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IZRAKSTS 

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 

Pušu komitejas sapulces  

protokols Nr. 1 

 

2019. gada 17. aprīlī, plkst.10.00 

Elizabetes ielā 85/a, Rīgā 

Sapulce atklāta 2019. gada 17. aprīlī plkst.10:00.  

 Sapulci atklāj Latvijas Būvuzņēmēju partnerības valdes locekle Baiba Fromane.   

Sapulcē piedalās: 

1. Baiba Fromane, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” valdes locekle. 

2. Valdis Birkavs, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” Goda prezidents. 

3. Andris Bērziņš, biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs. 

4. Normunds Grinbergs, biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents. 

5. Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs. 

6. Nataļja Preisa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas Savienības normatīvo aktu 

un politikas dokumentu eksperte. 

7. Ieva Gretere, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja. 

8. Mārtiņš Dunskis, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Sapulci vada: Baiba Fromane. 

Protokolē: Aigars Paegle 

Darba kārtība: 

1. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas izveidošana.  

2. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas nolikuma apstiprināšana. 

3. Ģenerālvienošanās parakstījušo darba devēju puses kvorums. 

4. Ģenerālvienošanās publicēšana. 

 

1. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas izveidošana 

 

1.1. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 3.1. punkts nosaka, ka puses veido 

ģenerālvienošanās Pušu komiteju, kuras sastāvā ir četri pārstāvji no katras puses – četri 

Arodbiedrības deleģēti pārstāvji un četri Darba devēju pārstāvji: divi deleģēti pārstāvji no 

biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”, reģistrācijas numurs 40008104779, viens 

deleģēts pārstāvis no biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs”, reģistrācijas numurs 40008081902, 
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un viens deleģēts pārstāvis no biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija”, reģistrācijas numurs 

40008015589. 

 

1.2. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ar 2018. gada 8. novembra pilnvaru Nr. IZ/2018-

3/66/2, kas izdota pamatojoties uz Uzraudzības padomes 2018. gada 23. oktobra protokola 

Nr. 23/10_2018 lēmumu, deleģējusi Latvijas Būvuzņēmēju partnerības valdes locekli Baibu 

Fromani, (personas kods), un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības Goda prezidentu Valdi 

Birkavu, (personas kods), pārstāvēt Latvijas Būvuzņēmēju partnerību Būvniecības nozares 

ģenerālvienošanās Pušu komitejā kā komitejas locekļiem. 

 

1.3. Latvijas Būvnieku asociācija pamatojoties uz 2018. gada 3. oktobra vēstuli Nr.2 un tai 

pievienoto 2018. gada 8. maija Latvijas Būvnieku asociācijas ārkārtas kopsapulces protokola 

izrakstu, darbam Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejā deleģē valdes 

priekšsēdētāju Normundu Grinbergu, (personas kods). 

 

1.4. Biedrība Latvijas ceļu būvētājs pamatojoties uz 2018. gada 5. oktobra vēstuli Nr.33/18 

un tai pievienoto 2018. gada 5. maija Biedrības Latvijas ceļu būvētājs biedru sapulces 

protokola Nr.2018-1 izrakstu, darbam Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejā 

deleģē biedrības valdes priekšsēdētāju Andri Bērziņu, (personas kods). 

 

 

1.5. Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība pamatojoties uz 2018. gada 12. oktobra 

vēstuli Nr.35/02 un tai pievienoto 2018. gada 12. oktobra Latvijas Būvniecības nozares 

arodbiedrības valdes sēdes protokola izrakstu, darbam Būvniecības nozares 

ģenerālvienošanās Pušu komitejā deleģē Ievu Greteri, (personas kods), Mārtiņu Dunski, 

(personas kods), Egilu Baldzēnu, (personas kods), un Nataļju Preisu, (personas kods). 

 

 

[..] komiteja pieņem zināšanai, ka komiteja ir izveidota sekojošā sastāvā: 

1. Baiba Fromane kā darba devēju puses pārstāvis. 

2. Valdis Birkavs kā darba devēju puses pārstāvis.  

3. Andris Bērziņš kā darba devēju puses pārstāvis. 

4. Normunds Grinbergs kā darba devēju puses pārstāvis. 

5. Egils Baldzēns kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis  

6. Nataļja Preisa kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 

7. Ieva Gretere kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 

8. Mārtiņš Dunskis kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 

Par – 8; pret – 0  
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2. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas nolikuma apstiprināšana 

 

Saskaņā ar ģenerālvienošanās 3. nodaļas noteikumiem, kā arī 4.4. punktu, ģenerālvienošanās 

Pušu komiteja ir pilnvarota iesniegt pieteikumu ģenerālvienošanās publicēšanai oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pildīt ģenerālvienošanās 3. nodaļā noteiktos uzdevumus 

ģenerālvienošanās spēkā esamības laikā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams apstiprināt 

ģenerālvienošanās Pušu komitejas darbības mērķus, principus un uzdevumus. 

 

Komitejā tiek izskatīts Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas reglamenta 

projekts. 

 

[..] komiteja nolemj: 

 

2.1. apstiprināt Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas reglamentu. 

2.2. pilnvarot Latvijas Būvuzņēmēju partnerību nodrošināt reglamenta pastāvīgu 

publicēšanu tās mājaslapā www.latvijasbuvnieki.lv un Latvijas Būvniecības nozares 

arodbiedrību nodrošināt reglamenta pastāvīgu publicēšanu tās mājaslapā www.lbna.lv.   

2.3. pilnvarot Latvijas Būvuzņēmēju partnerību un Latvijas Būvniecības nozares 

arodbiedrību publicēt to mājaslapās visu aktuālo informāciju, kas saistīta ar 

ģenerālvienošanos, ģenerālvienošanās Pušu komitejas darbu un tās lēmumus, kā arī 

kontaktinformāciju. 

Par – 8; pret – 0  

 

Saskaņā ar ģenerālvienošanās 3. nodaļas noteikumiem, kā arī 3.8. punktu, ģenerālvienošanās 

Pušu komiteja ieceļ atbildīgo organizāciju, kas pildīs sekretariāta funkcijas. 

 

[..] komiteja nolemj: 

 

2.4. apstiprināt Latvijas Būvuzņēmēju partnerību par atbildīgo organizāciju, kas pildīs 

sekretariāta funkcijas līdz 2020. gada 31. martam. 

Par – 8; pret – 0  

3. Par ģenerālvienošanās parakstījušo darba devēju puses kvorumu 

 

Saskaņā ar Darba likuma 18. panta ceturto  daļu, ja ģenerālvienošanos noslēgušie darba devēji, 

darba devēju grupa, darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība, tajā 

skaitā arī darba devēji, kas pievienojušies jau noslēgtajam darba koplīgumam nozarē vai 

http://www.latvijasbuvnieki.lv/
http://www.lbna.lv/
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teritorijā, kādā nozarē atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem nodarbina vairāk nekā 

50 procentus darbinieku vai viņu preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā 50 

procenti no nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma, tad ģenerālvienošanās ir 

saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, 

kurus nodarbina šie darba devēji. 

 

Ģenerālvienošanās Pušu komiteja konstatē, ka ģenerālvienošanos parakstījuši 313 

būvuzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums 2016. gadā bija 727 560 276 eiro jeb 51,02 % 

no nozares apgrozījuma, bet 2017. gadā bija 974 351 587 eiro jeb 56,13% no nozares 

apgrozījuma 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2016. gadā uzņēmumu pašu spēkiem veikto 

būvniecības darbu apjoms faktiskajās cenās bija 1’426 milj. eiro un 2017. gadā 1 735 milj. eiro. 

Ievērojot minēto, lai ģenerālvienošanās kļūtu saistoša visiem nozares uzņēmumiem, 

parakstījušo darba devēju pašu spēkiem veikto būvniecības darbu apjomam faktiskajās cenās 

2016. gadā jābūt vairāk kā 713 miljoniem eiro un 2017. gadā jābūt vairāk kā 868 miljoniem 

eiro. 

 

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība, kas ir noslēgusi Būvniecības nozares 

ģenerālvienošanos, ietilpst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, kura apvieno vislielāko 

strādājošo skaitu valstī. 

 

Ievērojot augstāk minēto, ģenerālvienošanās Pušu komiteja secina, ka ģenerālvienošanos 

parakstījušo darba devēju pašu spēkiem veikto būvniecības darbu apjoms faktiskajās 

cenās 2016. un 2017. gadā ir vairāk nekā 50 procenti no nozares pašu spēkiem veikto 

būvniecības darbu apjoma faktiskajās cenās un no darba ņēmēju puses ģenerālvienošanos 

parakstījusi arodbiedrība, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo 

skaitu valstī. 

Par – 8; pret – 0  

4. Par ģenerālvienošanās publicēšanu 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 18. panta ceturto daļu, kā arī ģenerālvienošanās 4.4. punktu, 

ģenerālvienošanās Pušu komiteja ir pilnvarota nekavējoties pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi 

normatīvajos aktos, kas nosaka ģenerālvienošanās 2.3. punktā minētās virsstundu apmaksas 

likmi, iesniegt pieteikumu oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu 

publicēšanai par šīs ģenerālvienošanās noslēgšanu.  

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 28. martā ir pieņēmusi likumu “Grozījums Darba 

likumā”, kas nosaka ģenerālvienošanās 2.3. punktā minētās virsstundu apmaksas likmi un 2019. 

gada 17. aprīlī oficiālajā izdevumā likums “Grozījumi Darba likumā” ir izsludināts. Likums 

“Grozījumi Darba likumā” stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā. 
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Ņemot vērā, ka ģenerālvienošanās Pušu komiteja ir pārstāvniecības orgāns, kas darbosies visas 

ģenerālvienošanās darbības laikā, nepieciešams publiski darīt zināmu par komitejas izveidi 

ikvienai ieinteresētajai personai, tās galvenajiem darbības principiem kā arī kontaktiem. 

[..] 

 

[..] komiteja nolemj: 

4.1. apstiprināt protokolam pievienoto Pušu kopīgā paziņojuma tekstu par 

ģenerālvienošanās noslēgšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”; 

4.2. uzdot Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai 2019. gada 2. maijā iesniegt 

ģenerālvienošanās tekstu publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Par – 8; pret – 0  

Pielikumā: 

1. Paziņojuma teksts publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Sanāksme slēgta 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10.30 

 

Egīls Baldzēns (paraksts)  

 

Nataļja Preisa (paraksts) 

 

Ieva Gretere (paraksts) 

 

Mārtiņš Dunskis (paraksts) 

 

Baiba Fromane (paraksts) 

 

Valdis Birkavs (paraksts) 

 

Andris Bērziņš (paraksts) 

 

Normunds Grinbergs (paraksts) 

 

 

Izraksts pareizs 

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” 

 


