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21.MARTĀ LMNA 7.KONGRESS !!!
Kongress ir mūsu – Latvijas Meža nozaru arodbiedrības—forums , kurā mēs arodbiedrības biedriem sniedzam ne tikai pārskatu par savu līdzšinējo darbu, par saviem panākumiem un savām neveiksmēm, bet kopā domāsim kā uzlabot un pārveidot mūsu arodorganizāciju darbu, lai pēc iespējas labāk realizētu arodbiedrības biedru
sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvību.
Arodbiedrības šodien tiek pakļautas nopietnai pārbaudei.
Arodbiedrības Kongress tā vai citādi skar visus arodbiedrības biedrus. Caur Kongresu Jūs varat piedalīties
kopīgās nākotnes veidošanā un norādīt ceļus LMNA darbības – arī visas Latvijas arodbiedrību kustības - turpmākajām ievirzēm. LMNA 7.kongresa delegāt, Tev ir iespēja panākt savu ietekmi. Izmanto šo iespēju !

LMNA priekšsēdētājs

A. Sīmansons

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
19.februārī Informatīvās dienas ietvaros
LMNA arodorganizāciju vadītājiem bija iespēja piedalīties LBAS organizētajā ekspertu diskusijā ‘’Darba samaksa un darba ražīgums’’ .
Notika LMNA Padomes 10.sesija, kura izskatīja
jautājumu “ Par 7.kongresa sasaukšanu”.
Diskusijā „Darba samaksa un darba ražīgums”
piedalījās LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns,
ekonomiste Raita Karnīte, LTRK viceprezidents Aigars
Rostovskis, LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone,
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju
asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš un
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors Oļegs Barānovs.
LBAS ( P. Krīgers, E.Baldzēns) uzskata, ka
darba ražīguma un darba samaksas atšķirīgās bāzes
ļauj šobrīd Latvijā paaugstināt darba samaksu straujāk,
nekā pieaug darba ražīgums.
Latvijā darba ražīgums ir salīdzinoši augsts, un
darba samaksa, salīdzinot ar darba ražīguma līmeni, ir
zema. Tas norāda, ka pārāk ilgi par vienu no tautsaimniecības attīstības instrumentiem ir lietots lēts darbaspēks. Sekas tam ir ievērojama darbinieku emigrācija

1.

19.februāra diskusija LBAS Valdes sēžu zālē

uz citām attīstītām valstīm. Latvijā ir nepieciešama
mērķtiecīga darba samaksas politika, un darba samaksas straujāks un samērīgs pieaugums, kas samazinātu
arī sociālo nevienlīdzību sabiedrībā."
Pēc Eurostat bāzes mērījumiem no ES-27 valstu
vidējā, Latvijā 1 stundas darba spēka izmaksas sastāda
-25,5%, bet tai pašā laikā darba ražīgums uz 1 nodarbināto - 64,1%. Pie šādām dramatiskām disproporcijām, darba samaksa principā var pieaugt straujāk.
Kā norāda 2014.gada 2.janvāra “Dienas bizness”, Latvijā daudzās nozarēs uzņēmumi un to darbinieki strādā ar līdzīgām iekārtām un ar augstāku darba
ražīgumu nekā Vācijā.

Ekonomikas ministrija (O. Barānovs) norādīja,
ka darbaspēka izmaksu pieaugums vidējā termiņā ir
neizbēgams atvērtā darba tirgus dēļ. Darba samaksas
jautājumos nepieciešams dialogs starp arodbiedrībām,
darba ņēmēju organizācijām un valdību, lai izvērtētu visus faktorus un iespējamos riskus. Nepieciešams celt
algas, lai piesaistītu/noturētu kvalificētus speciālistus.
Jāņem vērā citi darba ražīguma un darba algu
kāpināšanas faktori (nodokļu politika, darba likumdošana, tehnoloģiskie un darba organizācijas uzlabojumi
u.c.).
Tirdzniecības, rūpniecības kamera (A. Rostovskis) : Par produktivitāti un tās godīgu, motivētu un
līdzsvarotu sadali atbildīgi visi: darba ņēmēji, uzņēmēji,
politiķi, sabiedrība un sabiedrības pašpārvalde / tradīcijas.
Diemžēl, mums atnestajā "demokrātijā“, kura
uzsēdināta uz postpadomju nomenklatūras, valda īstermiņa domāšana: - t.i. jāgrābj cik var , jo rīt kāds cits
būs pie "siles" (pēc tam kaut vai ūdensplūdi).
Ir pienācis laiks katram sevī atbrīvoties no kalpa sindroma un uzņemties atbildību par savu dzīvi
Darba devēju organizācijas (L. Menģelsone,
V.Rantiņš): jāpaaugstina spēja investēt tirgus pieejamībā, jaunās iekārtās un tehnoloģijās ar augstāku pievienoto vērtību un konkurētspēju;
Rūpes par jaunu produktu izstrādi;
Prasme uzlabot darba organizāciju, veidot darbinieku
karjerai labvēlīgu, motivējošu vidi;
Uzņēmuma darbinieku apmācība un profesionālā izaugsme;
Godīgas un taisnīgas savstarpējas attiecības ar darbiniekiem.
R.KARNĪTE: “ ...MĪTS - Latvijā ir zems darba
ražīgums un tam neatbilstoša darba samaksa...
MĀCĪBA - Darba samaksas samazināšana nav
darba produktivitātes paaugstināšanas ceļš. Pirms vērtēt nesaderību starp darba samaksu un darba produktivitāti, tās jāpadara samērīgas...”.
JURIS BIĶIS (A/S Latvijas finieris): “...Darba
samaksas palielināšana ir obligāta nepieciešamība. Katram Latvijas uzņēmumam – mazam, vidējam, lielam –
šodien ir jābūt plānam kā nodrošināt darba algu kāpumu. Uzņēmumi, kuros darba algas kāpums un ražošanas pieaugums netiks nodrošināts, neizbēgami cietīs, jo
pazaudēs darbiniekus, kuri, visticamāk, vienkārši aizbrauks no Latvijas.” (9.10.2013, “Diena”).
LMNA Padome pieņēma LMNA 7. Kongresa
Darba gaitu: 1. LMNA Padomes pārskats par
LMNA darbību laikā no 2010.gada 7.aprīļa līdz
2014.gada 21.martam;
2. LMNA Revīzijas Komisijas atskaite;
3. LMNA priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
vadības institūciju vēlēšanas;
4. LMNA Revīzijas komisijas vēlēšanas;
5. LMNA7. Kongresa lēmuma un citu dokumentu pieņemšana.

LMNA diskusijā pārstāvēja M. Bondare, A.
Latkovska – Arodapvienība ‘’Koncerna Latvijas Finieris
arodbiedrība’’ un I. Siņica – LMNA priekšsēdētāja vietniece.
Pašreizējo situāciju sievietes veselībā raksturoja
Svetlana Lakiša - RSU Darba drošības un vides veselības institūta pētniece, Sandra Zariņa - Valsts darba
inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja, Maija
Eglīte - praktizējoša ārste, profesore - RSU Aroda un
vides medicīnas katedras vadītāja, Arodslimību ārstu
biedrības prezidente un Andris Baumanis - Ģimenes
ārstu asociācijas valdes loceklis.
Arodslimības ir liela problēma, īpaši sieviešu vidū. Ir daudz nozaru, kurās galvenokārt strādā sievietes, piem. - izglītībā, tirdzniecībā, medicīna, utt. Notiek
pieļaujamo darba stundu pārstrāde, stress darbavietā
aizvien pieaug – līdz ar to veselības problēmas saasinās. Diskusijā tika runāts, kā šo situāciju mainīt – izmaiņas noteikti nepieciešamas normatīvajos aktos.
Dažas atziņas no diskusijas:
TOP 10 RISKA FAKTORI SIEVIETĒM
(% no aptaujātajiem)

1.

Tiešs kontakts ar cilvēkiem, kuri nav darbi- 59%
nieki Jūsu darba vietā – tādiem kā pircēji,
pasažieri, audzēkņi, pacienti, klienti u.c.

2.

Darbs piespiedu pozā (piem., stāvus, sēdus 49%
t.sk. neērtā pozā)

3.

Darbs ar datoru (vismaz 2 stundas dienā)

4.

Vienveidīgas kustības (piem., plaukstas lo- 42%
cītavā vai plecos)

5.

Laika trūkums

6.

Smagu priekšmetu nešana vai pārvietošana 25%

7.

Tik skaļš troksnis, ka nākas pacelt balsi, ru- 24%
nājot ar cilvēkiem

8.

Caurvējš

23%

9.

Virsstundu darbs

19%

10.

Maiņu darbs

18%

2.

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
4.martā Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība organizēja diskusiju „Darba vide
un sievietes veselība” , lai aktualizētu jautājumu par
sievietes veselību darba vidē.

45%

31%

KĀDĒĻ
SIEVIETĒM ARODSLIMĪBAS REĢISTRĒ BIEŽĀK?
1.

sievietes ir labāk informētas par sociālajām garantijām arodslimību gadījumā (biežāk «noved»
arodslimību diagnosticēšanas procesu līdz galam, lai
varētu saņemt kompensāciju no valsts)

2.

viņas ir mazāk informētas par darba aizsardzības
jautājumiem, darba vides riska faktoriem un tāpēc
atpazīst gadījumus, kad ir pakļautas šādiem riskiem

3.

retāk lieto individuālos aizsardzības līdzekļus un
izmanto citus preventīvos pasākumus

4.

sievietes ir jūtīgākas pret dažādu riska faktoru iedarbību

5.

sievietēm biežāk tiek pārbaudīta veselība u.c.

12. martā notika LBAS Valdes ārkārtas sēde. Valdes sēdes
darba kārtībā:
1. Valdības rīcības plāns (ziņo – P.
Krīgers, LBAS priekšsēdētājs); 2.
Gatavošanās Latvijas prezidentūrai
2015.gada 1.pusgadā un par NTSP
apakšpadomes ‘’ES un starptautisko
jautājumu apakšpadome’’ izveidošanu (ziņo L. Marcinkeviča LBAS
priekšsēdētāja vietniece); 3. Par
LBAS pozīciju jautājumā par darba
koplīgumos iekļauto sociālo garantiju atbrīvošana no nodokļiem (ziņo E.
Baldzēns,
LBAS
priekšsēdētāja
vietnieks); 4. LBAS pozīcija Darba likuma grozījumos (ziņo K. Rācenājs
LBAS jurists).
Pēc ministru prezidentes lūguma arodbiedrības bija lūgtas izteikt savu viedokli par topošo
Valdības rīcības plānu. Arodbiedrības
bija gatavas izteikt savus priekšlikumus, bet izrādās ka minētais rīcības
plāns jau esot pieņemts. Neskatoties
uz to, arodbiedrības nolēma izteikt
savu viedokli, ka apstiprinātajā rīcības plānā nav neviena vārda par veselības aprūpi, sociālo hartu, Valsts
dienesta likumu utt..
Latvijas prezidentūras ES
Padomē sekretariāta pārstāvji arodbiedrību nozaru dalīborganizācijas iepazīstināja ar pasākumiem, kuri tiks veikti prezidentūras
laikā un arodbiedrības loma tajos.
LBAS
Valde
neatbalstīja
LDDK priekšlikumu par NTSP jaunas
apakšpadomes ‘’ES un starptautisko
jautājumu apakšpadome’’ izveidošanu, jo visus jautājumus var atrisināt
jau darbojošās apakšpadomes.

1.

2.

3.

E. Baldzēns iepazīstināja ar
LBAS pozīciju jautājumā par
darba koplīgumos iekļauto sociālo
garantiju atbrīvošanu no nodokļiem.
Dalīborganizācijas vienojās, ka jautājums atbalstāms un kopā ar LDDK
un LTRK virzāms izskatīšanai NTSP.
Joprojām Saeimā tiek skatīts
Darba likums un aktuāls ir
jautājums par DL 68.pantu par virsstundu darbu un DL 110. par darba
līguma uzteikšanu arodbiedrības
biedram.
Valde nolēma, ka arodbiedrībām jāaizstāv esošās normas. Jāaicina arodbiedrības biedri turpināt
akciju ‘’Rokas nost no Darba
likuma’’.

4.

MEŽU NOZARĒ
KOKAPSTRĀDES SPECIĀLISTU DIENAS
AIZKRAUKLES PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ
I.Siņica : “ ... 27.februārī Profesionālo skolu atvērto durvju ietvaros
Kokrūpniecības (kokapstrāde mežsaimniecība) NEP sekretariātsI.Siņica,
H . K a u k ul e
un
J.Mārciņš apmeklēja Aizkraukles
Profesionālo vidusskolu, kurā notika
Kokapstrādes speciālistu diena.
APV direktore Ruta Krūkle
sniedza izsmeļošu informāciju par
skolas attīstību un sadarbību ar nozares pārstāvjiem.
Skola ar ERAF un valsts budžeta līdzekļiem ir renovējusi lielāko
daļu telpu ( izņemot Sporta kompleksu un vienu darbnīcu) ir papildi-

nāta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze nodrošinot pedagogiem un
izglītojamiem mūsdienīgu, modernu
mācību vidi.
Skola ļoti nopietni strādā pie
mācību sasniegumu uzlabošanas.
Rezultāti liecina, ka skola varētu
pretendēt uz Kompetences centra
statusu , taču izglītojamo skaitu
skola nevar ietekmēt, tuvākajos gados tas nebūs atbilstošs centra prasībām. Taču metodiskais darbs noris
kvalitatīvā līmenī, tā ir skolas darba
prioritāte un par to liecina skolas sasniegumi.
Trīs skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās
meistarības konkursa „Krēsls 2013”,
iegūstot 3.vietu nominācijā
„Būvizstrādājumu galdnieks”.
Profesionālā Izglītības programma” Kokizstrādājumu izgatavošana”
ar
kvalifikāciju
„Būvizstrādājumu galdnieks” tiek īstenota jau 30 gadus . Materiālā bāze
visu laiku tiek papildināta un pilnveidota . Ir viss nepieciešamais lai nodrošinātu ļoti kvalitatīvu apmācības
procesu. Atvērto durvju dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas kokapstrādes darbnīcu, elektroinstrumentu laboratoriju un skolas mācību bāzi.
APV Pedagogs Māris Rukmanis
pastāstīja par programmas saturu
un tās īstenošanu dzīvē. Savukārt
direktores vietniece R. Auzenberga interesentiem sniedza informāciju par darba vidē balstītu apmācību
un ārpus formālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanu Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā.
Skola ir pārrunājusi jautājumu par turpmāko attīstību ar darba
devējiem, profesionālajām asociācijām un labi izprot to, ka nākotnē
būs nepieciešami kvalificēti strādnieki daudzās nozarēs, taču reālā situācija liecina par to, ka izglītojamo
skaits samazinās un vēl turpinās samazināties . Tāpēc jāakcentē uzmanība uz kvalitāti, nevis kvantitāti un
skola to arī dara.
Kokapstrādes speciālistu
dienas apmeklējuma rezultātā tapa
sadarbības līgums ar Aizkraukles
Profesionālo vidusskolu par apņemšanos apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ar nolūku nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu sadarbību
augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā atbilstoši kokapstrādes nozares vajadzībām...”.

IR PIENĀCIS MARTS!

N

EAIZMIRSTI SAŅEMT NODOKĻU ATMAKSU!

kuru iesniegta deklarācija) nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
VID vērš uzmanību, ka, aizpildot gada
ienākumu deklarāciju par 2013.gadu, kuras iesniegšanas termiņš ir no 03.03.2014. (eiro apgrozības periodā), tajā ietvertās summas norādāmas latos un santīmos.
Atbilstošus dokumentus nevar iesniegt tie iedzīvotāji, kuri 2013. gada laikā nav maksājuši ienākuma
nodokli, kā arī tie, kuri pagājušajā gadā bijuši mikrouzņēmumu darbinieki un maksājuši fiksētu ienākuma nodokli, kā arī fiziskas personas, kuras maksājušas pazeminātas likmes ienākuma nodokli.

No 2014. gada 3. marta Valsts ieņēmumu
dienests sāk pieņemt rezidentu 2013. gada ienākumu
deklarācijas. Fiziskas personas var iesniegt savu nodokļu deklarāciju pēc izvēles - gan elektroniskā veidā, gan
uz papīra.
Atbilstoši likumam daļu no līdzekļiem, ko gada
laikā esam samaksājuši par ārstniecības pakalpojumiem vai izglītību, mēs esam „aizdevuši” valstij. Tikpat dāsni esam bijuši tad, ja gada laikā neesam strādājuši visus 12 mēnešus un tādēļ neesam izmantoDetalizētāku skaidrojumu skatiet tabulā:
juši visu algota darba veicējam piemēLIKMES
2013. g.
2012. g. un 2011.g.
2010. g.
rojamo neapliekamo
minimumu. Deklarā- Iedzīvotāju ienāku24%
25%
26%
ciju var iesniegt arī ma nodokļa likme
par vecākiem, laulāNeapliekamais mini45 Ls mēnesī jeb
45 Ls mēnesī jeb
35 Ls mēnesī jeb
to vai bērniem.
mums
540 Ls gadā
540 Ls gadā
420 Ls gadā
Kad deklarācija jāA t v i e g l o j u m s 70 Ls mēnesī līdz 30.06.14. 70 Ls mēnesī jeb
63 Ls mēnesī jeb
iesniedz?
par
katru
apgādāja80
Ls
mēnesī
no
01.07.14.
840
Ls
gadā
756 Ls gadā
Svarīgi
zināt,
jeb 900 Ls gadā
ka 2014.gadā, visa ga- mo
da garumā, vari pieATTAISNOTO IZDEVUMU VEIDS
prasīt pārmaksātā nodokļa
atmaksu
par Izdevumu
norma Var atgūt 24% no iesniegto Var atgūt 25% no iesniegto Var atgūt 26% no iesniegto
2011., 2012. un 2013.
kopā: ārstniecībai čeku kopējās summas.
čeku kopējās summas.
čeku kopējās summas.
gadu. Līdz 2014. gaČeku summa nevar pār- Čeku summa nevar pār- Čeku summa nevar pārda 16. aprīlim vēl va- un izglītībai
sniegt 150 Ls
sniegt 150 Ls
sniegt 150 Ls
ri pagūt iesniegt deklarāciju arī par 2010.
gadu. Lai to izdarītu, Z o b ā r s t n i e c ī b a s Var atgūt 24% no iesniegto Var atgūt 25% no iesniegto Var atgūt 26% no iesniegto
un čeku kopējās summas.
čeku kopējās summas.
čeku kopējās summas.
dodies uz Valsts ieņē- pakalpojumi
mumu dienesta reģi- plānotās operācijas Summas ierobežojums nav Summas ierobežojums nav Summas ierobežojums nav
onālo nodaļu un aizpilnoteikts.
noteikts.
noteikts.
di deklarāciju. VID pieteikto summu atmaksā Iemaksas uzkrāju- 24% apmērā no kopējās 25% apmērā no kopējās 26% apmērā no kopējās
mos ar dzīvības iemaksātās summas. Maksi- iemaksātās summas. Maksi- iemaksātās summas. Maksitrīs mēnešu laikā.
a p d r o š i n ā š a n u , mālais
iemaksu
ap- mālais
iemaksu
ap- mālais
iemaksu
apKādi ir at- ieguldījumi fondos, joms uzkrājošajai apdroši- joms uzkrājošajai apdroši- joms uzkrājošajai apdrošimaksas “griesti”?
ziedojumi un iemak- nāšanai
un
pensiju nāšanai
un
pensiju nāšanai
un
pensiju
Tā kā likumi par nosas pensiju 3. līmenī 3. līmenim ir noteikts atse- 3. līmenim ir noteikts atse- 3. līmenim ir noteikts atsedokļiem pēdējo gadu
višķi – līdz 10% no gada višķi – līdz 10% no gada višķi – līdz 10% no gada
laikā ir mainījušies, *
bruto darba samaksas kat- bruto darba samaksas kat- bruto darba samaksas katnaudas summas, ko
ram. Visām pozīcijām kopā ram. Visām pozīcijām kopā ram. Visām pozīcijām kopā
varat atgūt no valsts,
atšķiras atkarībā no
– max 20%
– max 20%.
– max 20%
taksācijas gada. Kopējā atmaksa no VID ne- * Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa iespējama par ieguldījumiem fondu apliecībās, kas nopirktas līdz
var būt lielāka par Jūsu 2009. gada 31. decembrim un 60 mēnešus (5 gadus) nav pārdotas vai mainītas. Par ieguldījumiem 2013. gadā
konkrētajā gadā (par nodokļa atmaksa pienākas 24% apmērā no ieguldītās summas. Maksimālā summa, no kuras iespējama atmaksa, ir 20% no bruto ienākumiem. Šajā limitā tiek iekļautas arī konkrētajā gadā veiktās iemaksas uzkrājošajā
apdrošināšanā un pensiju 3. līmenī, kā arī veiktie ziedojumi.

UZMANĪBU !!!
ARODBIEDRĪBAS BIEDRI! KOLĒĢI! PIEVĒRSIET UZMANĪBU !
6.MARTĀ SAEIMA GALĪGAJĀ LASĪJUMĀ PIEŅĒMA JAUNU ARODBIEDRĪBU LIKUMU.
JAUNAIS ARODBIEDRĪBU REGULĒJUMS STĀSIES SPĒKĀ 2014.GADA 1.NOVEMBRĪ.

