IZRAKSTS
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās
Komitejas sapulces
Protokols Nr.8
2021. gada 18. februārī
Bruņinieku iela 29/31, Rīgā (sapulce noturēta izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus –
epastu)
Sapulce atklāta 2021. gada 18. februārī
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: Ieva Gretere
Protokolē: Mārtiņš Dunskis
Darba kārtība:
1.
2.

Atbildes sniegšana uz Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr. 3.3-6/2021/825N;
Komitejas sapulces protokolu parakstošie Pušu pārstāvji.

1.

Atbildes sniegšana uz Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr. 3.3-6/2021/825N

2021. gada 1. februārī Ekonomikas ministrija vēstulē Nr. 3.3-6/2021/825N (sk.
1.pielikumā) ir lūgusi būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komitejai (turpmāk
– Komiteja), atbilstoši būvniecības nozares ģenerālvienošanās (turpmāk –
ģenerālvienošanās) 3.4. punktam sniegt atbildi uz SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
2021. gada 1. februārī vēstulē Nr. 1.-4/35 (sk. 2.pielikumā) uzdoto jautājumu par
viedokļa sniegšanu saistībā ar ģenerālvienošanās piemērošanu.
1.1. Pēc jautājuma apspriešanas, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus,
Komiteja apstiprina atbildi SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (sk. 3.
pielikumā) un deleģē sekretariātu to parakstīt un nosūtīt Komitejas vārdā.
Par – 8; pret – 0

2.

Komitejas sapulces protokolu parakstošie Pušu pārstāvji

Lai optimizētu Komitejas darbu, pēc šīs Komitejas sapulces protokola projekta
elektroniskas saskaņošanas ar visiem tās locekļiem, atbilstoši Komitejas reglamentam
protokolu parakstīs pa vienam katras Puses Komitejas loceklim.
Ievērojot iepriekš minēto, Komiteja šī protokola parakstīšanai ievēl:
2.1.

darba devēju pārstāvi Gintu Miķelsonu;

2.2.

darba ņēmēju pārstāvi Ievu Greteri.

Par – 8; pret – 0

Sanāksme slēgta 2021. gada 18. februārī

Gints Miķelsons (paraksts)

Ieva Gretere (paraksts)

Izraksts pareizs
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība

1.pielikums

VALSTS SEKRETĀRA VIETNIECE
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, tālr.67013102, e-pasts pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.3-6/2021/825N
Uz 01.02.2021. Nr. 1.-4/35
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība
(Būvniecības nozares ģenerālvienošanās komitejas sekretariātam)
lbna@lbna.lv

informācijai: Naujenes Pakalpojumu Serviss
sia_nps@inbox.lv

Par viedokļa sniegšanu par Ģenerālvienošanās piemērošanu
Saskaņā ar Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 3.1.punktu un
3.4.punktu ģenerālvienošanās komiteja, kurā ir pārstāvētas abas ģenerālvienošanās
puses, izskata ar ģenerālvienošanās izpildi un piemērošanu saistītos jautājumus.
Pārsūtām Jums izskatīšanai un skaidrojuma sniegšanai Naujenes Pakalpojumu
Servisa lūgumu skaidrot ģenerālvienošanās normu piemērošanu, par iesniedzējam
sniegto atbildi lūdzam informēt Ekonomikas ministriju.

Cieņā
Valsts sekretāra vietnieks

Ilze Beināre

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Olga Feldmane 67013257
Olga.Feldmane@em.gov.lv

2.pielikums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462, reģ. Nr. 41503008685
tālr.65440381, e-pasts: info@sianps.lv, www.sia-nps.lv

2021.gada 1 .februārī Nr.1.-4/35
Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv
Par viedokļa sniegšanu
2019. gada 3. novembrī stājās spēkā Būvniecības nozares ģenerālvienošanos (turpmāk –
Ģenerālvienošanos), kura saskaņā ar Ģenerālvienošanos 1.1. punktu: „ir saistoša visiem darba
devējiem - fiziskām vai juridiskām personām vai arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kas uz
darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas Latvijas Republikas teritorijā veic
saimniecisko darbību būvniecības nozarē, neatkarīgi no tā vai darba devējs darbības veidu ir vai
nav reģistrējis”.
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr. 41503008685 (turpmāk – Naujenes
pakalpojumu serviss) apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpils novada
teritorijā, kā arī sniedz šādus komunālus pakalpojumus kā ūdens piegādi un siltumenerģijas
ražošanu. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšanai Naujenes pakalpojumu serviss štatā
ar ir darbinieku amati, kuri ir iekļauti Ģenerālvienošanos 1. pielikumā, Būvniecības profesiju
sarakstā – būvinženieris (profesijas kods 214201), darbu rīkotājs (profesijas kods 432204),
santehniķis (prof. kods 712601), gāzmetinātājs (prof. kods 721201), atslēdznieks (prof. kods
722201), elektriķis (prof. kods 741101), apkures iekārtas operators (prof. kods 818213), traktora
vadītājs (prof. kods 834105), autogreidera vadītājs (prof. kods 834214), remontstrādnieks (prof.
kods 931302), palīgstrādnieks (prof. kods 932909). Naujenes pakalpojumu serviss veic sīkus, ar
nekustamo īpašumu saistītus, remontdarbus ar pašu spēkiem vai daļēji piesaistot citus
būvuzņēmējus.
Naujenes pakalpojumu serviss lūdz sniegt savu viedokli, vai augstākminētas darbības ir
uzskatāmas, ka Naujenes pakalpojumu serviss veic saimniecisko darbību būvniecības nozarē, kā
arī kad Ģenerālvienošanos ir piemērojama.
Dažu institūciju viedokļi augstākminētajā jautājumā ir atšķirīgi. Latvijas Būvniecības
nozares arodbiedrība uzskata, ka Ģenerālvienošanos nosacījumi ir piemērojami vienīgi kad
Naujenes pakalpojumu serviss veic sīkus remontdarbus dzīvojamās mājās. Latvijas Būvnieku
asociācija skaidroja, ka Ģenerālvienošanos noslēgšanas mērķis bija noteiks vienoto pieeju sakarā
ar darba samaksu „būvlaukumos”. Valsts darba inspekcija uzskata, ka noteicošais faktors, lai

piemērotu Ģenerālvienošanos, ir uzņēmuma darbības veids nevis darbinieka amats vai profesija,
kurā darbinieks ir nodarbināts. No šiem diviem iestāžu viedokļiem var secināt, ka piemēram,
traktora vadītāja alga ir atkarīga, no dabu veida kuru tas pilda – ka ja traktors piegādā materiālus
kāpņu telpu remontdarbu veikšanai Naujenes pakalpojumu serviss jāpiemēro Ģenerālvienošanos
noteikto minimālo darba samaksas likmi, bet ja traktoru izmanto sniega tīrīšanai no ietvēm
Ģenerālvienošanos noteikumus nav jāpiemēro.

Ar cieņu,
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
valdes loceklis

A.Elksniņš

Smirnovs 65430330

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

3.pielikums
2021. gada 18. februārī
Nr. 2/01
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
valdes loceklim
God. A.Elksniņam
info@sianps.lv
Informācijai: Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv
Par būvniecības nozares ģenerālvienošanās piemērošanu
2021. gada 1. februārī Ekonomikas ministrija vēstulē Nr. 3.3-6/2021/825N ir lūgusi
būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komitejai (turpmāk – Komiteja), atbilstoši
būvniecības nozares ģenerālvienošanās (turpmāk – ģenerālvienošanās) 3.4. punktam sniegt
atbildi uz SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 2021. gada 1. februārī vēstulē Nr. 1.-4/35
uzdoto jautājumu par viedokļa sniegšanu saistībā ar ģenerālvienošanās piemērošanu.
Komiteja sēdē Nr. 8 ir skatījusi SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 2021. gada 1. februāra
vēstules Nr. 1.-4/35 uzdoto jautājumu un sniedz sekojošu skaidrojumu:
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās ir saistoša visiem darba devējiem - fiziskām vai
juridiskām personām vai arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kas uz darba līguma pamata
nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas Latvijas Republikas teritorijā veic saimniecisko
darbību būvniecības nozarē, neatkarīgi no tā vai darba devējs darbības veidu ir vai nav
reģistrējis.
Saimnieciskā darbība būvniecības nozarē ietver darbības, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90
un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām F sadaļas 41., 42. un 43. nodaļā.
Saimnieciskā darbība būvniecības nozarē ir arī remontdarbi – apdares, iestiklošanas, apmetēju
darbi, krāsošanas, grīdu un sienu flīzēšanas vai pārklāšana ar citiem materiāliem, piemēram,
parketu, paklājiem, tapetēm u.c., kā arī grīdu slīpēšanas, apdares būvgaldniecības, skaņas
izolācijas darbi, fasādes tīrīšana utt..

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” veicot sīkus, ar nekustamo īpašumu saistītus,
remontdarbus pašu spēkiem veic saimniecisko darbību būvniecības nozarē un šajā laikā uz to
attiecas ģenerālvienošanās nosacījumi. Tie darbinieki - kas veic ar būvniecību saistītus darbus
un ir minēti ģenerālvienošanās 1. pielikumā, vai viņu darbs ir saistīts ar būvniecības līguma
izpildi - ir būvniecībā nodarbinātie un uz viņiem ir attiecināmas ģenerālvienošanās prasības.
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” piemērs, “traktora vadītāja alga ir atkarīga, no dabu
veida kuru tas pilda – ka ja traktors piegādā materiālus kāpņu telpu remontdarbu veikšanai
Naujenes pakalpojumu serviss jāpiemēro Ģenerālvienošanos noteikto minimālo darba
samaksas likmi, bet ja traktoru izmanto sniega tīrīšanai no ietvēm Ģenerālvienošanos
noteikumus nav jāpiemēro.” atbilst ģenerālvienošanās nosacījumiem.
Svarīgi piebilst, ka SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” ir jāspēj pierādīt, pamatot, ka
darbinieks patiešām nestrādāja ar būvniecību saistītās jomās, kontroles vai individuālā tiesību
strīda gadījumā.
Vairāk informāciju par ģenerālvienošanos meklējiet:
LBP mājas lapā: https://www.latvijasbuvnieki.lv/generalvienosanas/par-generalvienosanos/
LBNA mājas lapā: https://lbna.lv/lv/generalvienosanas

Veselību!
Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja vārdā
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības
priekšsēdētāja
Ieva Gretere

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

