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Eiropas bažas par grozījumu Latvijas Darba likumā (Nr. 26/Lp13) par darba koplīgumiem noraidīšanu – 
koplīgumu slēgšana, Latvijas sabiedriskās organizācijas būvniecības nozarē 
 
Jūsu ekselences, 
 
EFBWW (Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācija) un FIEC (Eiropas Būvniecības nozares 
federācija), kas secīgi pārstāv darbiniekus un darba devējus, ir oficiāli atzītie Eiropas Savienības (ES) 
sociālie partneri būvniecības nozarē. 
 
Esam saņēmuši informāciju no attiecīgajiem Latvijas sadarbības partneriem, proti, arodbiedrības „Latvijas 
Būvniecības nozares arodbiedrība“ un biedrības „Latvijas Būvuzņēmēju partnerība“, par grozījumiem 
Latvijas Darba likumā par darba koplīgumu slēgšanu (Nr. 26/Lp13), kurus atbalstīja Latvijas sociālie 
partneri un 2018. gada 1. novembrī pieņēma Latvijas Republikas parlaments (Saeima), bet kurus dažas 
dienas vēlāk noraidīja  Valsts prezidents. 
 
Esam informēti, ka  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atkārtoti izskatīs šo jautājumu, lai pieņemtu 
lēmumu, un ar šo vēstuli vēlamies uzsvērt mūsu viennozīmīgu atbalstu Latvijas sociālo partneru iniciatīvai, 
jo īpaši uzsverot šādus aspektus:  
 

 koplīgumu slēgšana un sociālo partneru autonomija ir sociālās pamattiesības, kuras cita starpā 
atzīstas arī Līgumā par Eiropas Savienības darbību (152. pants). Koplīgumiem ir izšķiroša nozīme 
sociālā dialoga stiprināšanā, darbinieku sociālo garantiju uzlabošanā, kā arī izaugsmes un 
konkurētspējas veicināšanā, paredzot tādus noteikumus, kas vislabāk ņem vērā attiecīgās nozares 
specifiku; 

 
 
 
 



 

 
 
 

 tādēļ valstu valdībām būtu jāveicina koplīgumu slēgšana savā valstī. Daudzās dalībvalstīs ir 
ilgstošanas tradīcijas koplīgumu slēgšanā starp sociāliem partneriem, un šajās valstīs ir pierādīta 
šīs prakses efektivitāte gan darbinieku tiesību nodrošināšanā, gan makroekonomiskas 
nelīdzsvarotības pārvarēšanā. Šāda prakse pastāv, piemēram, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, 
Francijā, Vācijā, Itālijā, Luksemburgā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Nīderlandē un citās valstīs; 

 
 Latvijā līdz šim nav  pietiekami izmantota iespēja slēgt koplīgumus. Tādēļ mēs uzskatījām, ka 

Saeimas 2018. gada 1. novembrī pieņemtais Darba Likuma grozījums ir ievērojams solis, lai 
uzsāktu koplīgumu slēgšanu Latvijā, ļaujot sociālajiem partneriem vienoties par elastīgākiem un 
atbilstošākiem noteikumiem konkrētos jautājumos, tostarp par minimālo algu un samaksu par 
virsstundām. 

 
Tādēļ izsakām nožēlu par to, ka Latvijas Republikas prezidents ir paudis iebildumus un atgriezis pieņemto 
grozījumu atkārtotai izskatīšanai parlamentā. Šādas Darba likumā noteiktas atkāpes ir būtiskas, lai 
piešķirtu sociālajiem partneriem nepieciešamos rīkus piemērot mērķtiecīgu regulējumu, kas atbilst 
attiecīgās nozares specifikai. 
 
Ar šo vēstuli aicinām Jūs ņemt vērā minētos aspektus un atbalstīt sociālo partneru iniciatīvu. 
 
Kā Eiropas sociālie partneri mēs būtu ieinteresēti tuvākajā laikā tikties klātienē ar Latvijas delegāciju, kas 
pārstāvētu Latvijas Republikas prezidentu, valdību un parlamentu. Šāda iespēja mums ļautu sniegt Jums 
konkrētus piemērus par nozīmīgajiem ieguvumiem, ko sniedz koplīgumu slēgšana.  
 
Ja esat ieinteresēti tikties ar Eiropas būvniecības nozares sociālo partneru delegāciju kopā ar Latvijas 
sociālajiem partneriem, lūdzam Jūs sazināties ar Verneru Buelena kungu (Mr. Werner Buelen) (EFBWW), 
rakstot uz adresi wbuelen@efbh.be, un Domeniko Kampograndes kungu (Mr. Domenico Campogrande) 
(FIEC), rakstot uz adresi d.campogrande@fiec.eu.  
 
Cerot uz Jūsu pozitīvu atbildi,  
 
ar cieņu 

 
Kjetils Tonings (Kjetil Tonning) Dietmars Šaferss (Dietmar Schäfers) 
FIEC priekšsēdētājs EFBWW priekšsēdētājs 
 
Kopiju saņēmēji:  
Latvijas parlamenta deputāti: Andris Skride, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs 
(Andris.Skride@saeima.lv), Anda Čakša (Anda.Caksa@saeima.lv), Ieva Krapāne (Ieva.Krapane@saeima.lv), 
Andrejs Klementjevs (Andrejs.Klementjevs@saeima.lv), Jānis Krišāns (Janis.Krisans@saeima.lv), Vitālijs 
Orlovs (Vitalijs.Orlovs@saeima.lv), Jānis Reirs (Janis.Reirs@saeima.lv), Edmunds Teirumnieks  
(Edmunds.Teirumnieks@saeima.lv), Evita Zālite-Grosa (Evita.Zalite-Grosa@saeima.lv) un Normunds 
Žunna (Normunds.Zunna@saeima.lv) 
 
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja: Arnis Salnājs, kancelejas vadītājs (arnis.salnajs@president.lv), Kristīne 
Jaunzeme, valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece (kristine.jaunzeme@president.lv) un 
Andis Jēkabsons, valsts prezidenta ekonomikas padomnieks (andis.jekabsons@president.lv) 
 
Jānis Reirs, Latvijas Republikas Labklājības ministrs (lm@lm.gov.lv) 
Arvils Ašeradens, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs (pasts@em.gov.lv) 


