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LABA
PĀRVALDĪBA

PĀRVALDĪBA
1999: Veids un līdzeklis, kā
iedzīvotāju atšķirīgās
intereses tiek pārvērstas
efektīvās rīcībpolitkas
izvēlēs, daudzveidīgo
sabiedrības interešu
transformēšana vienotā
rīcībā

2003: Veids, kurā
ieinteresētās puses
sadarbojas cita ar citu, lai
ietekmētu rīcībpolitikas
rezultātus un sekas

2005: Uz zināšanām balstīta
spēja rīkoties, konkrēta
mērķa sasniegšana, iesaistot
visplašāko dalībnieku
(valstisko, nevalstisko,
nacionālo, reģionālo, globālo)
skaitu. Rīcība kopīga labuma
radīšanai, kas nodrošina
ilgtspējīgu attīstību un
cilvēku dzīves kvalitāti

Avots: Kohler – Koch B. The Evolution and Transformation of
European Governance, London: Routledge, 1999. Citēts no “Laba
pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009,
8.lpp.

Avots: Bovaird T., Lӧffler E. Evaluating the Quality of Public
GovernanceL Indicators, Models and Methodologies (2003). Citēts
no “Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne
2009, 8.lpp.

Avots: Balstoties uz Stehr N. Knowledge Politics. Governing the
Consequences of Science and Technology, 2005. Citēts no “Laba
pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009,
8.lpp.

EIROPAS PĀRVALDĪBA –
PRINCIPI UN RAKSTURS
LĪDZDALĪBA

DAUDZLĪMEŅU

Vairāk un dažādi dalībnieki, kas
piedalās
rīcībpolitikas
veidošanas
procesā

Politikas koordinēšana ietver dalībniekus
no dažādiem politiskās sistēmas līmeņiem

SUBSIDIARITĀTE

APSPRIEDES

Politikas izstrāde tiek lemta zemākajā,
vispiemērotākajā līmenī

Rīcībpolitikas apguve un rīcībpolitikas
pārnesamība ir daļa no rīcībpolitikas
veidošanas procesa

ELASTĪBA

ZINĀŠANU RADĪŠANA

Nesaistošu tiesību aktu izmantošana
nodrošina
elastību,
lai
vajadzības
gadījumā ātri pielāgotu rīcībpolitikas
stratēģijas

Daži jauni pārvaldības veidi izmanto
instrumentus, kas ļauj veikt salīdzinošo
novērtēšanu vai salīdzinošo pārskatīšanu,
kas var radīt jaunas zināšanas

Avots: European Union politics, 3rd ed., M.Cini. N.Perez-Solorzano Borragan, Oxford University Press, 2010, p.217.

EIROPAS PĀRVALDĪBA –
VEIDI
Dažādi rīcībpolitikas veidošanas
instrumenti
Pamatdirektīvas, nesaistoši tiesību akti,
kopregulējums, partnerības modeļi,
brīvprātīgas vienošanās un sociālais
dialogs

Juridiski nesaistošas darbības vai
detalizētas saistības dalībvalstīm
vai valstu (nacionālajiem) sociālajiem
partneriem
Var viegli pielāgot valsts apstākļiem

Kopējas īpašības
Būtībā brīvprātīgi un neoficiāli sadarbības
veidi, kas nosaka sistēmas, kurās var
apspriesties par rīcībpolitikas jautājumiem

Veicina elastību un līdzdalību
Var radīt zināšanas, iespējams, efektīvāku
politiku ar apspriežu palīdzību

Avots: European Union politics, 3rd ed., M.Cini. N.Perez-Solorzano Borragan, Oxford University Press, 2010, p.217.

EIROPAS PĀRVALDĪBA –
SOCIĀLO PARTNERU LOMA
2001: Arodbiedrībām un darba devēju
organizācijām ir īpaša loma un ietekme
Līgums par ES darbību: Eiropas Komisija,
apspriežoties ar darba devējiem un darba
ņēmējiem, sagatavo priekšlikumus, jo īpaši
sociālās politikas jomā. Noteiktos apstākļos var
panākt saistošus nolīgumus, kas vēlāk tiek
pārvērsti ES tiesību aktos (sociālā dialoga
ietvaros)

Avots: Social partners, https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/social_partners.html; European
Governance A White Paper, Brussels, 25.7.2001, COM(2001) 428,
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm

Sociālais dialogs ir visā pasaulē
un arī ES atzīts darba ņēmēju un
darba devēju interešu līdzsvarošanas
mehānisms
Eiropas sociālā modeļa pamatelements - ļauj
sociālajiem partneriem (darba devēju un darba
ņēmēju pārstāvjiem) aktīvi piedalīties Eiropas
sociālās un nodarbinātības politikas izstrādē,
tostarp ar nolīgumu palīdzību

Avots: Fact Sheets on the European Union, European Parliament, Economy
> Social and employment policy, Social dialogue,
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/58/social-dialogue

ES SOCIĀLEKONOMISKĀS PĀRVALDĪBAS
STRUKTŪRA – EIROPAS SEMESTRIS
• 2010: iniciatīvas ar mērķis uzlabot Eiropas integrācijas un
Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sociālo dimensiju no stratēģijas „Eiropa 2020” līdz Sociālo tiesību pīlāram
• Kopš globālās finanšu krīzes sākuma pirms desmit gadiem Eiropas
pusgads (Eiropas semestris):
• kā jauna ES sociālekonomiskās pārvaldības struktūra
• koordinē valstu politikas, nepārnesot suverenitāti pilnībā ES
līmenī
• uzmanība sociālajai un nodarbinātības jomai
Avots: European Consortium of Political Research, EU Socio-Economic Governance and the Future of European Welfare States, ECPR Standing Groups, Science Po, Paris, SGEU Conference, 13-15 June 2018; A.Verdun,
J.Zeitlin, Introduction: The European Semester as a New Architecture of EU Socioeconomic Governance in Theory and Practice, JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY, 2018, VOL. 25, NO. 2, 137–148, p. 137.

«JAUNS SĀKUMS SOCIĀLAJAM DIALOGAM»
• 2016: Eiropas sociālo partneru, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības
Padomes prezidentvalsts 2016.gada 27.jūnijā kopīgi parakstītajā
paziņojumā “Jauns sākums sociālajam dialogam” uzsvērts, ka
“...dalībvalstis tiek aicinātas spert vajadzīgos soļus, lai [...] atbalstītu tāda
sociālā dialoga funkcionēšanas pilnveidošanu un efektivitāti valsts
līmenī, kas veicina darba koplīguma slēgšanas sarunas un rada
piemērotu satvaru sociālo partneru sarunām. Ņemot vērā sociālo
partneru attiecību praksi, tam jo īpaši vajadzētu ietvert valstu valdību un
sociālo partneru apspriešanos un vienošanos par to, kā šis dialogs būtu
jāīsteno, kompetenču skaidru sadalījumu un savstarpējo cieņu, vienlaikus
respektējot katras puses autonomiju.”
Avots: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2016-06-27_quadri-partite_statement_signed_on_a_new_start_for_social_dialogue.pdf

KĀPĒC KOPLĪGUMI?

OECD NODARBINĀTĪBAS ZIŅOJUMS 2018:
KOPLĪGUMU LOMA DARBA TIRGŪ
• Darba koplīgumu slēgšanas institūcijas būtiski ietekmē darba tirgus
veiktspēju
• Darba koplīgumu sistēmas, kas koordinē darba samaksu dažādās
nozarēs, parasti saista ar mazāku darba samaksas nevienlīdzību un
labākiem darba rezultātiem, tostarp attiecībā uz mazāk aizsargātām
iedzīvotāju grupām
• Darba koplīgumu slēgšana uzlabo situāciju nodarbinātības jomā,
pienācīgi ņemot vērā makroekonomikas apstākļus
• Palīdz sasniegt labākus darba tirgus rezultātus, apvienojot gan labu
iekļautības, gan elastīguma līmeni. Sociālais dialogs darba vietā tiek
asociēts arī ar kvalitatīvāku darba vidi
Avots: OECD Employement Outlook 2018

OECD NODARBINĀTĪBAS ZIŅOJUMS 2018:
KOPLĪGUMU LOMA DARBA TIRGŪ

OECD Employment Outlook 2018

Avots: OECD Employement Outlook 2018

OECD 2018:
Darba koplīgumu
sistēma sekmē
iekļaujošu izaugsmi
un labklājību

OECD NODARBINĀTĪBAS ZIŅOJUMS 2019
DARBA NĀKOTNE UN KOPLĪGUMI
• Kolektīvās sarunas var būt svarīgas, risinot dažas no darba tirgus
problēmām, ko izraisa tehnoloģiskās un demogrāfiskās izmaiņas un
pieaugošā globālā konkurence
• Ja sociālie partneri sadarbojas un paredz jaunus izaicinājumus,
koplīgumi var atbalstīt un lietderīgi papildināt valsts rīcībpolitiku
• jo īpaši attiecas uz jaunu darba formu regulēšanu, prasmju paredzēšanu un izpildi,
kā arī pasākumu izstrādi, lai palīdzētu darba ņēmējiem pāriet uz jaunu darbu
• kolektīvās sarunas gan nozaru, gan uzņēmumu līmenī var arī palīdzēt uzņēmumiem
pielāgoties, pielāgojot nolīgumus un pielāgojot darba organizāciju, lai apmierinātu
viņu īpašās vajadzības
• kolektīvās sarunas un sociālais dialogs var palīdzēt darba ņēmējiem izteikt savu
viedokli, izstrādājot valsts, nozaru vai uzņēmumu stratēģijas un nodrošinot taisnīgu
labumu/ ieguvumu sadali, ko sniedz jaunās tehnoloģijas un globalizētie tirgi
Avots: OECD Employement Outlook 2019

OECD NODARBINĀTĪBAS ZIŅOJUMS 2019
DARBA NĀKOTNE UN KOPLĪGUMI: RĪCĪBPOLITIKAS VIRZIENI
• Veicināt nacionāla līmeņa konsultācijas un diskusijas par darba nākotni gan ar
sociālajiem partneriem, gan citām organizācijām, kas pārstāv darba ņēmējus un darba
devējus, lai izveidotu kopīgu diagnozi par problēmām un dalītos pieredzē starp
dalībniekiem par jaunām iniciatīvām un tehnoloģiskiem jauninājumiem, izmantojot
kopējas zināšanu platforma
• Atstājot iespēju slēgt kolektīvās sarunas un veicinot pašregulāciju šajos
jautājumiem, veicot ierobežotu, bet stratēģisku likumdošanas pasākumu izmantošanu
• Nodrošināt plašu pieeju apmācībai un mūžizglītībai, veicinot kolektīvās sarunas par
šiem jautājumiem
• Papildinot arodbiedrību un darba devēju organizāciju centienus paplašināt
rīcībpolitiku nestandarta darba formās un jaunos uzņēmējdarbības veidos, neaizkavējot
citu organizācijas formu rašanos
• Esošo noteikumu iespējama pielāgošana, lai ļautu kolektīvas sarunās un iespēju
pievienoties koplīgumiem arī pašnodarbinātajiem un tiem, kuriem ir nestandarta
nodarbinātības formas
Avots: OECD Employement Outlook 2019

SOCIĀLAIS DIALOGS:
PĀRMAIŅU PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTS
• Eiropas Biznesa konfederācija BUSINESSEUROPE:
Sociālais dialogs kā pārmaiņu pārvaldības instruments darba pasaulē:
lai to sekmētu, jāmudina dalībvalstis nodrošināt, lai valstu sociālā dialoga
vai koplīgumu slēgšanas sistēmas nodrošinātu vai saglabātu piemērotu
vietu sociālo partneru sarunām, kas ir savstarpēji izdevīgas uzņēmumiem
un darba ņēmējiem.

Avots: Business Europe, The Future of the Social Dimension of Europe, 29 April 2019, p. 13

KĀ SEKMĒT SOCIĀLO DIALOGU DARBA KOLEKTĪVĀS ATTIECĪBAS LATVIJĀ?
• Nepieciešamība sekmēt darba devēju un darba ņēmēju
organizāciju brīvprātīgu pārrunu mehānisma īstenošanu
Latvijā
• Latvijas kolektīvo darba attiecību sistēmā nepieciešams
elastīgāks tiesiskais regulējums
• Kohēzijas politikas efektīvas īstenošanas faktors ir lielāka
sociālo partneru organizāciju partnerība
• Rīcībpolitikas mērķī nr.4. “Sociālāka Eiropa - īstenojot Eiropas
sociālo tiesību pīlāru” nepieciešamība veicināt divpusēju
sociālo dialogu un atbalstīt sociālo partnerus kapacitātes
stiprināšanu
Avots: Eiropas Komisijas ziņojums par Latviju 2019

SOCIĀLAIS DIALOGS:
NODARBINĀTĪBAS NĀKOTNE
Eiropas Komisijas/
Starptautiskās Darba
organizācijas projekts 20192020: “Enhancing social
partners’ and social dialogue
roles and capacity in the new
world of work”

Atbalstīt autonomo sociālo
partneru lomu:
Novērtēt, cik lielā mērā valstis,
noteikumi un sociālā dialoga
institūcijas atstāj vai rada
«telpu» sociālajiem
partneriem iespēju veidot
autonomi darba apstākļus,
izmantojot visus sociālā
dialoga veidus, tostarp
koplīgumus.

Digitalizācija. Pētījums par
sociālo partneru lomu, lai
risinātu digitalizācijas
jautājumus uzņēmumu līmenī.

Sociālo partneru
pārstāvības stiprināšana un
to institucionālās
veiktspējas palielināšana,
lai veidotu darba tirgus,
izmantojot sociālo dialogu
un konsultatīvus procesus.
Novērtēt, kāda rīcībpolitika un
pasākumi var palīdzēt attīstīt
sociālo partneru pārstāvību un
spēju sniegt savu ieguldījumu
valsts līmenī.

SOCIĀLAIS DIALOGS:
NODARBINĀTĪBAS NĀKOTNE
Eiropas Komisijas/
Starptautiskās Darba
organizācijas projekts 20192020: “Enhancing social
partners’ and social dialogue
roles and capacity in the new
world of work”

Valstis, kas tiks analizētas un salīdzinātas:
Belģija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Čehija, Francija, Vācija, Itālija, Īrija, Polija,
Nīderlande, Portugāle, Slovēnija, Spānija, Zviedrija

KĀDA IR
SITUĀCIJA?

Koplīgumi OECD un ES valstīs

Data from Eurofond presentation in Employers seminar Rome, 17 September, 2018

PAR ALGĀM UN PRODUKTIVITĀTI LATVIJĀ
Eiropas Komisijas ziņojums par Latviju 2019:
«Darbaspēka izmaksu pieaugums Latvijā pēdējo dažu gadu laikā
ir bijis viens no straujākajiem ES. Arvien lielāka darbinieku
trūkuma dēļ reālās algas pieaugums (t.i., ņemot vērā inflāciju)
jau vairākus gadus ir pārsniedzis produktivitātes pieaugumu.
Tas līdz šim nav būtiski ietekmējis Latvijas eksporta rādītājus, bet,
ja saglabāsies pašreizējā algu un produktivitātes tendence,
ilgākā termiņā varētu ciest Latvijas eksporta konkurētspēja.»

Avots: Eiropas Komisijas ziņojums par Latviju 2019, 3.lpp.

SOCIĀLO PARTNERU LOMA:
RĪCĪBPOLITIKAS JOMAS
Autonomais sociālais dialogs pamatā
algu un nodarbinātības nosacījumu
noteikšanā

Avots: The Role of Social Partners in the Design and Implementation of Policies and Reforms, European Commision, July 2016

Vai sociālajiem partneriem ir vara un spēja
regulēt autonomi galvenos nodarbinātības un
sociālās jomas aspektus bez valdības
iejaukšanās?

ZVIEDRIJAS MODELIS
STATE
NEUTRALITY

UNIONS

EMPLOYER
ASSOCIATIONS

SOCIĀLO PARTNERU LOMA:
ZVIEDRIJAS MODELIS – LABKLĀJĪBAS VALSTS PAMATS

• Zviedrijas darba tirgus modeli veido sociālo partneru
abpusēja iesaiste un līdzatbildība kolektīvajās darba
attiecībās (kopš 1938.)
• Darba tirgu un kolektīvās darba attiecības (industrial relations)
kopumā veido koplīgumi (collective agreements), ko slēdz
nacionālās vai nozaru devēju organizācijas un arodbiedrības

ZVIEDRIJA:
NACIONĀLĀ LĪMEŅA SOCIĀLAIS DIALOGS

• Nacionālā līmenī (SN un LO+PTK) koplīgumi par
apdrošināšanu nosaka (PAPILDUS maksātajiem nodokļiem)
• darba devēju iemaksas pensiju apdrošināšanas fondos
• sociālo apdrošināšanu šādiem gadījumiem:
•
•
•
•

darba nespējas gadījumi
vecāku pabalsts (parental leave)
apdrošināšana nelaimes gadījumiem darbā
atlaišanas pabalsti un nosacījumi, atbalsts jauna darba uzsākšanai

Collective
Insurance

Statutory
Insurance

MEMBERSHIP IN CONFEDERATION OF SWEDISH
ENTERPRISE
Collective agreement
Blue collar workers

Collective agreement
White collar workers

NACIONĀLĀ LĪMENĪ KOPLĪGUMI PAR
NODARBINĀTĪBAS PĀREJAS FONDU DIBINĀŠANU
• Mērķis – atbalsts jauna darba uzsākšanai
• Finansējums – darba devēju iemaksas (noteikts % no gada algu
fonda)
• Nodrošina:
• kompensācijas atlaistajiem darbiniekiem, kas papildina bezdarbnieku
pabalstu,
• Konsultācijas, kompetenču un karjeras iespēju novērtēšanu, mācību
iespējas, tālākizglītības un pārkvalifikāciju,
• palīdzību sava uzņēmuma izveidošanā

• Uzsāk darbu ar uzņēmumu pirms restrukturizācijas un
atlaišanas procesa sākuma

JOB TRANSITION COUNCILS – FOR WHOM?
Council

For whom?

Professions

Companies

TSL Job Transition Foundation

900,000 employees in the private blue
collar sector

Blue collar workers in the
engineering industry,
retail, construction etc.

100,000 companies

Omställningsfonden

1.1 million employees within local
authorities and regions

All employees within local
authorities and regions,
for instance teachers
medical staff, etc.

290 local authorities
20 regions
600 companies

Trygghetsstiftelsen

250,000 government employees

All government employees
from administrators to
military staff and
postdoctoral graduates.

250 authorities

TRR Trygghetsrådet

850,000 employees in the private white
collar sector

White collar workers
within the whole private
sector

32,000 companies

TRS Trygghetsrådet

43,000 employees in performing arts
and the voluntary sector

Dancers, artists, voluntary
workers, employees
within the sports
movement

5,750 companies

Svenskt
Näringsliv (SN)
(The Confederation
of Swedish
Enterprise)

Collective labor agreement

12 Board of
Directors from
SN and LO

33 providers offering job
transition programmes

LO
(The Swedish
Trade Union
Confederation)

DĀNIJAS MODELIS –
DARBA TIRGUS ELASTĪBA
LABOUR MARKET REGULATION IN DENMARK

National level – main agreements

DA

LO

Branch level – collective agreements

Employer
organisation

Trade union

Company level – local agreements

Management

Employee/shop
steward

www.da.dk

DĀNIJA:
DARBA TIRGUS REGULĀCIJA
THE DIVISION OF LABOUR

Regulated by law:
• Health & Safety
• Holidays’ Act
• EU directives
- The law does not apply to
CA when CA has implemented
same EU directive

www.da.dk

Regulated by CA:
• Minimum pay
• Working hours
• Overtime pay
• Pensions
• Sickness pay
• Education & training
• Parental leave pay
• Dismissal notices
• Etc.

DĀNIJA: KOLEKTĪVO PĀRRUNU
PROCESS
COLLECTIVE BARGAINING

Collective
bargaining in the
private sector
2017

www.da.dk

Collective
bargaining in the
public sector and
the financial
sector 2018

Collective
bargaining in the
private sector
2020

BEĻĢIJA:
DIVPUSĒJAIS SOCIĀLAIS DIALOGS 3 LĪMEŅOS

Group of 10

“Interprofessional
level” national
level

National Labour Council

Sectoral level

Mainly different for
white and blue collar
workers

Company level

9

BEĻĢIJA:
VIENOŠANĀS PAR DARBA ALGU PIEAUGUMU
SOCIĀLĀ DIALOGA IETVAROS
How does the procedure work?
 Step 1: Report every 2 years on « available margin » (Central Council of Economy)
 Step 2: Wage negotiations social partners (SP) about the « maximum margin »
 Step 3: If agreement SP (< 15th January) => Collective agreement => Royal Decree
makes it binding => sectors can start their biennial negotiations
 Step 4: If no agreement SP => Government proposes a mediation => in case the SP
agree with this proposal => back to step 3
 Step 5: if SP don’t reach any agreement => the government itself sets the “maximum
margin” (Royal Decree)
• NB : in 2019, there is only a « resigning » government => controverse about its ability
to set the margin or not

LABA
PĀRVALDĪBA
2003: visu ieinteresēto pušu sarunu process, kas notiek uzlabotas rīcībpolitikas
rezultātu, seku un saskaņotu pārvaldības principu ietvarā, kuru visas ieinteresētās
puses ievieš un regulāri novērtē
Avots: Bovaird T., Lӧffler E. Evaluating the Quality of Public GovernanceL Indicators, Models and Methodologies. Citēts no “Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009, 8.lpp.

«JAUNĀ»
PĀRVALDĪBA
2009: Mūsdienīgas pārvaldības definīcijas palīdz mums saprast jaunus valdības
lēmumu pieņemšanas aspektus. Jaunā pārvaldība (angļu val. New Governance) ir
arī pašreizējā modernizācijas centienu virzītājspēks, uzsverot pilsoņu līdzdalības
un pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu.
Avots: H.Hoht, Good Governance in Norway, “Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne.
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