietošām sekām. 

 2012.gadā OIK lielajiem patērētājiem (virs 250 
GWh gadā) citās Eiropas Savienības valstīs ir Holandē 
(19,4), Zviedrijā (10,5), Francijā (8,3), Vācijā (7,8) rei-
zes mazāka nekā Latvijā. Izrādās ar to vēl nepietiek, 

2013.gadā Latvijā šīs grupas uzņēmumiem OIK palieli-

na par 65%! Tā teikt „ekonomiskais izrāviens”.  
 Arī mājsaimniecībām OIK augšupeja no 
2013.gada 1.septembra ar elektrotirgus atvēršanu no-
zīmē starta tarifa kāpumu par 38%, pamata tarifa kā-
pumu 5-7% robežās. Un tā turpmāk katru gadu 1.aprīlī 
tiks paaugstināta OIK iedzīvotājiem.  
 Ņemot vērā straujo energotarifu pieaugumu, 

Latvijā ražojošie uzņēmumi kļūst konkurētnespējīgi. 
Nav saprotama valsts nostāja, būtiski atbalstot  vienu 
nozari uz citu nozaru biznesa  rēķina.  
   LBAS Tautsaimniecības padome nolēma virzīt 
saskaņošanai ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un 

pēc tam uz Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 

padomi sekojošus priekšlikumus:  
 - no OIK atbrīvot uzņēmumus, kuru darbība orientēta 
uz eksportu; 
 - peļņas daļu, ko valsts izņem no “Latvenergo” (šobrīd 
90% no peļņas) peļņas, novirzīt daļējai OIK segšanai. 
Pirms krīzes izņēma 27% no peļņas;  
 - PVN elektroenerģijai no 21% samazināt uz 12%; 

 - “Latvenergo” pārveidot uz vertikāli integrētu uzņē-
mumu;  
 - valstij pārtraukt izsniegt garantijas paaugstinātu 
elektroenerģijas tarifu iepirkumiem;  

 - valstij noteikt, ka tirgus ekonomikas apstākļos, sara-
žotā elektroenerģija no atjaunojamiem resursiem jāpār-
dod biržā par tās noteiktām cenām.  

Šā gada 10.nedēļā Norvēģijas Augstākajā Tiesā 
panākts vienprātīgs lēmums tā sauktajā „kuģu būvē-

tavas gadījumā”. Norvēģijas Valsts un Arodbiedrības 
UZVARĒJA lietu; darba devēji zaudēja lietu jau trešo 
reizi pēc kārtas. Šis spriedums noslēdz trīs gadus ilgo 
tiesas procesu.  
   Augstākā Tiesa nolēma, ka vispārēji piemēroja-
ma darba koplīguma noteikumi par ceļojuma (darba 
brauciena ?), dzīvokļa un uzturēšanās izdevumu kom-

pensāciju ir sabiedrības politikas noteikumi Direktīvas 
96/71/EK (PWD)  izpratnē. Tiesas lēmums it īpaši inte-
resants saistībā ar bargi kritizēto Eiropas Savienības 

Miertiesas LAVAL spriedumu (lieta C-341/05), saskaņā 
ar kuru Zviedrijas Arodbiedrības varēja uzlikt ievērot ti-
kai minimālos nosacījumus darbā norīkotajiem ārvalstu 
strādniekiem. 

 Norvēģijas Augstākā Tiesa nolēma, ka visiem 
darbā norīkotiem strādniekiem, turklāt pastāvošajiem  
minimālajiem darba nosacījumiem, ir tiesības saņemt 
samaksu par ceļojuma, (dzīvokļa un uzturēšanās izde-
vumiem, kas ir iekļauti uzņemošās (saimnieka) valsts 
darba koplīgumā. Tā, piemēram, piemērojamo darba 

apstākļu saraksts (PWD pieminētie) nav garāks par 
maksimālo sarakstu, bet ir minimālo darba noteikumu 
saraksts.     

 EFBWW atzinīgi vērtē Norvēģijas Augstākās Tie-
sas spriedumu un apsveic Norvēģijas Arodbiedrību Sa-
vienību (LO) par neatlaidīgo cīņu pret „pārrobežu eks-
pluatāciju un dempingu”.    

 Norvēģijas Augstākās Tiesas spriedums dos 
jaunu impulsu notiekošajai diskusijai attiecībā uz Pie-
spiedu Direktīvu saistībā ar PWD. 
  Jautājums (LMNA Ziņas): “Kā mēs rīkotos, ja 
mūsu vai mūsu līdzcilvēku vietā darbā nāktu citzemju 
strādnieki, kuriem prasības attiecībā uz darba samaksu 
un darba apstākļiem ir daudz zemākas nekā Latvijā ir 

noteikts. Varbūt, ka kāds darba devējs tādus labprāt 
izkalpinātu, bet, ko darītu mēs? “ 

EIROPAS CELTNIECĪBAS UN 
KOKRŪPNIECĪBAS STRĀD-
NIEKU ARODBIEDRĪBU FE-

DERĀCIJAS (EFBWW)  

PAZIŅOJUMS  
(latviskoja Ā. Smildziņš) 

 No likumprojekta „Grozījumi Darba likumā” 
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 
( 13.03.2013.) 
 Sociālajiem partneriem joprojām nav vienotas nostā-
jas par: 
1) grozījumiem 62.panta trešajā daļā – bērna barošanas ar 

krūti ierobežošana laikā; 
2) grozījumiem 69.panta ceturtajā daļā, kas noteic 
„atvaļinājuma naudas” izmaksas kārtību; 
3) grozījumiem 80.pantā, kas reglamentē no darba samak-
sas izdarāmo ieturējumu ierobežojumus; 
4) grozījumiem 90.pantā, kas regulē jautājumus par piezī-
mes un rājiena izteikšanu; 
5) grozījumiem 101.panta pirmās daļas 11.punktā, kas 
paredz darba devēja uzteikuma pamatus; 
6) grozījumiem 136.pantā, kas reglamentē virsstundu darbu. 
 Arodbiedrību rosinātos priekšlikumus šajos DL pantu 
grozījumos vēlreiz skatīs augstākā sociālo partneru  institūci-
ja—Nacionālā trīs pušu  sadarbības Padome. 



         No 28.februāra līdz 3.martam izstādes „Skola 
2013” ietvaros Ķīpsalā notika konkurss „Jaunais pro-
fesionālis 2013” .  
 Konkursu ik gadus rīko Izglītības un zinātnes ministri-
ja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Šogad konkursā pie-
dalījās apmēram 300 audzēkņi gandrīz no visām Latvijas pro-
fesionālās izglītības iestādēm, kuri sacentās  par jaunā profesi-
onāļa titulu 16 profesijās, t.sk. 3 meža nozaru profesijās - 

Galdnieks, Mēbeļu galdnieks un Kokapstrādes darbmašī-
nu operators.   Tas bija arī konkurss par iespēju piedalīties 
augstāka līmeņa konkursos Eiropas līmenī – „Euroskills”  kon-
kursā  un starptautiskajās  „Worldskills”  sacensībās.  Šādi 
konkursi jauniešiem dod iespēju apliecināt savas zināšanas un 
prasmes; izstādes apmeklētājos, pirmkārt, jauniešos rada in-
teresi par attiecīgo profesiju. Uzdevumi šajos konkursos paras-

ti nav viegli, arī šoreiz. Mēbeļu galdniekiem  bija jāizgatavo 
rakstāmgalds, galdniekiem – durvis, un kokapstrādes darbma-
šīnu operatoriem – apaļš loga rāmis. Jaunie profesionāļi veik-
smīgi tika galā ar saviem uzdevumiem, dažiem tas izdevās la-

bāk. Lūk, pirmo trīs vietu ieguvēji:  
Galdnieks : 
1. Toms Pūris (Rīgas Amatniecības vidusskola, skolo-
tājs J.Mūrnieks) ;                       
 2. Aleksandrs Suhorukovs ( Rīgas Pārdaugavas pro-
fesionālā vidusskola,  S.Zarubins);  

3. Guntars Japiņš (Daugavpils Celtnieku profesionālā 
vidusskola, V.Matvejevs). 
  Kokapstrādes darbmašīnu operators:                                                                  
1.Toms Pļaviņš (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma pro-
fesionālā vidusskola, R.Sakne); 

 2.Jānis Krekovskis (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
profesionālā vidusskola -KTTPV, M.Mednieks);                                

3. Jānis Kancāns (KTTPV, M.Mednieks).                                                              
Mēbeļu galdnieks:             
1.Toms Cesbergs (Rīgas Amatniecības vidusskola, 
J.Strazdiņš);          
2.Salvis Balcers (Ogres Valsts tehnikums, A.Logins);                                        
3.Vladimirs Ščetins (Daugavpils Celtnieku profesionā-
lā vidusskola, N.Merņaks).   

 Apsveicam jaunos profesionāļus !  

Vēlam veiksmi turpmākajos konkursos un 

darbā!  

... Uzņēmēju diena Mālpilī. Kopš 2000.gada Mālpils Pro-

fesionālajā vidusskolā  ik gadus notiek „ Uzņēmēju diena”.  
 12.martā vidusskolā pulcējās  novada un citu uzņē-
mumu, Mālpils novada pašvaldības  pārstāvji, kā arī profesi-
onālās izglītības jomā darbojošies Izglītības un Zinātnes minis-
trijas pārstāvji, Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrā-
de), Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, Tūrisma un skaistumkopšanas no-
zaru konsultanti (J.Mārciņš, Ā.Smildziņš. Ie.Erele, 
S.Graikste). Kuplā pulkā bija skolas vadība, skolotāji, audzēk-
ņi un arī veiksmīgi iepriekšējo gadu absolventi. Visu šo pasā-
kumu vadīja skolas direktore Frančeska Ģēvele.   
 Audzēkņi prezentēja savas gaitas un sasniegumus  
ārzemju praksēs un projektos.   

 Par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā 
konkursam   „Jaunais 
profesionālis”  vidus-

skolas vadība pasnie-
dza skolotājiem patei-
cības rakstus, t.sk.  arī  
skolotājam Modrim 
Hapanionekam par 
galdnieku sagatavoša-

nu.   
 Ar labās prakses 
piemēriem – savu pieredzi 
klātesošos iepazīstināja 
skolas absolventi Ingars 
Stašūns un Edgars Tres-
tāns , kurš 2011.beidzis 
LLU Meža fakultāti un ta-
gad uzņēmumā projektē 

tehnoloģiju CNC programmas.  
 Koksnes izstrādājumu izgatavošanā skolai ir 30 sa-
darbības līgumi. Lai iegūtu plašāku pieredzi prakšu vietas 
audzēknim tiek mainītas.  
 Pasākuma dalībnieki iepazinās arī ar vairākām profe-
siju darbnīcām. Pēc skolotāju viedokļa darbnīcas varētu būt la-
b ā k  n o k o m p l e k t ē t a s  a r  a p r ī k o j u m u .                                                                       
 Problēmjautājums ir profesionālās izglītības populari-
zēšana /reklāma. Jautājumā par to, vai profesionālajā vidus-
skolās samazināt laiku vispārējās izglītības priekšmetu apguvei  
atbilde bija tikai viena – nē! 

 ”Viens vai divi miljoni cilvēku 

nav pietiekami, lai valsts varētu at-
ļauties luksusu saglabāt savu neat-

karīgu valūtu...” . 
Jirgens Ligi -Igaunijas finanšu ministrs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

 Rīgas Amatniecības vidusskolas galdnieku skolotājs 
Haralds Laucis (stāv pirmais no labās) ar saviem audzēk-
ņiem konkursā... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

 Mālpils profesionālās 
vidusskolas galdnieku skolotājs 
Modris Hapanioneks saņēmis 
pateicības rakstu  

 LASOT PRESI:  

KONKURSS !! ĻO-O-TI INTERESANTI !!!  

 “Latvijas Avīzes” 13.marta numurā  lasāms 
interesants sludinājums: 

 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā 
ar “Latvijas Avīzi” rīko  KONKURSU “Darba Dai-
nas”. Tematika: humoristisku pantiņu sacerēšana par 
“aplokšņu algām”, virsstundu darbu, darbinieku un 
darba devēju tiesībām un pienākumiem u.tml. Ter-
miņš: š.g.21.marts (pasta zīmogs). Iesūtīšana: e-
pasts: darbadainas@la.lv vai “Latvijas Avīzes” redakci-

jā Dzirnavu ielā 21, Rīga, LV-1010 ar norādi “Darba 
Dainas”. Var laimēt vērtīgas balvas: Apmaksāts 4 

dienu kruīzs pa Skandināvijas valstīm divām perso-
nām. Divi laimīgie pēc izlozes  - “Galactikco” dāvanu 
kartes Ls 50 vērtībā. Konkursa rezultātus publicēs 
“Latvijas Avīze” 27.martā. 

 JAUNIE PRO-

FESIONĀĻI 

ĶĪPSALĀ ... 
    Ā.Smildziņš  -       
NEP eksperts 


