IZRAKSTS
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās
Komitejas sapulces
Protokols Nr.2
2019. gada 30. maijā, plkst.9.30
Elizabetes ielā 85/a, Rīgā
Sapulce atklāta 2019. gada 30. maija plkst.9:30.
Sapulci atklāj Latvijas Būvuzņēmēju partnerības valdes locekle Baiba Bļodniece.
Sapulcē piedalās:
Baiba Bļodniece, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” valdes locekle.
Valdis Birkavs, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” Goda prezidents.
Andris Bērziņš, biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs.
Normunds Grinbergs, biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents (piedalās ar
elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību).
Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.
Nataļja Preisa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas Savienības normatīvo aktu
un politikas dokumentu eksperte.
Ieva Gretere, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja.
Mārtiņš Dunskis, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pieaicinātie eksperti:
Māris Badovskis, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas
departamenta direktors.
Olga Feldmane, Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta direktore.
Sapulci vada: Baiba Bļodniece.
Protokolē: Sintija Siliņa
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Par kārtību kādā notiek pievienošanās ģenerālvienošanās.
Par būvkomersantiem piemērojamo bonusu attiecināmību.
Par ģenerālvienošanās 2.6.punkta piemērošanu, ģenerālvienošanās grozīšanu.
Par Komitejas locekļu piedalīšanos sapulcēs.
1.

Par kārtību kādā notiek pievienošanās ģenerālvienošanās

Darba likuma 18.panta otrā daļa cita starpā nosaka: Darba devējs, darba devēju grupa,
darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība, ja tai ir atbilstošs
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pilnvarojums vai tiesības pievienoties jau esošam darba koplīgumam nozarē vai teritorijā
paredzētas organizācijas vai organizāciju apvienības statūtos, var pievienoties jau noslēgtajam
darba koplīgumam nozarē vai teritorijā.
Tāpat arī no Darba likuma 18.panta trešās un ceturtās daļas izriet tiesības darba
devējiem pievienoties jau noslēgtam koplīgumam nozarē (ģenerālvienošanās).
Tādejādi nepieciešams precizēt kādā kārtībā darba devēji var pievienoties jau noslēgtajai
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās.
[..]
[..] Komiteja nolemj:
1.1. apstiprināt veidlapas paraugu, ko sagatavo Komitejas sekretariāts un paraksta darba
devējs, kas vēlas pievienoties
1.2. Papildināt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas reglamentu ar
2.2.7.punktu šādā redakcijā: “Pieņemt lēmumus par jaunu darba devēju pievienošanos
ģenerālvienošanās. Komiteja lēmumu pieņem nākošajā sēdē pēc darba devēja
pievienošanās veidlapas parakstīšanas un iesniegšanas sekretariātā. Darba devējs
uzskatāms par pievienojušos ar Komitejas lēmuma brīdi.“
1.3. Noteikt, ka no šī brīža pievienoties ģenerālvienošanās var darba devēji, kuri veic
saimniecisko darbību būvniecības nozarē un veido nozares kopēju preču un
pakalpojumu apjomu, kas reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmas
Būvkomersantu reģistrā.
1.4. Sekretariātam sagatavot darba devēju pievienošanās veidlapas un nodrošināt to
savlaicīgu iesniegšanu Komitejai izlemšanai.
1.5. Sekretariātam nodrošināt darba devēju pievienošanās uzskaiti un dokumentu
glabāšanu, kā arī publicēšanu www.latvijasbuvnieki.lv un www.lbna.lv.
Par – 8; pret – 0
2. Par būvkomersantiem piemērojamo bonusu attiecināmību.
MK noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” nosaka:
16. kritērijs – vispārsaistošas ģenerālvienošanās slēdzējs. Ja būvuzņēmējs ir parakstījis
vispārsaistošu ģenerālvienošanos atbilstoši Darba likuma 18. panta ceturtajai daļai un
kvalificēšanas brīdī attiecīgā ģenerālvienošanās ir spēkā, piemēro korekciju –0,25 punktu
apmērā.
MK noteikumi Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” paredz:
Būvkomersanti, kuri noslēguši darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā, pēc
koplīguma spēkā stāšanās maksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu 50
procentu apmērā.
Tādējādi redzams, ka normatīvie akti satur atšķirīgus jēdzienus un nav viennozīmīgi izprotams
vai minētās normas attiecināmas arī uz tiem darba devējiem, kas pievienosies jau noslēgtajai
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ģenerālvienošanās, vai arī tikai uz tiem, kas sākotnēji parakstīja ģenerālvienošanos un veidoja
Darba likuma 18.panta ceturtajā daļā noteikto un nepieciešamo preču apgrozījumu vai
pakalpojumu apjomu, kas bija nepieciešams lai ģenerālvienošanās stātos spēkā un iegūtu
vispārsaistošu spēku.
[..]
Komiteja nolemj:
2.1. Pieņemt zināšanai diskusijas dalībnieku viedokļus un lūgt Latvijas Būvuzņēmēju
partnerībai pieprasīt Ekonomikas ministrijas oficiālo viedokli, ko ietvert
ģenerālvienošanās jautājumu skaidrojumu sadaļā.
Par – 8; pret – 0
Par Ģenerālvienošanās 2.6.punkta piemērošanu, ģenerālvienošanās grozīšanu.
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.6. punkts nosaka: Būvniecībā nodarbinātajiem,
kas profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādē iegūst izglītību, ko apliecina izglītības
iestādes izsniegta izziņa, kas saistīta ar sagatavošanos darbībai 1. pielikumā norādītajās
profesijās vai studiju virzienā minētajās profesijās, 6 (sešus) mēnešus no darba līguma
noslēgšanas dienas 2.1. punktā noteiktai minimālai darba algai vai 2.2. punktā noteiktai
minimālai stundas likmei darba devējam ir tiesības piemērot koeficientu 0,7.
Savukārt Darba likuma 68.panta trešā daļa nosaka: Ar ģenerālvienošanos, kas noslēgta
atbilstoši šā likuma 18. panta ceturtajai daļai un paredz būtisku valsts noteiktās minimālās
darba algas vai stundas algas likmes paaugstināšanu nozarē vismaz 50 procentu apmērā virs
valsts noteiktās minimālās darba algas vai stundas algas likmes, piemaksas apmēru par
virsstundu darbu var noteikt mazāku par šā panta pirmajā daļā noteikto, bet ne mazāku kā 50
procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes, turklāt, ja ir nolīgta akorda
alga, — ne mazāku kā 50 procentu apmērā no noteiktā akorddarba izcenojuma par paveiktā
darba daudzumu.
3.

Bet Darba likuma 68.panta ceturtā daļa nosaka: Ja valsts nosaka minimālo darba algu vai
stundas likmi tādā apmērā, ka spēkā esošas ģenerālvienošanās ietvaros noteiktās minimālās
darba algas vai stundas likmes apmērs nozarē vairs neatbilst šā panta trešajā daļā minētajam
kritērijam, un ja šīs ģenerālvienošanās ietvaros minētā piemaksa par virsstundām noteikta
mazākā apmērā nekā šā panta pirmajā daļā noteiktais apmērs, tad attiecīgās
ģenerālvienošanās ietvaros veic grozījumus tā, lai tiktu nodrošināta atbilstība šā panta trešajai
daļai. Ja minētie grozījumi netiek veikti, ģenerālvienošanās zaudē spēku gadu pēc neatbilstības
iestāšanās dienas.
Tātad piemērojot ģenerālvienošanās minimālajai algai (780 eiro) ģenerālvienošanās 2.6.
punktā minēto koeficientu 0.7 iegūtā minimālā alga ir 546 eiro mēnesī, kas neatbilst Darba
likuma 68. panta trešās daļas kritērijam par vismaz 50% paaugstinājumu pret minimālo algu
valstī (430*1.5=645 eiro).
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Savukārt aprēķinot pēc stundas tarifu likmes ir 4.67 €/st. x 0.7 koeficients = 3.27 €/st,
strādājot normālā darba laika ietvaros mēnesī minimālā alga būtu 3.27 €/st. x 168 st.
= 549.36€.
2018.gada 2.maijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēts paziņojums par
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās parakstīšanas uzsākšanu, publicējot arī
Ģenerālvienošanās redakciju, kādā tā tiek parakstīta. Ņemot vērā, ka Ģenerālvienošanās
noteiktie grozījumi Darba likumā, kas nosaka virsstundu apmaksas likmi, Saeimā tika pieņemti
2019.gada 28.martā, t.i. pēc Ģenerālvienošanās redakcijas publicēšanas un parakstīšanas
uzsākšanas, Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja konstatēja parakstītās
ģenerālvienošanās redakcijas neatbilstību 2019.gada 28.martā pieņemto grozījumu Darba
likuma 68.panta trešās daļas redakcijai.
[..] Komiteja nolemj:
3.1.Izdarīt
grozījumus
Būvniecības
nozares
ģenerālvienošanās,
papildinot
ģenerālvienošanās 2.6.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Minētajā 6 (sešu)
mēnešu periodā piemērojot koeficientu 0,7, piemaksa par virsstundu darbu
maksājama atbilstoši Darba likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajam apmēram.”
3.2.Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2019.gada 3.novembrī.
3.3. Apstiprināt publikācijas tekstu pievienotajā redakcijā [..] un noteikt, ka šie grozījumi
nekavējoties iesniedzami publikācijai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Par – 8; pret – 0

4. Par Komitejas locekļu piedalīšanos sapulcēs.
Komitejas locekļi konstatē, ka sekmīgai Komitejas sapulču sasaukšanai un norisei ir
nepieciešams noteikt, ka Komitejas locekļi var piedalīties sapulcē un balsot par lēmumu
pieņemšanu ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību.
[..] Komiteja nolemj:
4.1. Papildināt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas reglamenta
5.1.punktu ar teikuma otro daļu šādā redakcijā: “tajā skaitā ar elektronisko sakaru
līdzekļu starpniecību.”
Par – 8; pret – 0
Pielikumā:
1. Veidlapas paraugs, ko sagatavo Komitejas sekretariāts un paraksta darba devējs, kas vēlas
pievienoties ģenerālvienošanās.
2. Reglaments ar iekļautiem izdarītajiem grozījumiem.
4

3. Publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” teksts par ģenerālvienošanās
grozīšanu.
Sanāksme slēgta 2019. gada 30. maijā plkst. 10.45.
Egils Baldzēns (paraksts)
Nataļja Preisa (paraksts)
Ieva Gretere (paraksts)
Mārtiņš Dunskis (paraksts)
Baiba Bļodniece (paraksts)
Valdis Birkavs (paraksts)
Andris Bērziņš (paraksts)
Normunds Grinbergs (paraksts)

Izraksts pareizs
Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”
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