
 

I r Ziemassvētku laiks - laiks, kad mēs dalāmies savā priekā un 
cenšamies palīdzēt saviem līdzcilvēkiem kaut ar labu vārdu, siltu 

smaidu vai mazu mīļu dāvaniņu.  
   Novēlu nepazaudēt cilvēcību, sirds siltumu, ticību, cerību 
un mīlestību. Lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma! Lai kat-
ram sirdī ielīst Ziemassvētku miers, lai jūs varētu izjust savā sirdī to 
dievišķo mīlestību, ko mēs šajos svētkos pieminam. Lai tā piepilda 
jūsu sirdis, lai tā vada Jūsu gaitas  visā nākamajā gadā!  

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz, 
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds. 
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt  

  Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt                                             
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu ! 

   Aivars Sīmansons LMNA priekšsēdētājs  
 

N ākamajā gadā visas vēlmes piepildās, -  
            ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā mezgliņu, 

               mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu, 
               mezgliņu par labām domām un apņemšanos, 
               mezgliņu par to, kas Jums visvairāk pietrūkst, 
               mezgliņu par .....nu to jau Jūs zināt labāk. 
     Visa laba vēlējumi  2017.gadam. 
  Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt  iecerēto. 
  Dzidra Stivka Arodapvienības ‘’Koncerna 
  “Latvijas Finieris” arodbiedrība’’ valdes 
locekle – arodapvienības priekšsēdētājas P.I. 

 

 
 

Š ajos Ziemassvētkos novēlu piedzīvot mazus un lielus brīnumus, 
izbaudīt kopā būšanas prieku ar saviem tuvajiem un mīļajiem. 

Jo nav būtiski, ko mēs darām-mazus vai lielus darbus, sakām daudz 
vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus - 
svarīgākais, ka darām to no sirds. 

Gaišus, jaukus un mīlestības pilnus svētkus! 
Un vēl  visiem vēlu- 
Lai Jaunais gads ir 
Skaists kā Vidzeme, 
Līdzens kā Zemgale, 
Dziesmots kā Latgale 

Un bagāts kā Kurzeme! 
Inguna Siņica  LMNA priekšsēdētāja vietniece 

   

 

L ai mums visiem gaiši un mīļi Ziemassvētki šajā pārdomu laikā! 
Lai noklust visas nesaskaņas un viss pozitīvais ņem virsroku! 

Veselību, veselību un vēlreiz veselību!!! 
Pār ikdienas rūpēm un raizēm 
Pār naidu, kas dvēselēs krāts 

Dimd zvani, lai miers ir uz Zemes 
Lai cilvēkiem priecīgs ir prāts!" 

Uldis Roze LMNA Valdes loceklis 
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Visas zemes takas zilgas 

Šonakt sargā miera gariņš. 

Tāli zvani. .. Klusas ilgas ... 

Rokās smaidošs egļu zariņš ... 

Visur viegliem, mīļiem soļiem 

Senā svētku teika staigā. 

Zvaigžņu acis atvērdama,  

Debess atspīd zemes vaigā. 

Valda Mora 

 
 
 

Priecīgus un  
gaišām domām  

bagātus  
Ziemassvētkus ! 

 

 



 
 
 

 
 
 16.novembrī notika Informatīvā diena LMNA 
arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem un arodbiedrī-
bu aktīvistiem. Darba gaitā: -1. Arodbiedrību krājaizde-
vumu sabiedrība (ziņo: O. Kazačkova – Dzelzceļnieks 

KS Valdes priekšsēdētāja); -2. Sociālais dialogs Eiropā 
(informē: U. Roze – a/s ‘’Liepājas  papīrs’’ AO priekšsē-
dētājs); -3. Arodbiedrību aktivitātes (ziņo: Ā. Smildziņš, 
I. Siņica, Ā. Sīmansons).  

 1.  LBAS vairākām dalīborganizācijām ir izveido-
tas un darbojas krājaizdevumu sabiedrības. 

Pārējo dalīborganizāciju starpā raisās jautājums, vai 
nevajadzētu izveidot vienu kopīgu krājaizdevuma sa-
biedrību visām dalīborganizācijām. Šajā sakarā LMNA 
tiek iepazīstināta ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
darbinieku arodbiedrības izveidoto Krājaizdevumu sa-
biedrības Dzelzceļnieks KS darbību un tās nosacīju-

miem.  

   O .  K a z a č k o v a : 
“ ...Krājaizdevu sabiedrība ir 
biedru dibināts un pārvaldīts 
finanšu kooperatīvs. Tā būtība 
ir apmierināt biedru ikdienas 
vajadzības, iesaistot šajā pro-
cesā pašus cilvēkus. Krājaizde-
vu sabiedrības pamatuzdevums 
ir attīstīt savos biedros spēju 
darboties kopīgi, lai, veicinot 
taupību un veidojot resursus 
biedru kreditēšanai, sekmētu 
viņu labklājību. 

  Krājaizdevu sabiedrība sniedz biedriem šādus pakalpojumus: 
 -noguldījumu piesaistīšana;  
 -kreditēšana, ieskaitot finanšu līzingu;  
 -maksājumi biedru apkalpošanai;  
 -tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem, valūtu, finanšu 
līgumiem, vērtspapīriem biedru uzdevumā;  
 -biedru vērtību glabāšana;  
 -konsultācijas finansiālā rakstura jautājumos.  
    Krājaizdevu sabiedrības biedri ir vienlaicīgi tās īpaš-
nieki un klienti - krājaizdevu sabiedrība pieder visiem biedriem 
un tikai biedri var saņemt pakalpojumus. Lai kļūtu par biedru, 
ir jāiegādājas vismaz viena paja, kas nosaka biedra īpašuma 
tiesības sabiedrībā. Sadalot peļņu, uz pajām biedri saņem divi-
dendes, vai kopīgi var pieņemt lēmumu izmantot peļņu pakal-
pojumu uzlabošanai. Visiem biedriem ir vienādas tiesības krāj-
aizdevu sabiedrības kontrolē, jo neskatoties uz paju skaitu, 
kas pieder biedram, balsošanā katram ir tikai viena balss. 
   Krājaizdevu sabiedrības pamatu veido biedru brīvprā-
tīgi līdzekļu uzkrājumi - pajas un noguldījumi, ko krājaizdevu 
sabiedrība izmanto biedru kreditēšanai. Noguldījumi tiek pie-

ņemti neatkarīgi no to summas, kas ļauj arī cilvēkiem ar nelie-
liem ienākumiem uzkrāt naudu konkrētam mērķim. Kredīti tiek 
izsniegti tikai biedriem, šādā veidā nauda paliek vietējai sa-
biedrībai, vienlaicīgi uzlabojot tās uzņēmējdarbības vidi. 
    Krājaizdevu sabiedrības darbību Latvijā regulē Krāj-
aizdevu sabiedrību likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, at-
tiecīgās krājaizdevu sabiedrības statūti, Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas pieņemtie normatīvie noteikumi un rīkojumi, 
ka arī LR noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti. 
Šī krājaizdevu sabiedrību darbības normatīvā bāze nosaka 
krājaizdevu sabiedrības minimālo biedru skaitu un kapitālu - 
20 cilvēki un 2000.- Ls, kā arī iespējamo biedru loku. Par vie-
nas krājaizdevu sabiedrības biedriem var būt pilngadīgas rīcīb-
spējīgas fiziskās personas, kuras 
 Par Sabiedrības biedru var kļūt:  
1.Pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir: 
  -Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 
(turpmāk – LDzSA) vai arodbiedrības, kas ar LDzSA ir vienā 
arodbiedrību apvienībā, biedrs; 
  - sabiedrībā jau uzņemtā biedra laulātais; 
  - sabiedrībā jau uzņemtā biedra bērns; 
2. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība; 
3. komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), 

kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem 
Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstie-
sību šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
4. individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņē-
mums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir 
Sabiedrības biedri; 
5. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzī-
vokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatī-
vā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statu-
sa, ja vismaz vienam Sabiedrības biedram pieder balsstiesības 
šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
6. biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz 
viens no viņiem ir Sabiedrības biedrs. 
  Visu informāciju par krājaizdevumu sabiedrības Dzelz-
ceļnieks KS darbību var iegūt mājas lapā www.dzks.lv.  
 Par to, vai iekļauties krājaizdevuma sabiedrības darbī-
bā jāizlemj pašām arodorganizācijām vai pašiem arodbiedrības 
biedriem...”. 

2. LMNA Valdes loceklis U. Roze  informēja par 18.-
21.septembrī Ungārijā dzirdēto un runāto starp-

tautiskā pasākumā par sociālo dialogu Centrālās un 
Austrumeiropas valstīs. U.Rozes pārdomas par  pasāku-

mā runāto var izlasīt arī oktobra (Nr.8) LMNA ZIŅĀS.  

 

 14.novembrī, Arodbiedrību namā, notika svi-
nīgs pasākums  “Labākā arodorganizācija 2016”. Ik 
gadu, pirms Latvijas dzimšanas dienas, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo tās uzņēmumu 
un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā vis-
aktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba ap-

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ 

L aiks skrien. Jau atkal gadu mija klauvē pie durvīm.  Jau atkal 
klāt Ziemassvētki, klāt Jaunais gads. Ziemassvētku noskaņās 

nāk prātā dzejnieces Valdas Moras  vārdi: 
       Tāli zvani….  Klusas ilgas…    
       Rokās smaidošs egles zariņš. 
     Sagaidot Jauno gadu, pirmkārt lielu darba spēku, veselību un 
panākumus gribas novēlēt jaunajam LBAS priekšsēdētājam Egīlam 
Baldzēnam. Kolēģiem un mūsu lielajai arodbiedrības saimei novēlu 
gaišu domu un miera pilnus Ziemassvētkus, darbiem un dzīves priecī-
giem mirkļiem bagātu 2017. gadu ! 
   Ilmārs Gūtmanis Sēlijas virs-
mežniecības AO priekšsēdētājs, LMNA Valdes loceklis 

 

B ūsim vienoti, strādājot līdzcilvēku, savā un Latvijas labā. Lai 
Jaunajā gadā veicas mums katram un visiem kopā! 

Ā. Smildziņš LMNA eksperts 
 

Jauns prieks kā zelta briedis 
Nāk staru skāvumā. 

( Fr. Bārda) 
 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 

 



stākļu un koplīgumu uzlabošanu.  

  Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētājs: “Šo tra-

dīciju aizsākām 2007.gadā, un šogad aktīvākās uzņēmumu un 
iestāžu arodbiedrības apbalvojam jau desmito reizi. Ir ļoti sva-
rīgi pateikt cilvēkiem paldies par labi padarītu darbu, vēl jo 
vairāk tādēļ, ka arodbiedrību aktīvs uzņēmumos un iestādēs 
strādā savu kolēģu labā brīvprātīgi – sabiedriskā kārtā, līdzte-
kus savam tiešajam darbam.”  

  13 LBAS dalī-

borganizācijas apbal-
vošanai izvirzīja 18 
labākās savu nozaru 
arodorganizācijas. 
Latvijas Mežu nozaru 

arodu biedrība apbal-
vošanai bija izvirzījusi 

Arodapvienības 
“Koncerna “Latvijas 
Finieris” arodbiedrī-
bu” (priekšsēdētāja   

Sandra Veitmane ). 
Diemžēl, balva palika 

nepasniegta ... ... 
 

2.  decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības (LBAS) 8. Kongress. Uz kongresu 

bija pulcējušies 166  delegāti no 21 Savienības dalībor-

ganizācijām, pārstāvot ap 90 000 arodbiedrības biedru 
visā Latvijā. Meža nozaru arodbiedrību pārstāvēja četri 

delegāti: (no labās) Inguna Siņica, Dzidra Stivka, Ul-

dis  Roze un Aivars Sīmansons .  
 Šo Latvijas Arodbiedrību lielākā centra—LBAS—
forumu ar savu klātbūtni pagodināja vairāki Latvijas politiķi: 
Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs A.Krauze, eko-
nomikas ministrs A. Ašeradens, labklājības ministrs J.Reirs, 
Saeimas deputāts A.Siliņš. 
  Klāt bija arī sociālie partneri: —Latvijas Pašvaldību 
savienības, Darba devēju konfederācijas viceprezidents 
J.Binde, Valsts nodarbinātības aģentūras direktora vietniece 
I.Šteina, Valsts darba inspekcijas direktors R.Lūsis.  
 Latvijas Arodbiedrību starptautiskās darbības novērtē-
jumu apliecināja Gabriele Bishofa—ES ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas Darbinieku grupas viceprezidente , Liina 
Carr—Eiropas Arodbiedrību konfederācijas sekretāre, Goda 
Neverauskaite—Viseiropas reģionālas Padomes (PERC) pa-
domniece, Mihails Šmakovs—Krievijas Neatkarīgās arodbied-
rību federācijas prezidents, Peep Peterson—Igaunijas Arod-
biedrību konfederācijas prezidents, Lietuvas Arodbiedrību fede-
rācijas prezidents u.c. 
 Tika uzklausīts un apstiprināts LBAS darbības pār-
skats par 2012.-2016.gadu (P.Krīgers), LBAS Revīzijas komi-
sijas ziņojums (A. Āboliņš) un LBAS Statūtu jaunā redakcija.  
 Katra kongresa pienākums ir pārvēlēt esošo vai ievē-
lēt jaunu organizācijas vadību. Tā kā līdzšinējais LBAS priekš-

sēdētājs P.Krīgers un viņa vietniece L.Marcinkēviča nolika sa-
vas amata pilnvaras, kongresam bija jāievēl jauna LBAS vadī-
ba– priekšsēdētājs un, pēc priekšsēdētāja ieteikuma, divi 

priekšsēdētāja vietnieki. 
Par LBAS priekšsēdētāju ar 
100 balsīm no 163 derīgiem 
biļeteniem tika ievēlēts 
līdzšinējais LBAS priekšsē-
dētāja vietnieks Egils Bal-
dzēns, par viņa vietnie-
kiem - Sakaru darbinieku 
arodbiedrības prezidente 
Irēna Liepiņa un Dzelzceļ-
nieku un satiksmes nozares 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja vietnieks 
Aleksandrs Muhlinkins.  
 Revīzijas komisiju 
delegāti vienojās ievēlēt 5 
cilvēku sastāvā: A.Āboliņš 

(AB “Enerģija”) - priekšsēdētājs , I.Siņica ( LMNA), M.Saliņa 
(LIZDA), L.Ābola (“Cēsu Alus” AO), I.Vagare (Pašvaldību 
darbinieku AB). 

 Kongresa delegāti apstiprināja LBAS Stratēģisko dar-
bības virzienus un pieņēma divas rezolūcijas:  
1. “Par LBAS prasībām Valdībai un Saeimai” . Rezolūcija 

satur prasību 12.punktus, kuru kopsavilkums izteikts aici-
nājumā :  

 - vairot darbinieku ienākumus, kāpinot darba samak-
su un ar taisnīgu nodokļu politiku; 
 - veikt pasākumus, lai paaugstinātu sociālo aizsardzī-
bu; 
 - veicināt darbinieku tiesību un interešu aizsardzību 
un izvairīties no darbinieku skaita nevajadzīgas samazināša-
nas; 
 - nepieļaut likumu un koplīgumu pārkāpumus; 
 - veicināt investīciju piesaisti pilnai nodarbinātībai 
kvalitatīvās darba vietās.                     

2. “Par Arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšanu 
lēmumu pieņemšanā Arodbiedrībās”. 
 Akcentēts aicinājums: “LBAS dalīborganizācijas 

izveidot vai stiprināt Jauniešu padomes savās arodbiedrībās; 
LBAS dalīborganizācijām deleģēt pārstāvjus dalībai LBAS Jaun-
iešu padomē, tādējādi stiprinot Jauniešu pārstāvniecību arod-
biedrībās lēmumu pieņemšanā”.  

 

KON SULTĀCIJAS DARBA  

ŅĒMĒJIEM 
 Valsts darba inspekcija ir uzsākusi īstenot Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektu „Darba drošības normatīvo 
aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidoša-
na”,  kuru īsteno projekta sadarbības partneri – Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfe-
derācija (LDDK). Praktiski, sākot ar 2016.gada novembri, gan 
darba ņēmēji, gan darba devēji var saņemt konsultācijas dar-

ba strīdu vai domstarpību gadījumos, kas attiecas uz darba 
tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Konsultācijas tiek 
sniegtas ar ESF atbalstu. 

darba tiesību jautājumi  
 Konsultācijas darba ņēmējiem  darba strīdu vai dom-
starpību gadījumos (darba tiesību jautājumos) tiek sniegtas pa 
tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, zvanīt 
darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, 
mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kas-
pars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jā-
vienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot 
uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz 
LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs. 

darba aizsardzības jautājumi  
 Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpī-
bu gadījumos (darba aizsardzības jautājumi),  zvanīt pirmdie-
nās no plkst. 14.00 – 18.00 un trešdienās no plkst.12.00 – 
16.00 pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautāju-
miem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas 
klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas snieg-
šanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Kon-
sultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš 
Pužuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arī šogad  šīs  skaistās balvas gata-
voja Rīgas Mākslas un mediju teh-
nikuma audzēkņi pasniedzēja Arvī-
da Verzas vadībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LBAS jaunā vadība: vidū 
priekšsēdētājs E.Baldzēns, pr-ja 
vietniece I.Liepiņa un pr-ja viet-
nieks A.Muhlinkins 



 

M EŽA NOZARĒ 
 
  15.novembrī, Kohilā, Igaunijā, darbu 

sāka jaunā AS “Latvijas Finieris” bērza saplākšņa rūpnī-
ca, kuras izveidē “Latvijas Finieris” investējis 80 miljo-
nus eiro. Rūpnīca pārstrādās 160 000 kubikmetru bērza 
finierkluču gadā un nodarbinās ap 230 cilvēku. Speci-
ālisti rūpnīcu “Kohila Vineer” vērtē kā šobrīd moder-

nāko saplākšņa ražotni pasaulē.  
Šajā akciju sabiedrības nozīmī-
gajā pasākumā piedalījās  
Valsts prezidents R.Vējonis 

un liels skaits nozares cilvēki 
un sadarbības partneri, - viņu 

vidū arī LMNA priekšsēdētājs 
A.Sīmansons . 
  Valsts Prezidents 
R.Vējonis uzrunā pauda gan-
darījumu, ka viens no vadoša-
jiem Latvijas uzņēmumiem 
paplašina savu darbību kai-

miņvalstī, jo kokrūpniecībai ir 
īpaša loma visu Baltijas valstu 
ekonomikās, un augstu novēr-

tēja “Latvijas Finiera” darbu 
augstas kvalitātes produkcijas 
ražošanā, kā arī rūpēs par zi-
nāšanās bāzētu mežsaimniecī-

bu un ilgspējīgu resursu iz-
mantošanu. 
 Jānis Celms, “Latvijas 

Finiera” valdes priekšsēdētājs: “... Līdz 2020.gadam 
mēs plānojam ieguldīt vēl 280 miljonus eiro. Koncer-
nam pārdošanas un produktu attīstības biroji ir 11 Eiro-

pas valstīs, ASV un Japānā. Tuvākajā laikā bērza apaļ-
koksnes patēriņš tuvosies vienam miljonam kubikmet-

ru, bet apgrozījums – 200 miljoniem eiro. Katrs Latvijā 
strādājošais “Latvijas Finiera” darbinieks nodokļos no-
maksā 7000 eiro gadā. Mūsu algas un darbaspēka iz-
maksas būtiski aug. Lai noturētu konkurētspēju, ir jāceļ 
darba efektivitāte ...”. 

 

VAI SOCIĀLAIS DEMPINGS IR DRAUDS 

 VIENOTAJAM TIRGUM?  
25. novembrī Eiropas Savienības (ES) mājā 

Rīgā notika konference, kurā piedalījās gandrīz piecdes-

mit dalībnieku -  darba devēju,  Labklājības ministrijas, 
Valsts darba inspekcijas un arī daži arodbiedrību pār-

stāvji (LBAS pr-tāja vietnieks Egīls Baldzēns, ES nor-

matīvo aktu un politikas dokumentu eksperte Nataļja Micke-
viča, LMNA eksperts Āris Smildziņš u.c.).  

Eiropas Parlamenta deputāts R.Zīle, atklājot konfe-

renci , īsi raksturoja ekonomisko situāciju Latvijā, Eiropas Sa-

vienībā un atcerējās arī plašu atbalsi Eiropā izsaukušo “Alfa 
Laval “firmas gadījumu Zviedrijā.  
 Paneļdiskusijās “Kā intereses? Sociālais dempings 
pret vienoto tirgu” un “Starprobežu tirdzniecība, darba 
ņēmēju norīkošana un darba tiesības: nacionālās per-
spektīvas plašākā kontekstā” uzstājās Eiropas Parlamenta 
deputāti Roberts Zīle, Kosma Zlotovskis (Polija), speciālisti-
ekonomisti no Beļģijas, Polijas, Magdalēna Bernačjaka no 
Eiropas arodbiedrību institūta (ETUI), Latvijas darba devēju 
konfederācijas jurists Andris Alksnis, un autopārvadātāju 
asociācijas “Latvijas auto” prezidents Valdis Trēziņš. 

Diskusijās tika runāts par tādām problēmām kā, pie-
mēram, “nedeklarētā nodarbinātība”, darba ražīgums, solidārie 
ekonomiskie ieguvumi, izglītoto cilvēku aizbraukšana, lai tur 
strādātu arī zemas kvalifikācijas darbus; protekcionisms kravu 
pārvadājumu jomā u.t.t. Kravu pārvadātājiem brauciena laikā 
pa Vāciju un Franciju ir augstas prasības, t.sk. arī attiecībā uz 
darba samaksu esot šo valstu teritorijā.  

Darbinieku nosūtīšanā ir vairāki dempinga elementi. 
Dempings izpaužas ne tikai darba samaksā kādas valsts darbi-
niekiem, nosūtītiem darbā uz citu valsti, kurā darba samaksa ir 

augstāka, bet arī preču, kuras saražo lētais, t.sk. trešo valstu 
darbaspēks, tirdzniecībā.  

Lūk, daži viedokļi, kas izskanēja konferences gaitā: 
M.Benio (Polija) - “Ir daudz vieglāk lemt par vienlīdzību nekā 
to panākt. Eiropas Komisijas priekšlikums vienādai samaksai 
nosūtītajiem darba ņēmējiem iecementēs ienākumu nevienlī-
dzību starp zemo un augsto algu ES valstīm.” (piezīme: – viņa 
teiktajā otrā daļa bija vāji argumentēta).  

Konferences dalībnieki  pārsvarā bija darba devēju 
pārstāvji, un varbūt tādēļ sociālais dempings darbinieku nosū-
tīšanas sakarā tika pieklusināts, jo, lūk, neesot nekādi noteiku-
mi pārkāpti.  

M.Bjernačjaka (ETUI) – “Dzenoties pēc īstermiņa 
konkurences priekšrocības, daži uzņēmumi cenšas graut vai 
apiet esošos sociālos standartus. Gan darba ņēmēju, gan dar-
ba devēju pārziņā ir šādu pārkāpumu izskaušana un skaidru, 
caurspīdīgu un labi iedarbinātu normu saglabāšana ES vienota-
jā tirgū”.  

 Konferences noslēgumā  kopīgs viedoklis netika for-
mulēts, rezolūcija netika pieņemta.  

 

 

 
Mūžībā aizgājusi mūsu kolēģe 

  
SANDRA VEITMANE  

 
 Arodapvienības ‘’Koncerna “Latvijas Finieris” arodbiedrība’’ 

priekšsēdētāja, LMNA Valdes locekle 
 
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sandras piederīgajiem,  drau-
giem un visiem darba kolēģiem Koncernā “Latvijas Finieris” un Meža 
nozarē sakarā ar viņas pāragro aiziešanu mūžībā.    
 

Latvijas Meža nozaru arodu biedrības 
  Padome un Valde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.1967.—22.11.2016. 

No jauno laiku skaidrojošās vārdnīcas: 
  

 Iztikas minimums—zinātniski pama-
tots aprēķins, cik slikti jādzīvo tautai, lai labi 
dzīvotu valdība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Dz.Smiltēna 

 
15.11.2016.LMNA priekš-
sēdētājs A.Sīmansons 
pievieno arī savu autogrā-
fu uz jaunās rūpnīcas tik-
ko ražotā saplākšņa pirm-
ās  loksnes ...  


