ĢENERĀLVIENOŠANĀS
PAR SADARBĪBU
Rīgā
2007.gada 05.janvāris
Latvijas Darba devēju konfederācija tās prezidenta Vitālija Gavrilova personā
(turpmāk – LDDK) no vienas puses un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība tās
priekšsēdētāja Pētera Krīgera personā (turpmāk – LBAS) no otras puses (turpmāk
abas kopā sauktas – Puses vai katra atsevišķi – Puse), vēloties turpināt un paplašināt
līdzšinējo sekmīgo sadarbību labvēlīgas sociāli ekonomiskās vides radīšanā un sociālā
miera nodrošināšanā, slēdz šo Ģenerālvienošanos par sadarbību:
I Pušu mērķi
1.

2.

Pušu kopīgās intereses un mērķi ir vērsti uz
1.1. Latvijas tautsaimniecības ilgspējīgu attīstību;
1.2. labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu iedzīvotājiem;
1.3. iedzīvotāju labklājības paaugstināšanu;
1.4. darba attiecību kultūras un darba vides uzlabošanu;
1.5. stipras organizētās pilsoniskas sabiedrības veidošanu.
Puses vēlas turpināt un pastāvīgi pilnveidot sadarbību politikas plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādē izglītības un nodarbinātības,
darba tiesību, darba aizsardzības, sociālās drošības, tautsaimniecības, vides
aizsardzības, transporta un sakaru, reģionālās attīstības, kā arī sociālā dialoga
un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības jomā.
II Pušu veicamās aktivitātes
3. Lai sasniegtu kopīgos mērķus, Puses veic šādus pasākumus:
3.1. starptautiskajā līmenī:
3.1.1. līdzdalība starptautisko darba standartu izstrādāšanā un
ieviešanā, kā arī to pastāvīgā pārskatīšanā un izvērtēšanā
atbilstoši pastāvošajām darba attiecību tendencēm un praksei;
3.1.2. līdzdalība ziņojumu par Starptautiskās darba organizācijas
konvenciju īstenošanu Latvijā izstrādāšanā.
3.2. Eiropas Savienības līmenī:
3.2.1. Eiropas sociālo partneru noslēgto pamatnolīgumu īstenošana
Latvijā;
3.2.2. līdzdalība un Pušu kopīgo interešu pārstāvēšana Eiropas
Savienības tiesību aktu izstrādē.
3.3. nacionālajā līmenī:
3.3.1. Nacionālās
Trīspusējās
sadarbības
padomes
un
tās
apakšpadomju darba pilnveidošana un trīspusējo konsultāciju
mehānisma turpmāka attīstība un vienota ģenerālvienošanos
reģistra izveide;
3.3.2. vienotas valsts politikas veidošanas un atbildīgās valsts institūcijas
sociālā dialoga attīstībai noteikšanas veicināšana;
3.3.3. ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma
paaugstināšanas līdz 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas
iniciēšana, vienlaikus nosakot atbilstošus
kompensācijas mehānismus pašvaldībām;
3.3.4. koncepcijas par minimālo mēneša darba algu īstenošanas
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uzraudzība;
3.3.5. šādu pasākumu veikšana darbaspēka resursu pieejamības un tā
kvalitātes nodrošināšanai:
3.3.5.1. valsts un pašvaldību nodarbinātības politikas izstrādes,
īstenošanas un attīstības pilnveide;
3.3.5.2. valsts migrācijas stratēģijas izstrādāšanas veicināšana,
ietverot imigrācijas, emigrācijas un integrācijas aspektus
darba tirgū;
3.3.5.3. priekšlikumu izstrādāšana profesionālās orientācijas
sistēmas pilnveidošanai, lai veicinātu darbaspēka
sagatavošanu atbilstoši Latvijas ilgtermiņa attīstības
prioritātēm;
3.3.5.4. darba devēju un arodbiedrību organizāciju pārstāvju
līdzdalības atbilstošas izglītības, kvalifikācijas un
darbaspēka pieejamības darba devējiem noteikšanā,
izglītības nodrošināšanai pieejamo resursu izlietošanas
plānošanā un sagatavoto speciālistu kvalitātes kontrolē
nostiprināšana normatīvajos aktos.
3.4. reģionālajā līmenī:
3.4.1. darba devēju un arodbiedrību organizāciju veidošanās, to
kapacitātes stiprināšanas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā
reģionālajā līmenī atbalstīšana;
3.4.2. iespēju nodrošināšana reģionālajām darba devēju un arodbiedrību
organizācijām piedalīties valsts politikas plānošanas dokumentu un
normatīvo aktu izstrādē;
3.4.3. darba devēju un arodbiedrību pārstāvju līdzdalības reģionālās
attīstības plānošanas institūciju darbā veicināšana.
3.5. nozaru līmenī:
3.5.1. priekšlikumu izstrāde par grozījumiem normatīvajos aktos, veicinot
sociālā dialoga attīstību nozaru līmenī, piešķirot lielākas iespējas
darba devējiem un darbiniekiem sociālā dialoga ietvaros kopīgi
lemt par nodarbinātības noteikumu, darba samaksas, darba
apstākļu un sociālās aizsardzības jautājumiem;
3.5.2. darba devēju un arodbiedrību organizāciju veidošanās, to
kapacitātes stiprināšanas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā
nozaru līmenī nodrošināšana;
3.5.3. nozaru ģenerālvienošanos noslēgšanas veicināšana.
3.6. uzņēmumu līmenī:
3.6.1. priekšlikumu izstrāde par grozījumiem normatīvajos aktos, veicinot
sociālā dialoga attīstību uzņēmumu līmenī, piešķirot lielākas
iespējas darba devējiem un darbiniekiem darba koplīgumos vai
citos iekšējos tiesību aktos kopīgi lemt par darba samaksas,
nodarbinātības noteikumu, darba apstākļu un sociālās
aizsardzības jautājumiem.
III Mērķu sasniegšanas nodrošināšana
4. Lai nodrošinātu šīs ģenerālvienošanās izvirzīto mērķu sasniegšanu, Puses:
4.1. veic kopīgas aktivitātes organizāciju ietekmes paaugstināšanai un
komunicēšanai darba devēju, darbinieku un sabiedrības vidū, veidojot
izpratni par sociālo dialogu un darba devēju organizāciju un arodbiedrību
lomu valsts attīstībā;
4.2. izstrādā priekšlikumus valdībai valsts birokrātijas samazināšanai, veicinot
atklātas un efektīvas valsts pārvaldes izveidi.
IV Ģenerālvienošanās noslēgšana, izpilde, grozīšana un izbeigšana
5. Ģenerālvienošanās par sadarbību ir spēkā no tas parakstīšanas b rīža
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līdz 2010.gada 05.janvārim.
6. Reizi gadā vai ja to pieprasa kāda no Pusēm, Puses apspriež šīs
Ģenerālvienošanās izpildes gaitu.
7. Gadījumos, kad Puses pilnvarotā persona savas kompetences ietvaros neievēro
normatīvo aktu prasības vai šīs Ģenerālvienošanās noteikumus, Puse
nekavējoties par to informē otru Pusi.
8. Ģenerālvienošanos var grozīt vai izbeigt, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
9. Visus jautājumus un nesaskaņas, kas saistītas ar šo Ģenerālvienošanos,
Puses risina sarunu ceļā.
10. Ģenerālvienošanās par sadarbību sastādīta trijos identiskos eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas LDDK, otrs – LBAS, bet
trešais – Nacionālās Trīspusējās Sadarbības padomes Sekretariātā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas
prezidents:

Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības priekšsēdētājs:

Vitālijs Gavrilovs __________________

Pēteris Krīgers __________________
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