
   

 

   

 

IZRAKSTS 

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 

Komitejas sapulces  

Protokols Nr.5 

2020. gada 31. martā plkst.10.00 

Melnsila ielā 11-4, Rīgā (tiešsaistes sapulču lietotnē “Zoom”, ar ierakstu) 

Sapulce atklāta 2020. gada 31. marta plkst. 10.00.  

Sapulci atklāj Latvijas Būvuzņēmēju partnerības valdes loceklis Gints Miķelsons. 

Sapulcē piedalās: 

1. Gints Miķelsons, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” valdes loceklis 

(piedalās ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
2. Valdis Birkavs, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” Goda prezidents 

(piedalās ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
3. Andris Bērziņš, biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs (piedalās ar 

elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
4. Normunds Grinbergs, biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents (piedalās ar 

elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
5. Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs (piedalās ar 

elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
6. Nataļja Preisa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas Savienības normatīvo 

aktu un politikas dokumentu eksperte (piedalās ar elektronisko sakaru līdzekļu 

starpniecību). 
7. Ieva Gretere, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja (piedalās ar 

elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
8. Mārtiņš Dunskis, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 

(piedalās ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību). 
 

Sapulci vada: Gints Miķelsons. 

Protokolē: Jēkabs Leiškalns 

Darba kārtība: 

1. Par Komitejas locekļa aizstāšanu. 

2. Komitejas sekretariāta iecelšana. 

3. Par Komitejas nostāju saistībā ar COVID-19. 

 

1. Par Komitejas locekļa aizstāšanu 

 

1.1. Par biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” deleģētā pārstāvja aizstāšanu. 

 

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”, ar 2020. gada 30. marta vēstuli 

Nr. IZ/2020-03/09, informēja, ka ar šī gada 1. martu Latvijas Būvuzņēmēju partnerības 

vadītāja amatā ir apstiprināts Gints Miķelsons, līdz ar ko, atbilstoši Komitejas 

reglamenta 1.3. punktam, ar 2020. gada 31. martu, ir maināma Latvijas Būvuzņēmēju 

partnerības iepriekš deleģētā pārstāve Baiba Bļodniece, (personas kods), ar Latvijas 

Būvuzņēmēju partnerības valdes locekli Gintu Miķelsonu (personas kods).  

 

Ievērojot iepriekš minēto, atbilstoši Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 

3.1.punktam Komiteja pieņem zināšanai, ka tiek mainīts Komitejas darba devēju 

pārstāvis. 



   

 

Par – 8; pret – 0 

2. Komitejas sekretariāta iecelšana. 

 

Atbilstoši Komitejas reglamentam, Komitejas administratīvo darbu organizēšanu 

nodrošina Komitejas sekretariāts. 

Komitejas sekretariāta funkcijas rotācijas kārtībā pilda viena no Komitejas 

veidojošajām organizācijām, vienu gadu organizācija, kas pārstāv darba devējus, otru 

gadu – organizācija, kas pārstāv darba ņēmējus. 

Atbilstoši Komitejas reglamentam, Komitejas sekretariāts tiek apstiprināts uz vienu 

gadu, kas noslēdzas katra gada 31. martā. 

Līdz 2020. gada 31. martam Komitejas sekretariāta funkcijas pilda Latvijas 

Būvuzņēmēju partnerība, savukārt nākamo Komitejas sekretariāta funkciju izpildītājs 

ir jāapstiprina Komitejai. 

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

ieceļ atbildīgo organizāciju, kas pildīs sekretariāta funkcijas. 

Ievērojot augstāk minēto, Komiteja nolemj:  

2.1. apstiprināt Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību par atbildīgo 

organizāciju, kas pildīs sekretariāta funkcijas līdz 2021. gada 31. martam. 

Par – 8; pret – 0   

 

3. Komitejas nostāja saistībā ar COVID-19. 

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība ir ierosinājusi Komitejā vienoties par 

Komitejas nostāju saistībā ar COVID-19 radīto negatīvo ietekmi uz būvniecības nozari 

un tās novēršanai nepieciešamos atbalsta pasākumus. 

Ievērojot augstāk rakstīto, Komiteja vienojās: 

 

3.1. apstiprināt Komitejas sēdē saskaņoto aicinājuma “Būvniecības nozares 

ģenerālvienošanās pušu komitejas aicinājums COVID-19 izplatības ierobežošanai 

un negatīvo seku mazināšanai” redakciju, kas šim protokolam pievienots kā 

pielikums Nr.1. 

 

Par – 8; pret – 0   

Pielikumā: 

1. Komitejas aicinājumu “Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu 

komitejas aicinājums COVID-19 izplatības ierobežošanai un negatīvo 

seku mazināšanai” 

Sanāksme slēgta 2020. gada 31. martā plkst. 11:15. 

 

Egils Baldzēns (paraksts) 



   

 

 

 

Ieva Gretere (paraksts) 

 

 

Nataļja Preisa (paraksts) 

 

 

Mārtiņš Dunskis (paraksts) 

 

 

Gints Miķelsons (paraksts) 

 

 

Valdis Birkavs (paraksts) 

  

 

Andris Bērziņš (paraksts) 

 

 

Normunds Grinbergs (paraksts) 

 

 

Izraksts pareizs  

Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komitejas aicinājums 

COVID-19 izplatības ierobežošanai un negatīvo seku mazināšanai 

 

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja aicina visus būvniecības nozarē 

strādājošos darba devējus, darbiniekus un pašnodarbinātos atbildīgi izturēties pret šobrīd valstī 

izsludināto ārkārtas situāciju, kas saistīta ar COVID-19 vīrusa izplatību un ar to saistītajiem 

ierobežojumiem un rekomendācijām.  

 

Apzinoties, ka būvniecībā nodarbinātajiem, kas veic darbu būvlaukumos, nav iespējas strādāt 

no mājām, arī strādājot grupās, nevar visos gadījumos ievērot 2 metru distanci vienam no otra 

un nosūtīšanas gadījumā, darbi tiek veikti dažādu valstu būvobjektos, mudinām rīkoties 

atbildīgi, lai darbi, tiek veikti droši, ņemot vērā šī brīža bioloģiskos riskus, kam varam būt 

pakļauti. 

 

Aicinām darbiniekus: 

 

1. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības 

pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra). 

2. Jautājumu gadījumā par COVID-19 zvanīt uz tālruni 8345, aizdomu gadījumā par 

saslimšanu ar COVID-19 zvanīt uz tālruni 8303, smagu saslimšanas simptomu gadījumā 

uz tālruni 113. 

3. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu 

apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. 

4. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem. 

5. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

6. Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi. 

7. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc 

lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas. 

8. Sasveicināties bez sarokošanās. 

9. Līdz darba vietai nokļūt, neizmantojot sabiedrisko transportu. 

 

Aicinām darba devējus: 

 

10. Organizēt darbu attālināti tiem darbiniekiem, kuriem darba specifika to atļauj, piemēram, 

administratīvajam personālam. 

11. Sniegt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu 

ievērošanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem 

(https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/ieteikumi-darba-

devejiem). 



   

 

12. Nodrošināt darba vietās un būvobjektos dezinfekcijas līdzekļus un vienreizlietojamās 

salvetes. 

13. Tīrīt un dezinficēt virsmas, darba instrumentus un darba apģērbu. 

14. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas, ja būvniecības darbi notiek iekštelpās. 

15. Darbu organizēt, lai iespējami samazinātu darbinieku tiešus kontaktus, piemēram, 

būvobjektā strādājošos organizējot pa nelielām grupām, pēc iespējas nodrošinot to 

savstarpējo distancēšanos (ieteicams vismaz 2 m). 

16. Dīkstāves gadījumā, darba devējam reģistrēt darbinieku dīkstāves pabalstam vai nodrošināt 

darbiniekiem darba samaksas saglabāšanu. 

17. Dīkstāves pabalsta izmaksas gadījumā, vērtēt plaisu starp darba samaksu un dīkstāves 

pabalstu un iespēju gadījumā to kompensēt. 

 

Nozares sociālie partneri aicina valdību savlaicīgi, stratēģiski plānot būvniecības nozares 

attīstību pēc ārkārtas situācijas beigām. 

 

No ikkatra ir atkarīga mūsu pašu, kolēģu, partneru un sabiedrības kopējā veselība, lai pēc šīs 

ārkārtas situācijas beigām varam turpināt darbu, profesionālu un veselu kolēģu vidū.  

 

 

 

Veselību! 

 

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja 

 


