
 
               

METĀLAPSTRĀDE UN BŪVNIECĪBA RĀDA 
PIEMĒRU NOZARU SOCIĀLĀ DIALOGA 

VEIDOŠANĀ  
 

Minimālā vai vidējā darba alga nozarē, darba 
apstākļu standarts, strīdu risināšanas kārtība – tie 
ir tikai daži no jautājumiem, kurus vairākās 
industriāli attīstītās Eiropas Savienības valstīs jau 
gadiem nozares risina, neiesaistot valsts pārvaldi 
vai citas publiskā sektora institūcijas. 
Nepieciešama vien darba devēju un nozares 
arodbiedrības vēlme un gatavība sadarboties, 
sociālā dialoga ceļā vienojoties par sadarbības 
pamatprincipiem, kurus attiecīgi ievēro visi nozarē 
strādājošie.  

 
Latvijā, kaut arī ir skaidri definēts un attīstīts 

nacionālā mēroga sociālais dialogs, trīspusējas 
sadarbības ceļā risinot valstiski nozīmīgus 
jautājumus, nozaru dialogs līdz šim nav bijis plaši 
izplatīts. Šaurākā mērogā tas raksturīgs vienīgi 
lielajos uzņēmumos, kur tiek slēgti koplīgumi un 
veidota darba devēja sadarbība ar arodbiedrību.  

 
Tomēr nozaru sociālais dialogs ļautu ne vien 

efektīvi risināt savstarpējās darba devēju un darba 
ņēmēju attiecības, bet Latvijas gadījumā palīdzētu 
arī cīņā ar ēnu ekonomiku. Piemēram, nozarei 
savstarpēji vienojoties par vidējo atalgojumu, būtu 
skaidri redzams, kuri uzņēmumi valsts un 
pašvaldību iepirkumos piedāvā neadekvāti zemu 
cenu, kas iespējama tikai tad, ja netiek maksātas 
adekvātas algas darbiniekiem vai arī tās tiek 
maksātas „aploksnē”.  

 
KAS LĪDZ ŠIM DARĪTS?  

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 
sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecības un Latvijas Būvnieku asociācijām gadu 
mijā noslēdz divus gadus īstenoto projektu 
„Nozaru sociālā dialoga uzlabošana”. Tas ļāvis 
spert nozīmīgu soli divpusējā sociālā dialoga starp 
nozaru darba devēju organizācijām un nozaru 
arodbiedrībām attīstībā, stiprinot darba devēju un 
ņēmēju iespējas patstāvīgi vienoties un atrisināt 
nozarēm būtiskus jautājumus. 

 
Šo projektu finansēja Globālais fonds cienīga 

darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai ar 

LDDK līdzfinansējumu. Projekta īstenošanas gaitā 
tika sagatavotas nozaru sociālā dialoga 
stiprināšanas vadlīnijas, notika nozaru darba 
ņēmēju un darba devēju apmācību semināri, tika 
rīkota apaļā galda diskusija, kā arī izstrādāts 
pētījums, lai apzinātu nozaru sociālā dialoga 
attīstības šķēršļus un izaicinājumus Latvijā. 

 
PĒTĪJUMS  

Tajā aptvertas četras nozares - būvniecība, 
dzelzceļš, transports un loģistika, kā arī 
kokrūpniecība. Respondenti uzskata, ka sekmīgu 
nozaru dialogu traucē nestabilā valsts un 
starptautiskā ekonomiskā situācija, nesakārtotā 
uzņēmējdarbības vide Latvijā, nereti arī sociālā 
dialoga formālais raksturs - Latvijā tas līdz šim bijis 
vairāk orientēts uz procesu, nevis rezultātu, tam reti 
ir konkrēti praktiski rezultāti.  

 
Tāpat traucē iepirkumu sistēmas nepilnības, 

darba aizsardzības jautājumu nesakārtotība, 
nepilnības darba attiecību juridiskajos aspektos. Par 
īpaši aktuālu problēmu tiek uzskatīta likumdošanas 
mainība, kas savukārt rada nestabilitāti 
uzņēmējdarbības vidē. 

 
Sociālā dialoga aktivitāti nacionālā mērogā 

respondenti visbiežāk vērtē pozitīvi, nozaru sociālo 
dialogu – pozitīvi tikai atsevišķos gadījumos, bet 
uzņēmumu līmenī – pozitīvi lielākoties tajos 
gadījumos, kad runa ir par lielajiem uzņēmumiem.  

 
Noskaidrots, ka darba devēji visbiežāk nav 

gatavi iesaistīties praktiskā sociālā dialoga procesā, 
jo nevēlas uzņemties papildu saistības, savukārt 
darba ņēmēji ir neaktīvi savu interešu aizstāvībā, kā 
arī nevēlas radīt konfliktsituācijas ar darba 
devējiem. Valdībai bieži vien tiek pārmesta 
nevēlēšanās ieklausīties sociālajos partneros, lai arī 
tiek nodrošināta iespēja diskutēt un paust savus 
viedokļus. 

 
Vērtējot nozaru ģenerālvienošanās noslēgšanas 

iespējas, lielākā daļa aptaujāto ir pesimistiski un 
uzskata, ka pašlaik Latvijā šādas vienošanās nav 



 
               

iespējamas. Izņēmums ir atsevišķas nozares, kur 
nozaru sociālais dialogs notiek jau ilglaicīgi un 
bijušas vai pastāv pašlaik spēkā esošas 
ģenerālvienošanās. 

 
Pētījums ļauj secināt, ka nozaru 

ģenerālvienošanās noslēgšanas iespējas tiešā 
veidā ir atkarīgas no uzņēmējdarbības vides 
uzlabojumiem valstī kopumā. Ja darba devēji 
varētu savu uzņēmējdarbību plānot ilgtermiņā, 
nebaidoties no straujām un negaidītām nodokļu 
politikas maiņām vai nozares regulējošo likumu un 
noteikumu maiņām, bet valdība kā sociālais 
partneris stiprinātu nozaru sociālajā dialogā 
iesaistīto kapacitāti un konkurētspēju, nozaru 
ģenerālvienošanās varētu kļūt par izplatītu praksi, 
kurā būtu ieinteresēti darba devēji un darba 
ņēmēji. 

 
APAĻĀ GALDA DISKUSIJA  

Sociālā dialoga 
problēmas nozaru 
griezumā tika analizētas 
arī apaļā galda diskusijā. 
LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone tajā 
uzsvēra: „Kaut arī 
sociālais dialogs faktiski 
Latvijā pastāv jau 20 
gadu, līdz šim īstenotās 
aktivitātes nozaru līmenī var uzskatīt vien par 
atsevišķiem mēģinājumiem un eksperimentiem 
šajā jomā. Taču realitātē vēl aizvien sociālā 
dialoga puses – darba devēji, darba ņēmēji un 
valsts pārvalde – viena otrai līdz galam neuzticas 
un neredz, ka labi domātas vienošanās īstenotos 
reālos darba vides, sociālo jautājumu un valsts 
ekonomiskās izaugsmes uzlabojumos. Tādēļ 
nepieciešams veicināt sociālo dialogu valsts līmenī, 
attīstot nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas 
praksi, proti - strādāt pie biznesa vides 
uzlabojumiem, lai sadarbības partneri justos droši 
un uzticētos viens otram. Turklāt valstij būtu 
nepieciešams izsvērt motivējošu instrumentu, 
piemēram, nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
tām nozarēm, kas noslēdz ģenerālvienošanos, 
tādējādi piedaloties nozaru sociālā dialoga 
attīstībā Latvijā.” 

 
Projekta realizēšanas laikā izvērtējot sociālā 

dialoga reglamentāciju Latvijas normatīvajos 
aktos, secināts, ka trūkst vienota „jumta” likuma, 
kura galvenie uzdevumi būtu precīzi definēt 

sociālā dialoga jēdzienu, noteikt darba devēju un 
darba ņēmēju iespējas ietekmēt valsts lēmumu 
pieņemšanas mehānismu attiecībā uz sociālā 
dialoga jautājumiem, noteikt darba devēju un 
darba ņēmēju nacionālā divpusējā sociālā dialoga 
pamatprincipus un lēmumu pieņemšanas 
mehānismus, kā arī valsts lomu tajos, noteikt 
darba devēju un darba ņēmēju pušu darbības 
mehānismus, ietekmējot valsts un sabiedrības 
viedokļus par sociālo dialogu. 

 
Vienota normatīvā akta radīšana novērstu arī 

jēdzienu „sociālais dialogs” un „lobēšana” 
interpretācijas iespējas un paralēļu vilkšanu starp 
tiem. 

 
APMĀCĪBAS  

Savukārt apmācību procesā izkristalizējās 
nozīmīgākie jautājumi, kurus turpmāk vajadzētu 
risināt nozares sociālā dialoga ietvaros. Tika 
iezīmētas gan būtiskākās jomas, kurās darba 
devēji un ņēmēji jau tagad būtu gatavi vienoties 
(piemēram, darba aizsardzības normatīvo aktu 
pilnveidošana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, 
nodokļu politikas prioritātes), gan jautājumi, par 
kuriem kaut ar grūtībām, tomēr varētu rast 
kopsaucēju (piemēram, minimālā alga nozarē, 
apmācības kvalifikācijas celšanai, darbs kaitīgos 
apstākļos), gan arī tādi jautājumi, par kuriem būtu 
ļoti grūti vai problemātiski vienoties (piemēram, 
reālas apdrošināšanas sistēmas izveidošana un 
priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja). 

 
KAS PLĀNOTS TURPMĀK?  

Projekta rezultāti ļauj secināt, ka 
nepieciešams turpināt darba devēju organizācijas 
un arodbiedrību stiprināšanu, savukārt no valsts 
tiek sagaidīts, ka tā veicinās ģenerālvienošanos 
slēgšanu, kas darba devējiem un ņēmējiem ļaus 
pašiem atrisināt virkni aktuālu jautājumu. Kaut arī 
LDDK īstenotais projekts „Nozaru sociālā dialoga 
uzlabošana” ir noslēdzies, LDDK turpinās strādāt, 
lai popularizētu nozaru labās prakses piemērus, 
skaidrotu ieguvumus, ko rada veiksmīgs nozaru 
sociālais dialogs, un attīstītu tā pakāpenisku 
ieviešanu Latvijā.  

 
Papildu informācija: anna.pavlina@lddk.lv  
Informācija par projektu un tā ietvaros 

izstrādātie dokumenti (pētījums, vadlīnijas u.c.): 
http://www.lddk.lv/projekts/nozaru-sociala-
dialoga-uzlabosana/.  
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