
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

  
 

ESF projekts ‘Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes 

stiprināšana’ 
 

 
4.2.aktivitāte ‘Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze’ 

Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze 

 
 

2013.gada jūnija ziņojums 
 
 

 

 

 

 

 

Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Sociālā 

dialoga komitejas ziņojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2013.gads 

 

Šis ziņojums ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par 

ziņojuma saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.



 
 
 

 

 

 

Saturs 

 

1.Ievads............................................................................................... 3 

2. SDO Konferencē izskatāmie jautājumi un Konferences komitejas .............. 5 

2.1. Konferences Standartu piemērošanas komiteja .............................. 5 

2.2. Ilgtspējīgas attīstības, cienīga darba un „zaļo darbavietu” komiteja ... 5 

2.3. Komiteja Nodarbinātība un sociālā aizsardzība  

jaunajā demogrāfiskajā kontekstā ................................................ 11 

3. Sociālā dialoga komitejas diskusija ....................................................... 13 

3.1. Sociālā dialoga definīcija ............................................................. 14 

3.2. Sociālo partneru definīcija ........................................................... 15 

3.3. Sociālā dialoga izaicinājumi un sociālā dialoga stiprināšana.............. 18 

3.4. Pārrobežu uzņēmumi un pārrobežu sociālais dialogs ....................... 20 

4. Sociālā dialoga komitejas secinājumi .................................................... 23 

5. Nobeiguma komentāri ........................................................................ 30 

  



 
 
 

 

1. Ievads 

 

Starptautiskā Darba organizācija (SDO) ir trīspusējās sadarbības mehānisms, kas pēc 

Pirmā pasaules kara tika izveidots Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros ar mērķi 

stiprināt pārliecību, ka miers pasaulē nav iespējams bez sociālā taisnīguma. Lai 

izveidotu platformu sociālajam taisnīgumam, ir nepieciešama trīs galveno pušu – valstu 

valdību, darba devēju un darbinieku organizāciju – iesaiste. Kopš SDO izveidošanas 

SDO biedri reizi gadā tiekas uz Starptautiskās Darba konferences (Konference) sēdi, lai 

apspriestu aktuālus nodarbinātības politikas un regulējuma jautājumus.1 Konferencē 

pieņem deklarācijas, konvencijas, ieteikumus un citus dokumentus.  

 

Konferences atklāšanā SDO Ģenerālsekretārs Gajs Raiders (Guy Ryder) uzrunāja 

Konferences dalībniekus un prezentēja savu ziņojumu „Ceļā uz SDO simtgadi: realitāte, 

atjaunošana un trīspusējā apņemšanās.”2 Viņš uzsvēra, ka šobrīd pasaules organizācijas 

un valdības nav gatavas reaģēt uz demogrāfiskajām izmaiņām, ekonomiskajām 

restrukturizācijām un to sekām, tostarp jauniešu bezdarbu. SDO var sniegt savu 

ieguldījumu, ekspertīzi un trīspusējās sadarbības platformas iespējas. Taču SDO ir tieši 

tik efektīva, cik efektīvi ir tās biedri. Līdz šim SDO trīspusējās sadarbības mehānisms 

nav spējis savlaicīgi reaģēt uz demogrāfiskajām un ekonomiskajām izmaiņām 

galvenokārt tāpēc, ka sociālie partneri nav varējuši par to vienoties. Diemžēl SDO līdz 

kopējai rīcībai, atbildot uz ekonomiskajām un demogrāfiskajām pārmaiņām, nonāca 

pārāk vēlu un darba devēju, valdību un darbinieku mērķi netika savlaicīgi saskaņoti. 

Ģenerāldirektors uzsvēra, ka Konference ir iespēja beidzot vienoties par kopīgu 

virzienu. 

 

Šī gada Konferences 102.sēde ir nozīmīga ar trīs tās laikā izskatītajiem jautājumiem: 

sociālo dialogu, nodarbinātības un sociālās aizsardzības politiku pasaulē demogrāfisko 

pārmaiņu rezultātā un ilgtermiņa attīstību, cienīgu darbu un „zaļo nodarbinātību.” Lai 

efektīvi apspriestu šos jautājumus, Konferencē tika izveidotas 3 komitejas:  

-Ilgtspējīgas attīstības, cienīga darba un „zaļo darbavietu” komiteja;3 

                                                           
1 ILO. Origins and history. Pieejams: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm.  
2 Report of the Director – General. Towards the ILO centenary: Realities, renewal and tripartite commitment. 
Report 1(A). Pieejams:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_213836.pdf. 
3 Committee on Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_213836.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_213836.pdf


 
 
 

 

-Nodarbinātības un sociālās aizsardzības jaunajā demogrāfiskajā kontekstā 

komiteja;4 

-Kārtējās diskusijas par sociālo dialogu komiteja (Sociālā dialoga komiteja).5 

  

Papildus katru gadu SDO Ekspertu komiteja konvenciju un ieteikumu piemērošanas 

jautājumos sagatavo ziņojumu, kas ietver objektīvu un tehnisku novērtējumu par 

situāciju saistībā ar starptautisko darba standartu piemērošanu katrā SDO dalībvalstī. 

Konferences laikā Standartu piemērošanas komiteja, kas sastāv no valdību, darba 

devēju un darbinieku pārstāvjiem izskata izvēlētas lietas no iesniegtā ziņojuma. 

Daudzos gadījumos Konferences Standartu piemērošanas komiteja sagatavo 

secinājumus, iesaka valdībām veikt īpašus pasākumus, lai novērstu problēmu, uzaicināt 

pie sevis SDO misijas vai pieprasīt tehnisku palīdzību.6 

 

Eiropas Savienības politikas plānošanā bieži tiek ņemti vērā SDO secinājumi un 

novērtējums. Līdz ar to ir būtiski sekot līdzi SDO Konferencē pieņemtajiem lēmumiem 

un apsvērumiem. Papildus, ņemot vērā, ka Latvijā šogad tiek atzīmēta sociālā dialoga 

20.jubileja, kā arī to, ka sociālie partneri Latvijā turpina diskusijas par nepieciešamību 

stiprināt sociālo dialogu un sociālo partneru definīciju Latvijas tiesību aktu sistēmā, 

Konferences secinājumi par sociālā dialoga attīstību pasaulē ir nozīmīgi Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības biedriem, kā arī pārējām sociālā dialoga pusēm. 

 

Ekspertīzē apkopoti Konferences laikā izskatītie jautājumi un īpaša uzmanība pievērsta 

Konferences ietvaros izveidotās Sociālā dialoga komitejas darbam un pieņemtajiem 

secinājumiem. Savukārt nākamā - jūlija - ekspertīze īpaši analizēs Konferences ietvaros 

izveidotās otras komitejas – Komitejas par nodarbinātību un sociālo aizsardzību jauno 

demogrāfisko pārmaiņu ietvaros – secinājumus. 

 

Ekspertīzes sākumā ir sniegts ieskats par visu četru Konferences komiteju pieņemtajiem 

secinājumiem. Turpinājumā ir izskatīts Konferencei sagatavotais un publicētais SDO 

Ģenerāldirektora ziņojums „Sociālais dialogs”, Sociālā dialoga komitejas galvenie 

                                                           
4 Committee on Employment and Social Protection in the New Demographic Context. 
5 Committee for the Recurrent Discussion on Social Dialogue. 
6 ILO. Conference Committee on the Application of Standards.  
Pieejams:http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-
committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm.  

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm


 
 
 

 

diskusiju punkti un nobeiguma secinājumi, tostarp darbību ietvars sociālā dialoga 

stiprināšanai. 

 

 

2. SDO Konferencē izskatāmie jautājumi un Konferences komitejas 

 

2.1. Konferences Standartu piemērošanas komiteja 

 

Konferences Standartu piemērošanas komiteja 102.sēdes laikā ir izskatījusi 25 

atsevišķus SDO konvenciju pārkāpumu gadījumus. Tie attiecas uz šādām valstīm: 

Bangladeša, Baltkrievija, Kambodža, Kanāda, Čada, Dominikānas Republika, Ēģipte, 

Fidži, Grieķija, Gvatemala, Hondurasa, Irānas Islāma Republikas, Kenija, Korejas 

Republika, Malaizija, Mauritānija, Pakistāna, Paragvaja, Saūda Arābija, Senegāla, 

Spānija, Svazilenda, Turcija, Uzbekistāna un Zimbabve. Īpašu uzmanību Komiteja vērsa 

uz Baltkrieviju, Fidži un Uzbekistānu. 

 

Katru gadu komiteja fokusējas uz viena standarta pārkāpumiem. Šogad Komiteja 

fokusējās uz koplīgumu slēgšanu publiskajā sektorā (valsts pārvaldē). Proti, tika 

izskatīti šādu konvenciju un rekomendāciju pārkāpumi: 1978.gada konvencija Nr.151 

„Darba tiesiskās attiecības”,7 1981.gada konvencija Nr.154 „Koplīgumu slēgšana,”8 

1978.gada rekomendācija Nr.159 „Par darba attiecībām (valsts dienests)”9 un 

1981.gada rekomendācija Nr.163 „Par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu.”10  

 

 

2.2. Ilgtspējīgas attīstības, cienīga darba un „zaļo darbavietu” komiteja 

 

Savā diskusijā Komiteja norādīja, ka vides ilgtspēja un cienīgs darbs ir atzīti par 

mūsdienu darba pasaules lielākajiem izaicinājumiem.11 Lielākas problēmas izsauc 

                                                           
7 ILO convention No. 151 Labour Relations (Public Service) Convention, 1978. Pieejama angļu valodā: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C151.  
8 ILO convention No. 154 Collective Bargaining Convention, 1981. Pieejama angļu valodā: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C154.  
9 ILO recommendation Labour Relations (Public Service) Recommendation, 1978. Pieejama angļu valodā: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R159.  
10 ILO recommendation Collective Bargaining Recommendation, 1981. Pieejama angļu valodā: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R163.  
11 Report. Committee on Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. Pieejams: 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216378/lang--en/index.htm. [7], [8] 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C151
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C154
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R159
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R163
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216378/lang--en/index.htm


 
 
 

 

globalizācijas un ekonomikas restrukturizācijas ietekme uz darba tirgu, jo īpaši uz 

maziem un vidējiem uzņēmumiem, mājsaimniecību ražošanas pazušana un ražošanas 

traucējumi, kurus izraisa klimata pārmaiņas un pieaugošo enerģijas avotu cenu ietekme 

uz nabadzīgākajiem iedzīvotājiem.12  

 

Kā savā ziņojumā, atsaucoties uz Starptautiskā Nodarbinātības pētījumu institūta 

prognozēm, norādīja SDO Ģenerāldirektors, pieaugošas siltumnīcas efektu izraisošo 

gāzu koncentrācijas atmosfērā arvien vairāk ierobežo ekonomisko atdevi un kopējo 

produktivitātes līmeni. Ražīguma līmenis uz 2030.gadu varētu būt par 2,4 % zemāks 

nekā patlaban un līdz 2050.gadam nokrist par vēl 7,2 %. Neatrisinātās sociālās 

problēmas, piemēram, bezdarbs, jo īpaši jauniešu bezdarbs, izglītības kvalitāte, 

veselības aprūpe, sanitārie apstākļi, infrastruktūras pieejamība, apgrūtina valstu 

valdībām ekoloģijas izraisīto problēmu risināšanu un samazina cilvēku spēju pielāgoties 

dabas un ekonomikas pārmaiņām.13 

 

Taču ekonomikas „zaļināšana” arī rada risku cienīgam darbam un nodarbinātībai. Proti, 

samazinot ražošanu nozarēs, kuras veido lielu risku videi, piemēram, transporta nozare, 

naftas un kodolproduktu ražošana, metālbūve, ķīmiskā ražošana,14 samazinās arī 

nodarbinātības līmenis, veicinot sociālās problēmas. 

 

Savu diskusiju ietvaros Komiteja nolēma analizēt esošos politikas instrumentus, kuri 

regulē iepriekšminētos izaicinājumus, identificēt regulējuma trūkumus un vienoties par 

jauna saskaņotas politikas instrumenta veidu. Komitejas dalībnieki - arodbiedrību 

pārstāvji, darba devēju pārstāvji un SDO dalībvalstu valdības - diskutēja par saikni 

starp vides kvalitāti un darba vidi, iespējām veidot cienīgas darbavietas, iespējām 

pārvarēt nodarbinātības izaicinājumus un SDO, dalībvalstu un sociālo partneru lomu un 

prioritārajām darbībām cienīga darba iespēju un vides uzlabošanā. Diskusiju beigās 

komitēja pieņēma rezolūciju par ilgtspējīgu attīstību, cienīgu darbu un „zaļo” 

nodarbinātību, kas ietver komitejas diskusijas secinājumus.15 

 

                                                           
12 Report. Committee on Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. [10], [12].  
13 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. Fifth item on the International Labour 
Conference, 102nd Session, 2013. 15.03.2013. Pieejams: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-
submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm. p.xii. 
14 Report V Sustainable development, decent work and green jobs. Fifth item on the International Labour 
Conference, 102nd Session, 2013. p.55. 
15 Resolution concerning sustainable development, decent work and green jobs. Report. Committee on Sustainable 
Development, Decent Work and Green Jobs. p.66. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_207370/lang--en/index.htm


 
 
 

 

Viens no būtiskākajiem elementiem diskusijā bija visu trīs pušu vienošanās par 

ilgtspējīgas attīstības jēdzienu un zaļās ekonomikas veicināšanu. 

 

Komiteja vienojās, ka ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka mūsdienu paaudzes vajadzības 

jāapmierina tā, lai netraucētu nākamajām paaudzēm apmierināt viņu vajadzības. Tai ir 

trīs dimensijas – ekonomiskā, sociālā un vides aizsardzības -, kuras ir cieši saistītas un 

kuru uzlabošanai ir jāpievēršas vienlaikus.  

 

Savukārt zaļās ekonomikas veicināšana ir viens no galvenajiem instrumentiem 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un nabadzības izskaušanā. Tas ietver sevī daudzas 

iespējas sasniegt sociālus mērķus, palielināt spējas ilgtspējīgi pārvaldīt dabas resursus, 

palielināt enerģijas patērēšanas efektivitāti, samazināt atkritumu daudzumu. Zaļo 

darbavietu veicināšana tradicionālajās un jaunajās nozarēs veidos konkurētspējīgu, 

videi draudzīgu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju un ilgtspējīgas patērēšanas un 

ražošanas modeļus.16 Galvenās iespējas, kuras piedāvā zaļās ekonomikas veicināšana, 

ir:  

 investīcijas videi draudzīgā ilgtspējīgā ražošanā un patērēšanā, kā arī dabas 

resursu korektā pārvaldē; 

 darbavietu kvalitātes uzlabošana ar „zaļāku” produktu un pakalpojumu 

starpniecību tādos sektoros kā lauksaimniecība, būvniecība, tūrisms un 

atkritumu apsaimniekošana; 

 sociālā iekļaušana, uzlabojot piekļuvi pieejamai, videi draudzīgai un ilgtspējīgai 

enerģijai un maksājumiem par enerģijas avotu patērēšanu.17 

 

Komiteja vienojās par galvenajiem politikas elementiem, kuri ir nepieciešami, lai 

veicinātu valstu ekonomiku pārēju uz vides ilgtspējīgu ekonomiku. Kopumā valstu 

politikām jābalstās uz integrētu makroekonomikas, ražošanas, nozaru un 

nodarbinātības politiku, kas veido vidi ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un cienīgu 

darbavietu attīstībai. Šai politikai jābalstās uz valsts un privātā kapitāla novirzīšanu 

vides ilgtspējīgajās aktivitātēs. Valstīm ir jāveido cienīgas darbavietas visas ražošanas 

ķēdes garumā un visās sadarbības jomās, piemēram, finanses, plānošana, vide, 

enerģija, transports, veselība un sociālā aizsardzība. Politikas ietvara veidošanā ir 

                                                           
16 Conclusions Achieving Decent Work, Green Jobs and Sustainable Development. Report. Committee on 
Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. p.67 [7]. 
17 Turpat [12]. 



 
 
 

 

jāiesaista visas ieinteresētas puses starptautiskajā, nacionālajā, nozaru un vietējā 

līmenī. 

 

Komitejas dalībnieki vienojās par deviņiem politikas virzieniem, kuriem valstu valdībām 

ir jāpievērš īpaša uzmanība: makroekonomika un izaugsme, ražošana un nozares, 

uzņēmējdarbība, prasmju attīstība, darba drošība un aizsardzība, sociālā aizsardzība, 

aktīvas darba tirgus politikas, tiesību aizsardzība un sociālais dialogs un trīspusējā 

sadarbība. 

 

Makroekonomikas un izaugsmes politikas ietvaros valstu valdībām ir ieteicams 

koncentrēties uz mērķtiecīgu finanšu politiku, uz tirgu orientētiem instrumentiem, 

publisko iepirkumu un investīciju politiku. Šie instrumenti var veidot ietvaru 

uzņēmumiem un investoriem inovatīvas ekonomiskas pieejas izstrādāšanai, kura 

balstās uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu un ved uz iekļaujošu darba tirgu. Tiesiskais 

ietvars, kura mērķis ir vides aizsardzības uzlabošana un resursu un enerģijas efektīva 

izmantošana, var līdzsvarot privātā sektora stimulēšanu ar politikas mērķiem. 

Tiesiskums un tiesiskā paļāvība ir ilgtermiņa konkurētspējas, ekonomiskās labklājības, 

sociālās kohēzijas, kvalitatīvās nodarbinātības un labākas vides aizsardzības 

priekšnoteikumi. 

 

Nav noslēpums, ka vides aizsardzības izaicinājumi, neskatoties uz to globālo raksturu, 

lielākoties sākas atsevišķos sektoros. Līdz ar to ražošanas un nozaru attīstības 

stratēģijas ietvaros ir nepieciešams fokusēties uz tām nozarēm, kuras ir būtiskas vides 

ilgtermiņa aizsardzībai un darbavietu izveidei, piemēram, lauksaimniecība, ūdens 

resursu pārvalde, sanitārie pakalpojumi, mežsaimniecība, zivsaimniecība, atkritumu 

apsaimniekošana, būvniecība un transports. Ņemot vērā to, ka nozarēm bieži vien ir 

savi īpaši pārvaldes mehānismi un pārvaldes institūcijas, ir svarīgi pievērst uzmanību 

nozares sociālajam dialogam, kas veido iespēju sasniegt ekonomiskus, sociālus un vides 

aizsardzības mērķus efektīvā veidā. 

 

 Uzņēmējdarbības politikas ietvaros ir svarīgi atcerēties, ka vairākums darbavietu 

pastāv tieši mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos, taču maz iniciatīvu ir orientētas uz 

to, lai padarītu šo uzņēmumu procesus efektīvākus resursu izmantošanā un atbildīgākus 



 
 
 

 

par vides aizsardzību. Sniedzot nepieciešamo informāciju un paaugstinot izpratni, var 

paaugstināt šo uzņēmumu kapacitāti nodarbinātības un vides kvalitātes celšanā. 

 

Lai sasniegtu rezultātus, videi draudzīgai ekonomikai ir jātiecas uz prasmju attīstību. Ir 

nepieciešama aktīva darba un izglītības pasaules mijiedarbība. Piekļuve apmācībām dod 

iespēju darbiniekiem attīstīt prasmes, kuras ir nepieciešamas jaunajos darbavietu 

veidos vai darbā ar jauniem materiāliem, tehnoloģijām vai procesiem esošajās 

darbavietās. Panākumu atslēga ir attīstīt tādas iemaņas, kuras atbalsta 

uzņēmējdarbību, elastīgumu, inovācijas. Svarīga loma šeit ir mūžizglītībai. Tehniskās un 

profesionālās izglītības sistēmā ir jāiesaista ražošanas un arodbiedrību pārstāvji.  

 

Ir būtiski nodrošināt, ka visas darbavietas, tostarp „zaļās” darbavietas ir cilvēka 

cienīgas, drošas un veselībai draudzīgas. Līdz ar to darba drošības un veselības 

aizsardzības stratēģijas ir būtiskas pārējā uz „zaļo” ekonomiku. Pārejot no fosilā 

kurināmā uz atjaunojamiem resursiem, ir nepieciešamas izmaiņas darba aizsardzības 

standartos. Lai to veiktu, ir nepieciešamas izpētes, risku novērtēšana, apmācības un 

kontrole. Darba inspekciju kapacitātei ir izšķirošā loma atbilstības darba aizsardzības 

standartiem nodrošināšanā. 

 

Sociālās aizsardzības politikai ir jānodrošina darbinieki, kuri maina dzīves vai darba 

vietu tehnoloģisko izmaiņu vai dabas stihiju dēļ, ar sociālo atbalstu (piemēram, 

ienākumu atbalsts, piekļuve veselības aizsardzības pakalpojumiem), kas ir veidots uz 

cienīga darba, sociālā taisnīguma un sociālās iekļaušanas principiem. 

 

Pārēja uz „zaļo” ekonomiku var izraisīt līdzīgus izaicinājumus tiem, kurus izsauca 

tehnoloģiskās revolūcijas, uzņēmējdarbības globalizācija un ātras izmaiņas pasaules 

tirgos. Līdz ar to ir vitāli nepieciešamas aktīvas darba tirgus politikas, kuras balstās uz 

savlaicīgu darba tirgus vajadzību prognozēšanu, precīzu statistikas informāciju un tās 

apkopošanu, kā arī sociālo dialogu. Tas ļaus valstu valdībām, darba devējiem, 

darbiniekiem un izglītības sistēmām savlaicīgi identificēt iemaņas, kuru attīstīšana būs 

nepieciešama, un veikt darbības, lai nodrošinātu nepieciešamās apmācības un 

darbinieku sagatavošanu. 

 



 
 
 

 

SDO ir izveidojusi spēcīgu starptautisko nodarbinātības standartu ietvaru un tie ir 

būtiski, risinot izaicinājumus, kuri rodas, pārejot uz „zaļo” ekonomiku. Īpaši svarīga ir 

šādu nodarbinātības standartu ievērošana: apvienošanās brīvība, tiesības uz 

kolektīvajām pārrunām, piespiedu darba aizliegums, bērnu darba aizliegums, 

diskriminācijas aizliegums, sociālais dialogs, trīspusējā sadarbība, minimālā alga, darba 

inspekcijas, nodarbinātības politikas, cilvēkresursu attīstība, darba drošība un veselības 

aizsardzība un sociālā aizsardzība.  

 

Visbeidzot sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība ir efektīvi instrumenti politikas 

veidošanā visos līmeņos. Sociālais dialogs var veidot bāzi darbinieku un darba devēju 

ieguldījumam kopīgai darbībai ar valstu valdībām, kura var nodrošināt efektīvu pārēju 

uz „zaļo” ekonomiku.18  

 

Komitejas dalībnieki vienojās par SDO lomu efektīvas, videi draudzīgas ekonomikas 

veicināšanā. No SDO biroja sagaida labās prakses apmaiņas pasākumus, vadlīnijas un 

pētījumu veikšanu par darbībām, kas nodrošinās pārēju uz „zaļo” ekonomiku, 

saglabājot darba kvalitāti un veicinot cienīgu darbu.19  

 

Papildus SDO jāiesaistās sadarbībā ar attiecīgajām globālajām un reģionālajām 

organizācijām, veicinot Cienīga darba programmas principu ievērošanu šo organizāciju 

darbībā, kā arī atbalstot valstu sociālos partnerus cienīga darba principu ieviešanā, 

nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas un videi draudzīgas ekonomikas veidošanā.20 

Tajā pašā laikā SDO ir jāstiprina valstu valdību un sociālo partneru kapacitāte un 

izpratne par videi draudzīgas ekonomikas veicināšanas jautājumiem:  

 darba devēju organizāciju kapacitāte - par pakalpojumiem, kurus tās var sniegt 

saviem biedriem, lai tie būtu spējīgi izmantot augošo videi draudzīgo preču un 

pakalpojumu tirgu;  

 darbinieku organizāciju kapacitāte, lai tās būtu spējīgas efektīvi aizsargāt darba 

tiesības, piedalīties koplīgumu pārrunu procesā, nodrošināt saviem biedriem 

piekļuvi apmācībām un uzlabot darba kvalitāti.21 

 

 

                                                           
18 Turpat [14]. 
19 Turpat [19]. 
20 Turpat [20]. 
21 Turpat [22]. 



 
 
 

 

2.3. Komiteja Nodarbinātība un sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā 

kontekstā 

 

Komiteja izskatīja SDO Ģenerāldirektora sagatavoto ziņojumu „Nodarbinātība un sociālā 

aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā”,22 diskutēja par iespējamiem 

risinājumiem un vienojās par politikas virzieniem situācijas uzlabošanai. 

 

Atbilstoši ģenerāldirektora ziņojumā sniegtajai informācijai pasaules iedzīvotāju skaits 

turpinās pieaugt no 6.9 miljardiem 2010.gadā līdz 9.3 miljardiem 2050.gadā, 

neskatoties uz dzimstības samazināšanos. 2045.-20150.gadā dzimstības koeficients 

samazināsies uz 2.2 bērniem uz vienu sievieti, salīdzinot ar 2.5 bērniem uz vienu 

sievieti 2005.-2010.gadā.23  

 

Pasaules iedzīvotāju dzīves ilgums pagarinās. Vienlaikus palielinās materiāli atkarīgo 

personu procents – jaunie cilvēki, kuri ir atkarīgi no vecākiem un vecie cilvēki, kuri ir 

atkarīgi no saviem bērniem vai valsts atbalsta. Līdz 2050.gadam uz katrām četrām 

strādājošām personām būs seši cilvēki, kuri ir atkarīgi no šo četru personu 

ienākumiem.24 

 

Tas viss veido lielu slogu uz sociālās aizsardzības sistēmām. Līdz ar to lielāks 

darbaspēks un produktīva nodarbinātība, kas var sniegt pietiekamus ieguldījumus 

sociālās drošības sistēmā, ir risinājums demogrāfisko pārmaiņu regulēšanai.25 

 

Demogrāfiskās izmaiņas ietekmē darbaspēka pieaugumu – 2020.gadā darbaspēks 

pasaulē būs par 420 miljoniem darbinieku lielāks, nekā tas bija 2010.gadā. Taču 

reģionālajā darbaspēka izvietojumā ir novērojama liela asimetrija. Lielāks darbaspēka 

pieaugums notiek mazattīstītajos reģionos, piemēram, Āfrikas reģionā un 

Austrumāzijā.26  

 

                                                           
22 Report IV Employment and social protection in the new demographic context. Fourth item on the agenda 

International Labour Conference, 102nd Session, 2013. Pieejams angļu valodā: 
 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_209717/lang--en/index.htm.  
23 Turpat. p.6. 
24 Turpat. p.9. 
25 Report of the Committee on Employment and Social Protection in the New Demographic Context.  
Pieejams:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_216325.pdf. [12].  
26 Report IV Employment and social protection in the new demographic context. p.21. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_209717/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216325.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216325.pdf


 
 
 

 

Tas viss nozīmē, ka pasaulē būs nepieciešams izveidot vairāk nekā 600 miljonus 

darbavietu, lai integrētu 197 miljonus esošo bezdarbnieku, no kuriem 73 miljoni ir 

jaunieši, kā arī jaunus darbaspēka dalībniekus.27 

 

Atzīstot, ka demogrāfiskās pārmaiņas būtiski ietekmē darbaspēku, darba tirgu un 

sociālās aizsardzības sistēmas, komitejas dalībnieki pieņēma rezolūciju, kas ietver 

komitejas diskusijas secinājumus.28 

 

Komiteja uzsvēra, ka demogrāfisko pārmaiņu regulēšanā primārā loma ir valstu 

valdībām. Valdības svarīgākais uzdevums ir ieviest politikas, kuras savlaicīgi risina 

demogrāfiskos izaicinājumus. Politikas izstrādē ir jāņem vērā integrēta pieeja, 

kombinējot politikas uzlabojumus dažādās jomās un ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti un 

aktīvu darbību. Tad sociālie izaicinājumi var pārtapt par iespējām.29 

 

Darba tirgum jaunajā demogrāfiskajā kontekstā jāfunkcionē tādā veidā, kas sniedz 

darbiniekiem stabilitāti un drošību piedzīvot pārmaiņas, savukārt darba devējiem iegūt 

nepieciešamo elastību, lai saglabātu un uzlabotu savu konkurētspēju un inovācijas.30 

 

Būtiska loma ir nodarbinātības produktivitātei, tā var kompensēt darbaspēka 

samazinājumu novecojušās sabiedrībās un veicināt attīstību. Produktivitātes politikas 

var ietvert: 

 izglītību, apmācības un mūžizglītību; 

 sociālo aizsardzību, kas ietver pieeju valsts veselības aprūpei un sociālās 

palīdzības pakalpojumiem; 

 darba apstākļu uzlabošanu un darba drošības un veselības aizsardzības 

nodrošināšanu; 

 nediskriminējošu praksi, kura aptver dažādību un toleranci attiecībā uz vecumu, 

dzimumu un invaliditāti; 

 politikas, kas veicina inovācijas.31 

 

                                                           
27 Conclusions on employment and social protection in the new demographic context. Report of the Committee on 
Employment and Social Protection in the New Demographic Context. [5]. 
28 Resolution concerning employment and social protection in the new demographic context. Report of the 
Committee on Employment and Social Protection in the New Demographic Context. p.71. 
29 Turpat [10]. 
30 Turpat [18]. 
31 Turpat. [19]. 



 
 
 

 

Iemaņu neatbilstība prasībām un iemaņu trūkumus ir kopējais izaicinājums visā 

pasaulē. Politikas izstrādē ir jāpievēršas risinājumiem iemaņu atbilstības 

nodrošināšanai.32  

 

Viens no risinājumiem prasmju atbilstības nodrošināšanai, kā arī produktivitātes 

paaugstināšanai un nodarbināmības uzlabošanai ir mūžizglītība. Mūžizglītības politikai 

jāietver: 

 spēju modernizēšana, padarot tās atbilstīgas mūsdienu tehnoloģijām; 

 vecuma robežas atcelšana attiecībā uz pieeju apmācībām un izglītībai; 

 apmācību nodrošināšana un atzīšana par karjeras plānošanas neatņemamu 

sastāvdaļu; 

 apmācību un attīstības vides izveidošana ar jaukto vecumu komandu un 

mentoringa starpniecību.33 

 

Visu minēto politiku izstrādē ir nepieciešams ievērot sociālā dialoga un trīspusējās 

sadarbības principus, jo tas ir veids, kā nodrošināt balansu starp nodarbinātību, sociālo 

aizsardzību un attiecīgajām finanšu nepieciešamībām un prasībām.34  

 

 

3. Sociālā dialoga komitejas diskusija 

 

Sociālā dialoga komitejas izveidošanas pamats ir 2008.gada 

Starptautiskās Darba konferences 97.sēdē pieņemtā Deklarācija par 

sociālo taisnīgumu godīgai globalizācijai,35 kuras mērķis ir stiprināt 

SDO spējas, lai veicinātu Cienīga darba programmu36 un efektīvi 

reaģētu uz globalizācijas izraisītajiem izaicinājumiem. Deklarācija 

ietver SDO biedru apņemšanos iekļaut darba kārtībā sociālā dialoga situācijas 

pārskatīšanu vienā no nākamajām Starptautiskajām Darba konferencēm.37 

 

                                                           
32 Turpat. [20]. 
33 Turpat. [21]. 
34 Turpat. [33]. 
35 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Adopted by the International Labour Conference 
at its Ninety-seventh Session, Geneva, 10 June 2008. Pieejama: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099766.pdf. (Declaration). 
36 Skat. ILO. Decent work agenda. Pieejams: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--
en/index.htm. 
37 Declaration. Follow-up to the declaration II. Evaluation by the Conference. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099766.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099766.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm


 
 
 

 

Saistībā ar sociālā dialoga diskusiju SDO ģenerāldirektors sagatavoja ziņojumu 

„Sociālais dialogs”,38 kurš kalpoja par pamatu Sociālā dialoga komitejas diskusijai. 

 

3.1. Sociālā dialoga definīcija 

 

Viens no īpaši uzsveramajiem SDO Ģenerāldirektora ziņojuma elementiem ir tajā 

ietvertā sociālā dialoga definīcija. Konferences dalībnieki ar atzinību novērtēja 

definīcijas iekļaušanu, kas iepriekš tika norādīta tikai SDO mājas lapā.  

 

Saskaņā ar ziņojumu Sociālais dialogs ir termins, kas raksturo darba ņēmēju un darba 

devēju iesaistīšanu valdības lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nodarbinātības un 

darbavietu jautājumiem. Tas ietver visu veidu pārrunas, konsultācijas un informācijas 

apmaiņu starp šo grupu pārstāvjiem par kopējām ekonomikas, darba un sociālās 

politikas interesēm.  

 

Atbilstoši ziņojumam sociālais dialogs var būt divpusējs – starp darbiniekiem un darba 

devējiem (kurus SDO sauc par sociālajiem partneriem) un trīspusējs – iekļaujot arī 

valdību. Divpusējais sociālais dialogs var būt kolektīvo pārrunu formā vai citos pārrunu, 

sadarbības, strīdu novēršanas un izšķiršanas veidos. Trīspusējais sociālais dialogs 

apvieno valdību un sociālos partnerus, lai apspriestu valsts politiku, tiesību aktus un 

lēmumus, kas var ietekmēt darbavietas vai darbinieku un darba devēju intereses.39 

 

Šāds izskaidrojums nedaudz atšķiras no iepriekšējiem jēdzieniem, kurus SDO lietoja – 

sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība, proti, attiecības starp valdību, darba devējiem 

un darbinieku organizācijām apzīmējot ar terminu „sadarbība”. 

 

Kāpēc sociālais dialogs ir vajadzīgs? Kā norādīja komiteja savos secinājumos, sociālais 

dialogs veicina sociālo taisnīgumu, godīgas un mierīgas attiecības darba vietā un 

cienīgu darbu. Tas ir līdzeklis, lai sasniegtu sociālo un ekonomisko progresu.40 

 

                                                           
38 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. International Labour Conference, 102nd Session, 2013. Pieejams: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205955.pdf.  
39 Turpat. p.5. 
40 Conclusions concerning the recurrent discussion on social dialogue. Report of the Committee for the Recurrent 
Discussion on Social Dialogue. Pieejams: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-
reports/WCMS_216305/lang--en/index.htm. [1]. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205955.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216305/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/committee-reports/WCMS_216305/lang--en/index.htm


 
 
 

 

Interesanta sociālā dialoga iezīme ir tāda, ka sociālais dialogs vienlaikus ir gan līdzeklis, 

lai sasniegtu sociālo un ekonomisko attīstību, gan pašmērķis, jo tas dod cilvēkiem balss 

tiesības un stabilu vietu savā sabiedrībā un darbavietās.41 

 

Līdz ar to komitejas dalībnieki savos secinājumos vēlreiz apstiprināja sociālā dialoga 

nozīmi un svarīgumu sociālā miera un ekonomiskas attīstības sasniegšanai. 

 

 

3.2. Sociālo partneru definīcija 

 

Viens no karstākajiem diskusiju punktiem komitejas darbā bija sociālo partneru 

definīcija. Ja sociālā dialoga definīcijas ietveršanu Ģenerāldirektora ziņojumā atzinīgi 

vērtēja visi diskusijas dalībnieki, tad attiecībā uz sociālo partneru definīciju bija 

novērojamas viedokļu atšķirības. Ģenerāldirektora ziņojums nesniedz plašāku aprakstu 

par sociāliem partneriem, apzīmējot sociālos partnerus kā darba devējus un 

darbinieku.42 

 

Vienlaikus pēdējā laikā pasaulē novērojama tendence iekļaut jaunus dalībniekus 

sociālajā dialogā un lēmumu pieņemšanā. Sociālais dialogs daudzās valstīs pieaicina 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus – dažādas nevalstiskas organizācijas. 

 

Šāda pieeja bieži vien veido jucekli par dažādu jēdzienu piemērošanu, piemēram, 

„trīspusējais plus sociālais dialogs”, „pilsoniskais dialogs,” „konsultēšanās ar 

ieinteresētām pusēm,” „līdzdalības pārvalde.” 

 

Kā savā ziņojumā norādīja SDO Ģenerāldirektors, nevalstisko organizāciju pieaicināšana 

nacionālā līmeņa jautājumu izlemšanai var būt efektīva, jo nevalstiskās organizācijas 

palīdz veicināt izpratni un informētību par cilvēktiesību jautājumiem valstī. Taču, ņemot 

vērā to, ka uz nevalstiskajām organizācijām neattiecas reprezentativitātes, mandātu un 

leģitimitātes prasības, tas veido ļaunprātīgas izmantošanas risku, jo mazākas 

                                                           
41 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. p.5. 
42 Turpat. 



 
 
 

 

organizācijas ir vieglāk apklusināt, ietekmēt vai uzpirkt. Bieži vien atsevišķām 

organizācijām trūkst kapacitātes un spējas manevrēt starp dažādām interesēm.43 

 

Vislielākās bažas šajā sakarā izteica sociālo partneru pārstāvji no Latīņamerikas 

valstīm, norādot, ka vairāku valstu valdības, piemēram, Brazīlijas un Argentīnas 

valdības, cenšas iesaistīt sociālajā dialogā nevalstiskās organizācijas. Pati par sevi 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaistīšana ir pozitīva un demokrātijas principiem 

atbilstoša. Taču problēmas rodas tad, kad valdība konsultējas par jautājumiem, kuri ir 

ekskluzīvi sociālo partneru kompetencē, piemēram, minimālās algas noteikšana, 

darbinieku sociālās garantijas, darba laiks un citi, ar nevalstiskajām organizācijām, kuru 

darbība un intereses nav saistītas ar minētiem jautājumiem, piemēram, reliģiskas 

organizācijas vai mākslinieku interešu aizstāvības biedrības, un ņem vērā šo 

organizāciju viedokli lēmumu pieņemšanā. Latīņamerikas valstu sociālo partneru 

pārstāvji dalījās pieredzē par gadījumiem, kad valdības uzsāk konsultēšanās procesu ar  

sociālajiem partneriem un iesaista atsevišķas nevalstiskas organizācijas. Sociālie 

partneri pauda bažas par vienlaicīgu naudas līdzekļu subsīdiju piešķiršanu šādām 

organizācijām to kapacitātes stiprināšanai, kas atsevišķās situācijās ļauj ietekmēt šo 

piesaistīto organizāciju sniegto viedokli. Rezultātā sociālajiem partneriem - darba 

devēju un darbinieku organizācijām, zūd spēja ietekmēt lēmumus, kas tieši skar viņu 

biedru intereses un zūd sociālā dialoga jēga. 

 

Komitejas diskusiju laikā SDO Ģenerāldirektora vietniece Sandra Polanski (Sandra 

Polanski) sniedza SDO viedokli attiecībā uz sociālo partneru definēšanu un statusu. Viņa 

paskaidroja, ka SDO jau sen ir atzinusi darba devēju un darba ņēmēju organizāciju - 

sociālo partneru - priviliģēto lomu. SDO konstitūcija nosaka, ka katras dalībvalsts 

delegācijas sastāvā ir jābūt diviem delegātiem no valdības un diviem delegātiem, kuri 

pārstāv darba devējus un darba ņēmējus un kurus izvēlas, vienojoties ar plašāk 

pārstāvētajām darba devēju un darba ņēmēju organizācijām. 

 

Spēkā esošās starptautiskās darba konvencijas un rekomendācijas, jo īpaši SDO 

1948.gada konvencija nr.87 Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties 

                                                           
43 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. p.20. 



 
 
 

 

organizācijās44, un 1949.gada Konvencija nr.98 Par tiesībām uz apvienošanos 

organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu45 apstiprināja darba devēju un darbinieku 

tiesības izveidot brīvas un neatkarīgas organizācijas. Daudzi SDO tiesiskie instrumenti, 

tostarp konvencija nr.122 Nodarbinātības politikas konvencija,46 konvencija nr.41 Nakts 

darbs (Sievietes) (pārskatīta)47 un nr.113 Par konsultācijām un sadarbību valsts varas 

un darba devēju, un darbinieku organizācijām nozaru un nacionālajā līmenī48 paredz 

pienākumu konsultēties tieši ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām. SDO 

konvencija nr.144 Konvencija par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu 

pielietošanas sekmēšanai49 aicina veikt pasākumus, lai veicinātu efektīvu konsultāciju 

procesu valsts līmenī starp valsts iestādēm un darba devēju un darba ņēmēju 

organizācijām. Tāpat arī SDO Sociālā taisnīguma deklarācija atzina darba devēju un 

darba ņēmēju organizāciju, sociālo partneru centrālo lomu sociālā dialoga veicināšanā 

un SDO stratēģisko mērķu sasniegšanā, tostarp labu darba attiecību veicināšana. 

Koplīgumu pārrunu procesā SDO instrumenti atzīst darba devēju un darba ņēmēju 

organizāciju centrālo lomu, jo īpaši, SDO konvencija nr.154 par koplīgumu pārrunām,50 

kas definē koplīgumu pārrunas kā visa veida sarunas starp darba devēju, darba devēju 

grupu vai darba devēju organizāciju, no vienas puses, un vienu vai vairākām darba 

ņēmēju organizācijām, no otras. 

 

Šāds SDO biroja izskaidrojums uzsver to, ka sociālie partneri ir tieši darba devēju un 

darbinieku organizācijas (arodbiedrības). Atklāts paliek komitejas dalībnieku izteiktais 

pieprasījums ietvert sociālo partneru definīciju tiesiskā SDO standartā. Taču standarta 

pieņemšanai ir nepieciešams plašs diskusiju process, lai visās 183 SDO dalībvalstīs 

nonāktu pie kopīga sociālo partneru jēdziena. Papildus jāņem vērā, ka SDO ir pieņēmusi 

daudzas konvencijas un rekomendācijas un būtu nepieciešams rūpīgi apsvērt vēl viena 

                                                           
44 09.07.1948. "1948.gada Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās 
(C87)" ("LV", 27 (3811), 19.02.2008.) [stājas spēkā 27.01.1993.]. 
45 1949.gada Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (C98). ("LV", 27 
(3811), 19.02.2008.) [stājas spēkā 27.01.1993.]. 
46Employment Policy Convention, 1964. (No.122). 
Pieejama: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C122.  
47Night Work (Women) Convention (Revised), 1934. (No.41). 
Pieejama: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C041.  
48 Consultation (Industrial and National Levels). 1960. (No.113). 
Pieejama: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R113. 
49 SDO konvencija Nr.144 Konvencija par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas 
sekmēšanai. Pieejama angļu valodā: http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_18.shtml.  
50Collective Bargaining Convention, 1981. (No.154).  
Pieejama angļu valodā: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C154.  
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instrumenta nepieciešamību. Lielākajā daļā valstu rodas problēmas ar esošo standartu 

ratificēšanu un vai ratificēto standartu piemērošanu.  

 

Līdz ar to komitejas dalībnieki neuzsāka diskusijas par jauna tiesiska standarta 

pieņemšanu un neietvēra apņemšanos diskutēt par standarta pieņemšanu nākotnē. Tā 

vietā jautājums par sociālo partneru definēšanas nepieciešamību tiks virzīts izskatīšanai 

SDO Administratīvajā Padomē. Kā viens no risinājumiem tika piedāvāts sociālo partneru 

definīcijas iekļaušana SDO Konstitūcijā,51 kas ir SDO būtiskākais tiesiskais instruments. 

 

 

3.3. Sociālā dialoga izaicinājumi un sociālā dialoga stiprināšana 

 

Vēl viens būtisks jautājums, kuru apsprieda komitejas dalībnieki, bija sociālā dialoga 

izaicinājumi SDO dalībvalstīs. Tie atšķiras dažādos pasaules reģionos atkarībā no valsts 

ekonomiskās attīstības un tiesiskajām tradīcijām. Taču ir vērojami atsevišķi kopīgi 

aizaicinājumi, kurus apstiprina SDO Ģenerāldirektora ziņojums. 

 

Lielākie sociālā dialoga izaicinājumi ir esošo SDO standartu ratificēšana, praktiskā 

piemērošana, darba inspekciju kapacitāte un loma sociālā dialoga darbībā un sociālo 

partneru kapacitāte. 

 

Vairāki faktori veicina sociālā dialoga vājināšanos: pieaugoša konkurence globalizācijas 

ietekmē, darba tirgus reformas, mazāk vienlīdzīgas nodokļu un sociālās sistēmas, 

pieaugošais bezdarbs īpaši ekonomiskas krīzes ietekmē, arodbiedrību biedru skaita 

samazināšanās un koplīgumu pārklājuma sarukums.52 Pasaules finanšu krīze atstāja 

būtisku negatīvu ietekmi uz darbiniekiem, bezdarba līmenim pasaulē sasniedzot 197 

miljonus 2012.gadā. Tas savukārt ietekmēja arī arodbiedrību kapacitāti un spēju vest 

koplīgumu pārrunas.53 Uz 2012.gadu koplīgumi aptvēra mazāk nekā 20% darbinieku 

aptuveni 60 % SDO dalībvalstu. 

 

                                                           
51 ILO Constitution. 1919. 
Pieejama: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO  
52 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. p.11. 
53 Turpat.p.17. 
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Pasaules ekonomiskā krīze atstājusi dažāda veida ietekmi uz koplīgumu slēgšanas 

apjomu, dažās valstīs samazinot koplīgumu pārrunas un dažās, kur krīzes ietekme bija 

jūtama mazāk, nemainot koplīgumu slēgšanas praksi vai pat uzlabojot to. Vairākas 

Eiropas reģiona valstis pēdējā dekādē parādīja vislielāko sociālā dialoga stabilitāti 

(piemēram, Beļģijā, Austrijā un Francijā). Taču vairākās valstīs tika veiktas darba 

tiesību reformas vai taupības pasākumi, kuri noteica koplīgumu pārrunu 

decentralizāciju, atkāpes no koplīgumiem un sociālo partneru reprezentativitātes 

izmaiņas, kas vājināja sociālo dialogu.54 Atsevišķās Latīņamerikas valstīs sociālais 

dialogs ir paplašinājis savu ietekmi, piemēram, Urugvajā un Argentīnā, kur 2010.gadā 

koplīgumu skaits privātajā sektorā bija 2,038, kas aptver 5 miljonus darbinieku 

(salīdzinot ar 3 miljoniem darbinieku 2003.gadā). Koplīgumu pārrunu apjoms pieauga 

arī atsevišķās Āzijas valstīs, piemēram, Kambodžā, Ķīnā un Indonēzijā.55 

 

Kā sociālā dialoga stiprināšanas līdzekli SDO dalībvalstīs komitejas dalībnieki apsprieda 

iespēju ieviest jaunu standartu. Taču lielākā daļa komitejas dalībnieku uzskatīja, ka 

jaunu SDO standartu pieņemšana nepalīdzēs stiprināt sociālo dialogu. SDO jau ir 

pieņēmusi virkni konvenciju un rekomendāciju, kuras sniedz dalībvalstīm norādījumus 

attiecībā uz to, kā organizēt efektīvu sociālo dialogu. Šobrīd ir nepieciešama esošo 

standartu efektīva piemērošana, kontrole vai izpratnes veicināšana. Dažām valstīm tas 

nozīmēs SDO standartu ratifikāciju un iestrādāšanu savos tiesību aktos, dažām valstīm 

tas nozīmēs pareizas izpratnes veidošanu un sociālā dialoga kultūras veidošanu. Dažām 

valstīm – darba inspekciju stiprināšanu un kontroles efektivitātes nodrošināšanu.  

 

Viennozīmīgi sociālā dialoga stiprināšana ir valstu valdību, jo īpaši nodarbinātības 

ministriju uzdevums. Kā norāda SDO Ģenerāldirektors, sociālā dialoga veicināšana ir 

nodarbinātības ministriju pamata funkcija, un sociālā dialoga efektivitāte ir atkarīga no 

ministriju un valdības kapacitātes darboties kā politikas veidotājiem, vadītājam un 

trīspusējās sadarbības gadījumā - arī kā dalībniekam. Svarīgs ministriju uzdevums ir 

valsts darba inspekciju kapacitātes un darbības nodrošināšana, jo tieši darba 

inspekcijas ir tās, kuras nodrošina atbilstību valdības pieņemtajiem tiesību aktiem 

                                                           
54 Turpat. p.40,41. Skat. N.Mickeviča. LBAS. 2012.gada septembra ziņojums Darba tiesību reformas publiskajā 
sektorā Eiropas Savienības valstīs.  
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201210/reformas_publiskaja_sektora_n.mickevica_28.09.2012_final.pdf  
55 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. p.22. 
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nodarbinātības jomā un noslēgtajiem koplīgumiem, kā arī darbinieku un darba devēju 

izglītošanu par koplīgumu ievērošanas priekšrocībām.  

 

Atbilstoši SDO novērojumiem un pētījumiem valstīs, kurās ir vājas darba inspekcijas, 

parasti ir vāja tiesību aktu ievērošana un zemas sociālo partneru iespējas organizēt 

savas aktivitātes un pildīt savu sociālo partneru lomu. Vājas darba inspekcijas nenovērš 

neatbilstības darba tiesību aktiem, kuri nosaka attiecības starp darbaspēku un darba 

devēju. Tas atņem darbiniekiem viņu svarīgo darba devēja konsultanta lomu, samazina 

attiecību paredzamību un stabilitāti un noved pie darba strīdiem.56 

 

Komitejas dalībnieki vienojās par to, ka valstu valdībām kā stipriem, pieredzējušiem 

„spēlētājiem”, kuriem ir resursi un iespējas, ir būtiska lomu sociālā dialoga izveidošanā 

un stiprināšanā valstī. Valstu nodarbinātības ministrijas var veikt sarunas ar sociālajiem 

partneriem par jautājumiem, kuri skar sociālo partneru intereses, veidot pareizu 

izpratni par sociālo dialogu un koplīgumu nepieciešamību, veidot sociālā dialoga 

trīspusējās un divpusējās struktūras un institūcijas, tostarp, efektīvas sistēmas 

koplīgumu paplašināšanai un stiprināt darba inspekciju kapacitāti, nodrošinot atbilstību 

darba tiesību aktiem un sociālo partneru noslēgtajiem koplīgumiem. 

 

Savukārt būtiska SDO loma ir nodrošināt valstu valdību (ministriju un darba inspekciju) 

pareizu izpratni par sociālo dialogu un atbalstīt valstu sociālos partneru to kapacitātes 

stiprināšanā.  

 

 

3.4. Pārrobežu uzņēmumi un pārrobežu sociālais dialogs 

 

Kā vienu no akūtajiem sociālā dialoga izaicinājumiem darbinieku pārstāvji norādīja 

grūtības vest sarunas un noslēgt koplīgumus ar globāliem pārrobežu uzņēmumiem un 

darba tiesību standartu neievērošanu šo uzņēmumu darbībā. Pasaulē šobrīd aptuveni 

50 000 lielo starptautisko uzņēmumu un to ārvalstu filiāles nodarbina ap 200 miljoniem 

darbinieku. Tie ir galvenie dalībnieki ārvalstu kapitāla piesaistē jaunattīstītajās valstīs.  
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Saistībā ar lielu pārrobežu uzņēmumu atbildību par darbību rodas vairākas problēmas. 

Viena no lielākajām problēmām saistībā ar globālo piegādes līgumu noslēgšanu un 

transnacionālo informēšanas un konsultēšanās procesu ir uzņēmumu vadības atrašanās 

citās valstīs. Līdz ar to ir apgrūtināts gan konsultāciju process, gan kontrole pār 

uzņēmuma darbību.  

 

Ģenerāldirektors sava ziņojumā norādīja vairākas iniciatīvas pārrobežu sociālā dialoga 

un darba tiesību ievērošanas veicināšanā globālajos piegādes ķēžu procesos. Viena no 

tām ir pārrobežu uzņēmumu vienošanās.57 Šādas vienošanās slēdz starptautiskie 

uzņēmumi un starptautiskās arodbiedrību konfederācijas, kuras pārstāv darbiniekus 

globāli vai atsevišķos sektoros. Vienošanās sekmē minimālo darba tiesību standartu 

ievērošanu un organizē darba attiecību ietvaru uzņēmuma pārrobežu darbībā. Līdzīgi 

Eiropas ietvara vienošanās58 tiek noslēgtas starp uzņēmuma centrālo vai Eiropas vadību 

un dažādiem darbinieku pārstāvības institūcijām piemēram, Eiropas uzņēmuma 

padomēm, Eiropas nozares federācijām, nacionālajām arodbiedrību federācijām un 

uzņēmuma arodbiedrībām vai darbinieku pārstāvības institūcijām. 

 

Uz 2012.gadu vairāk nekā 80 pārrobežu vienošanās bija spēkā pasaulē, aptverot 

aptuveni 6.3 miljonus darbinieku, neieskaitot uzņēmuma piegādātājus un 

apakšuzņēmējus. 14 pārrobežu vienošanās bija noslēgtas ar uzņēmumiem, kuri atrodas 

Austrālijā, Brazīlijā, Kanādā, Indonēzijā, Japānā, Malaizijā, Krievijā, Dienvidāfrikā, ASV 

un Jaunzēlandē. 2011.gadā bija spēkā 120 Eiropas ietvara vienošanās. Kopā 

starptautiskās pārrobežu uzņēmumu vienošanās un Eiropas ietvara vienošanās aptver 

vairāk nekā 8 miljonus darbinieku. 

 

Vienošanos ietvaros pārsvarā tiek veicināti SDO pamata darba tiesību standarti, kuri 

cita starpā nosaka apvienošanās brīvību, koplīgumu slēgšanas tiesības, kā arī 

darbinieku pārstāvju aizsardzības tiesības. 

 

Pārrobežu vienošanās papildus iedrošina sociālās sadarbības atzīšanu uzņēmumu 

pārrobežu darbībā. Tie veicina mierīgu darba strīdu risināšanu un novēršanu un 

darbinieku apvienošanos arodbiedrībās. Arodbiedrības atbalsta pārrobežu uzņēmumu 

vienošanos noslēgšanu, jo tās ved pie demokrātiskām ražošanas attiecībām un darba 
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tiesību ievērošanas pārrobežu piegādes ķēdēs. Tās palīdz paplašināt arodbiedrību 

pārklājumu.59 

 

Vēl viena iniciatīva ir korporatīvās sociālās atbildības standartu ieviešana uzņēmumu 

darbībā. Standarti veicina sociālās uzņēmējdarbības piekopšanu un atbalsta sociālo 

dialogu kā līdzekli, kas palīdz ieviest korporatīvās sociālā atbildības standartus. Taču 

kontroles mehānismu pār korporatīvās sociālās atbildības standartu ievērošanu trūkums 

mazina to ietekmi. Ņemot vērā arī uzņēmēju vēlmes sniegt informāciju trūkumu un 

pētījumu trūkumu par šo iniciatīvu, ir grūti novērtēt korporatīvās sociālās atbildības 

patieso ietekmi.60 

 

Vislielākās bažas izsauc lielo starptautisko korporāciju cilvēktiesību un darba tiesību 

pārkāpumi. Virkne uzņēmumu dibina ražošanas objektus valstīs, kurās ir vāja darba 

tiesību prakse un darba inspekcija, kā arī zemas darbaspēka izmaksas. Arodbiedrības 

nespēj nodrošināt šo lielo pārrobežu uzņēmumu darbības atbilstību tiesību aktiem.  

 

Komitejas dalībnieki vairakkārt atsaucās uz neseno šīs problēmas piemēru, kas laupīja 

daudzu darbinieku dzīvības – traģēdiju Bangladešā, kur 2013.gada pavasarī 

galvaspilsētas Dakas apkaimē sabruka astoņu stāvu ēka, kurā atradās vairākas apģērbu 

ražotnes un tūkstošiem strādnieku. Ēkai tika konstatēts bīstams un nedrošs stāvoklis 

jau pāris dienas pirms traģēdijas, taču ražotņu darba devēji pieprasīja darbiniekiem 

turpināt darbu, lai nepārtrauktu ražošanas procesu un nezaudētu peļņu, draudot 

darbiniekiem ar atlaišanu un sankcijām. 

 

Bangladeša ir populāra starptautisko uzņēmumu vidū, pateicoties lētajam 

darbaspēkam, un ir kļuvusi par globālu apģērbu rūpniecības centru. Daudzi iecienīti 

zīmoli apģērbus Rietumu tirgum ražo tieši Bangladešā, taču darba apstākļi šajās 

rūpnīcās strādājošajiem vairumā gadījumu ir zem pamata prasībām un drošības 

noteikumi netiek ievēroti. Darbinieki bieži rīko demonstrācijas, pieprasot uzlabot darba 

apstākļus un palielināt algas, taču tas neved pie rezultāta.61  

                                                           
59 Social dialogue. Report VI. Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization. p.57. 
60 Turpat. p.59. 
61 Skat. Factory Collapse in Bangladesh Kills More than 1,100 Workers. Pieejams: 
http://ehstoday.com/safety/factory-collapse-bangladesh-kills-more-1100-workers.; Sabrukusī ēka Bangladešā 
prasījusi jau 250 dzīvības. Pieejams: http://lat.mixnews.lv/lv/pasaule/7021_sabrukusi-eka-bangladesa-prasijusi-
jau-250-dzivibas-papildinats-19-31.  
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Taču, atbilstoši arodbiedrību viedoklim, valstis, kurās nav nodrošināti darba tiesību 

aizsardzības mehānismi, nedz ietvara vienošanās, nedz korporatīvās sociālā atbildības 

standarti, nesniedz pilnvērtīgu aizsardzību.  

 

Komitejas dalībnieki vienojās par to, ka SDO ir liela loma pārrobežu uzņēmumu 

darbības kontrolēšanā. SDO, ņemot vēra tai pieejamos resursus un informāciju var 

atbalstīt valstu sociālos partnerus un valdības sarunu vešanā ar globāliem pārrobežu 

uzņēmumiem, ka arī tieši iesaistīties sarunās ar tiem. Lai nonāktu pie konkrētiem 

soļiem situācijas uzlabošanā, komitejas dalībnieki vienojās par nepieciešamību rīkot 

atsevišķu ekspertu tikšanos, lai izrunātu iespējas, kā nodrošināt kontroli pār globālo 

pārrobežu uzņēmumu darbības atbilstību darba tiesību standartiem. 

 

 

4. Sociālā dialoga komitejas secinājumi 

 

Pēc SDO Ģenerāldirektora ziņojuma izskatīšanas un diskusijas Sociālā dialoga komiteja 

izveidoja nobeiguma ziņojuma sagatavošanas darba grupu, kura bija atbildīga par 

sociāla dialoga diskusiju secinājumu projektu. Darba grupā tika iekļautas valdības un 

arodbiedrību pārstāvji no Latvijas. 

 

Nobeiguma ziņojuma projektu un secinājumus apsprieda un apstiprināja komitejas 

dalībnieki. Nobeiguma ziņojums ietver protokolu par komitejas dalībnieku uzrunām un 

uzstāšanos un Rezolūciju par kārtējo sociālā dialoga diskusiju, kura ietver komitejas 

secinājumus.62 

 

Lai Sociālā dialoga komitejas secinājumi būtu pieejami arodbiedrību biedriem un 

darbiniekiem, tie ir atspoguļoti latviešu valodā šajā sadaļā. Komiteja ir vienojusies 

sadalīt secinājumus vairākās sadaļās, atsevišķi nosakot sociālā dialoga pamatprincipus 

un kontekstu, pasākumus, kuri ir jāveic dalībvalstu valdībām un SDO, lai veicinātu 

sociālo dialogu. 

 

                                                           
62 Resolution concerning the recurrent discussion on social dialogue. Report of the Committee for the Recurrent 
Discussion on Social Dialogue. p.61. 



 
 
 

 

I. pamatprincipi un konteksts 

 

1. Sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība (tripartisms) veido SDO vadības paradigmu, 

sociālā taisnīguma, godīgu un mierīgu attiecību darbavietā un cienīga darba 

veicināšanā. Sociālais dialogs ir sociālās un ekonomiskas attīstības sasniegšanas 

līdzeklis. Sociālā dialoga process pats par sevi iemieso demokrātijas pamatprincipu, ka 

cilvēkiem, kurus skar lēmumi, vajadzētu būt balsstiesībām lēmumu pieņemšanas 

procesā. Sociālajam dialogam ir daudz formu un koplīgumu slēgšana ir tā centrā. 

Konsultācijas, informācijas apmaiņa un cita veida sarunas starp sociālajiem partneriem 

un valdību arī ir svarīgas. 

 

2. Sociālais dialogs balstās uz biedrošanās brīvību un efektīvi atzītām tiesībām slēgt 

koplīgumus. Šie SDO pamatprincipi, kā to nosaka SDO Konstitūcija un tās Filadelfijas 

deklarācija, ir piemērojami visiem organizācijas biedriem, kā noteikts SDO Deklarācijā 

par pamatprincipiem un tiesībām darbā. Šīs tiesības aptver visus darba ņēmējus visās 

nozarēs, attiecas uz visiem darba attiecību veidiem, tostarp darba attiecībām publiskajā 

sektorā, neformālajā ekonomikā, lauku reģionu ekonomikā, eksporta pārstrādes zonās, 

mikro, mazo un vidējo uzņēmumos (MMVU), un mājstrādniekus un migrantu 

darbiniekus. 

 

3. Sociālais dialogs un trīspusējā sadarbība (tripartisms) ir galvenās SDO stratēģisko 

mērķu sasniegšanas metodes. Tie spēlē galveno lomu vienprātības par ekonomikas un 

sociālo politikas sasniegšanās, ilgtspējīgu attīstību sekmēšanā un darba tiesību un  

darba institūciju efektivitātes uzlabošanā, kā noteikts SDO rezolūcijā par Trīspusējo 

sadarbību un sociālo dialogu (2002), kā arī SDO Deklarācijā par sociālo taisnīgumu 

godīgajai globalizācijai (2008). 

 

4. Ņemot vērā ilgstoša bezdarba, nabadzības, nevienlīdzības perspektīvas un 

uzņēmumu spiedienu, Starptautiskā darba konference savā 98.sesijā 2009.gadā 

pieņēma Pasaules nodarbinātības paktu, kas atzina sociālā dialoga izšķirošo nozīmi 

politikas izstrādē nacionālo prioritāšu risināšanā. Tas arī uzsvēra efektīva sociālā 

dialoga, tajā skaitā koplīgumu pārrunu, nozīmi pasākumos, lai novērstu darbavietu 

skaita samazināšanos, aizsargātu algas, veicinātu uzņēmējdarbības pielāgošanās spējas 

un nodrošinātu ilgtspējīgu atveseļošanos. Sociālie partneri ir galvenie dalībnieki reālajā 



 
 
 

 

ekonomikā, un to iesaistīšanās divpusējos un trīspusējos procesos ir tikpat svarīga 

krīzes laikā, kā arī citos laikos. Kopš 2008.gada ekonomikas un finanšu krīzes 

izaicinājumi dažās valstīs tika risināti, izmantojot sociālo dialogu, tostarp arī koplīgumu 

pārrunas, saglabājot darbavietas un atalgojuma līmeni. Diemžēl atsevišķās valstīs 

reformas, kas skāra gan valsts, gan privāto sektoru, ierobežoja sociālo dialogu, 

novājināja koplīgumu slēgšanas mehānismus un ierobežoja sociālo partneru 

autonomiju. 

 

5. Publiskajā sektorā dažās valstīs, neskatoties uz krīzi, koplīgumu slēgšanas 

mehānismi palīdzēja saglabāt darbavietas un nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu. 

 

6. Ierobežojumi attiecībā uz biedrošanās brīvību un koplīgumu slēgšanas tiesībām  

joprojām ir problēma visā pasaulē. Dažās valstīs koplīgumu pārklājums ir palielinājies, 

taču daudzās valstīs tas ir samazinājies. Sociālie partneri vairākās valstīs nav pilnībā 

aprīkoti, lai risinātu dažādas nodarbinātības problēmas, ar kurām tie sastopas, tostarp 

ar darbaspēka īpatsvara samazināšanos nacionālajos kopienākumos. 

 

7. Ražošanas organizēšana arvien sarežģītākajās globālajās piegādes ķēdēs un 

reģionālās ekonomiskās integrācijas dinamiskais raksturs ir radījuši jaunus 

izaicinājumus un telpu pārrobežu sociālajam dialogam. 

 

8. Atsauces uz SDO standartiem, principiem un darba tiesībām arvien vairāk ir 

sastopamas daudzpusējos, reģionālajos un divpusējos nolīgumos. Vienlaikus citu 

daudzpusējo starptautisko institūciju darbības un ietekmes sfēras krustojas ar SDO 

pilnvarām, kam vajadzētu būt par galveno atskaites punktu šajā jomā. Tas nodrošina 

gan iespējas, gan izaicinājumus. 

 

II. Pasākumi sociālā dialoga veicināšanai 

 

9. Dalībvalstīm ar SDO atbalstu ir nepieciešams: 

(1) atjaunot savu apņemšanos ievērot sociālo dialogu un trīspusējo sadarbību, kas 

balstās uz biedrošanās brīvības un tiesību uz koplīgumu slēgšanu atzīšanu saskaņā ar 

SDO Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā, un jāapsver SDO 1948.gada 



 
 
 

 

konvencijas Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās 

(nr.87), 1949.gada konvencijas Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo 

līgumu slēgšanu (nr.98) un 1976.gada Konvencijas par trīspusējām konsultācijām 

starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai (nr.144) ratifikācija un efektīva 

īstenošana; 

(2) ievērot darba ņēmēju un darba devēju organizāciju neatkarību un autonomiju un 

atturēties no iejaukšanās to dibināšanā, darbībā un pārvaldē; 

(3) nodrošināt, ka koplīgumu slēgšana tiek veikta, ievērojot pušu autonomijas principu; 

(4) nodrošināt cieņu pret tiesiskumu, tostarp izmantojot efektīvu darba inspekciju un 

tiesību aizsardzību, strīdu novēršanas un risināšanas mehānismu stiprināšanu, un 

atzīstot, ka tie ir valdības pienākumi; 

(5) nodrošināt, ka saistībā ar sociālā dialoga veicināšanu biedrošanās brīvība un tiesības 

uz koplīgumu slēgšanu ir iekļaujošas un pieejamas visiem darbiniekiem un darba 

devējiem un organizācijām, kas viņus pārstāv; 

(6) stiprināt un veicināt sociālo dialogu visos līmeņos publiskajā un privātajā sektorā; 

(7) uzlabot sociālā dialoga nozīmi līdzsvarotas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sociālās un 

ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot atbilstošu valsts politiku un 

starptautisko sadarbību. 

 

10. SDO dalībvalstu valdības tiek aicinātas veikt pasākumus, lai nodrošinātu to nostāju 

koordināciju un konsekvenci SDO un citos forumos attiecībā uz pamatprincipiem un 

pamattiesībām darbā. Šie pasākumi varētu ietvert, ja nepieciešams, efektīvu 

konsultāciju starp attiecīgajām ministrijām un sociālajiem partneriem mehānismus. 

 

III Darbību ietvars 

 

11. Pamatojoties uz šo kārtējo diskusiju un biedru noteiktajām un paustajām 

vajadzībām, SDO tiek aicināta: 

 

A. Stiprināt sociālā dialoga institūcijas un procesus 

12. Lai to panāktu, SDO būtu nepieciešams: 

(1) atbalstīt efektīva sociālā dialoga priekšnoteikumus, kā to aicināja darīt diskusijas 

par pamatprincipiem un tiesībām darbā secinājumi (2012.gads), un atbalstīt 



 
 
 

 

iepriekšminētos sociālo partneru centienus īstenot pasākumus, lai veicinātu sociālo 

dialogu; 

(2) atsaucoties uz kampaņu par SDO 1948.gada konvencijas Par asociāciju brīvību 

un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (nr.87) un 1949.gada konvencijas 

Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (nr.98) 

ratifikācijas un efektīvas īstenošanas kampaņu, organizēt kampaņu par Konvenciju 

par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai, 

1976.gads (nr.144); Darba attiecību (valsts dienests) konvenciju, 1978.gads 

(nr.151); Koplīgumu pārrunu konvenciju, 1981.gads (nr.54) un veicināt 

Rekomendāciju par Koplīgumu slēgšanu, 1951.gads (nr.91); Rekomendāciju par 

Konsultācijām (nozares un valsts līmenī), 1960.gads (nr.113), Rekomendāciju par 

trīspusējām konsultācijām (Starptautiskās Darba organizācijas aktivitātes), 

1976.gads (nr.152), Rekomendāciju par koplīgumu slēgšanu, 1981.gads (nr.163), kā 

arī Nodarbinātības attiecību rekomendāciju 2006.gads (nr.198); 

(3) palielināt savu kapacitāti veikt uz pierādījumiem balstītus pētījumus, kā arī 

tiesību aktu un politikas analīzi par sociālā dialoga ietekmes palielināšanas veidiem; 

(4) atbalstīt sociālo partneru efektīvu līdzdalību darba tiesību aktu izveidošanā caur 

trīspusējām konsultācijām ar mērķtiecīgu tehnisko palīdzību un kapacitātes 

stiprināšanas darbībām; 

(5) atbalstīt nodarbinātības pārvaldes institūcijas,63 lai uzlabotu to pamata funkciju 

pārvaldi un efektivitāti, tai skaitā darba tiesību aizsardzību, darbavietu izmeklēšanu 

un pakalpojumu un informācijas sniegšanu sabiedrībai, ņemot vērā Vispārējās 

diskusijas par nodarbinātības pārvaldēm un darba inspekcijām secinājumus 

(2011.gads). Atbalstīt nodarbinātības pārvalžu centienus organizēt konsultācijas ar 

sociālajiem partneriem un uzlabot datu apkopošanu, analīzi un izplatīšanu. 

(6) paplašināt savu palīdzību, lai stiprinātu un uzlabotu darba strīdu novēršanas un 

risināšanas sistēmas un mehānismus, tostarp efektīvu individuālo darba sūdzību 

izskatīšanu, veicot pētījumus, ekspertu konsultāciju nodrošināšanu, kapacitātes 

stiprināšanu un pieredzes apmaiņu; 

(7) veicināt trīspusējā sociālā dialoga institūcijas un/vai politikas veidošanas 

mehānismus, izmantojot uz pierādījumiem balstītas politikas konsultācijas, pieredzes 

un tehniskās sadarbības apmaiņu. Pastiprināt pētījumu veikšanu par trīspusējā 

                                                           
63 Valsts pārvaldes institūcijas, kuras nodarbojas ar nodarbinātības politikas izstrādi. 



 
 
 

 

sociālā dialoga lomu, reaģējot uz krīzes situācijām, kā arī ekonomiskajām un 

politiskajām pārejām; 

(8) veicināt dzimumu līdztiesību un palielināt un stiprināt sieviešu līdzdalību un 

iesaistīšanos sociālā dialoga mehānismos; 

(9) palielināt pētījumu veikšanu par dažādu darba koplīgumu slēgšanas sistēmu 

sociāli ekonomiskajiem rezultātiem un informācijas koordinācijas un sniegšanas lomu 

šo rezultātu veidošanā. Ar pētījumu palīdzību ir jānosaka faktori, kas veicina 

koplīgumu slēgšanas efektivitāti dažādos kontekstos. SDO, izmantojot 

vispiemērotākos līdzekļus, ir plaši un regulāri jāizplata informācija par globālajām 

tendencēm un izaicinājumiem koplīgumu slēgšanā; 

(10) pastiprināt tehnisko palīdzību un uz pierādījumiem balstītas politikas 

konsultācijas, lai izveidotu sociālā dialoga institūcijas, tostarp kolektīvo pārrunu 

institūcijas, starp sociālajiem partneriem dažās valstīs sarunām un uzlabot to 

efektivitāti citās valstīs; 

(11) attīstīt zināšanas par to, kā piemērot koplīgumus un iespējām uzlabot to 

tvērumu atbilstoši Rekomendācijai nr.91, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmēju 

aizsardzību MMVU, mazāk aizsargātām darbinieku grupām un nestandarta 

nodarbinātības veidu darbiniekiem; 

(12) sniegt padomu atbilstoši Rekomendācijai par sadarbību uzņēmuma līmenī, 

1952.gads (nr.94) par sadarbības darba vietā stiprināšanu kā instrumentu pārmaiņu 

paredzēšanai un pārvaldei tādā veidā, kas pievēršas darba devēju un darba ņēmēju 

vajadzībām; 

(13) veicināt sociālā dialoga un sociālo partneru lomu ekonomikas, nodarbinātības un 

sociālās aizsardzības politikas izstrādē, pārvaldībā un īstenošanā, gan nacionālā, gan 

starptautiskā līmenī; 

(14) sasaukt ekspertu sanāksmi par pārrobežu sociālo dialogu, lai analizētu 

mūsdienu pieredzi, izaicinājumus un tendences, kā arī SDO lomu un pievienoto 

vērtību; 

(15) veicināt SDO trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz transnacionāliem 

uzņēmumiem un sociālo politiku (MNE Declaration) un izstrādāt visaptverošu politiku 

un stratēģiju SDO sadarbībai ar uzņēmumiem. Šajā ziņā uzlabot koordināciju visā 

SDO, attiecīgi iesaistot darbinieku un darba devēju pārstāvjus; 



 
 
 

 

(16) apsvērt, tostarp izmantojot SDO Administratīvo Padomi, jautājumu diskusijai 

par cienīgu darbu globālajās piegādes ķēdēs Starptautiskās Darba konferences laikā, 

ne vēlāk kā līdz 2016.gadam, ņemot vērā šajā diskusijā izteikto atbalstu. 

 

B. Sniegt atbalstu sociālā dialoga trīspusējiem dalībniekiem visos līmeņos 

13. Lai to panāktu, SDO būtu nepieciešams: 

(1) veidot un stiprināt savu dalībnieku, tostarp valstu nodarbinātības pārvalžu, 

kapacitāti iesaistīties sociālajā dialogā un koplīgumu slēgšanā, veicināt un uzlabot to, 

ņemot vērā sistēmu daudzveidību un valsts apstākļus; 

(2) pēc pieprasījuma sniegt palīdzību attiecīgajām valdībām, darba ņēmēju un darba 

devēju organizācijām, lai izveidotu vai uzlabotu sociālā dialoga mehānismus 

reģionālās un subreģionālās integrācijas ietvaros; 

(3) veicināt pieredzes apmaiņu darba pārvaldēm, kā arī darba ņēmēju un darba 

devēju organizācijām visos līmeņos, tostarp ar politikas dialogu, mērķtiecīgu 

apmācību un sadraudzības programmām, kā arī inovatīvo stratēģiju un zināšanu 

apmaiņas platformu izmantošanu.  

 

C. Uzlabot politiku saskaņotību 

14. Lai to panāktu, SDO būtu nepieciešams: 

(1) izmantot savas pilnvaras aktīvā veidā sadarboties ar starptautiskajām 

organizācijām un institūcijām, piemēram, ar Starptautisko Valūtas fondu, Pasaules 

Banku, Pasaules Tirdzniecības organizāciju, G20, kā arī Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizāciju, kā arī ar reģionālajām organizācijām un reģionālās 

integrācijas mehānismiem, lai veicinātu Cienīga darba programmu un SDO 

standartus un principus; kā arī veicināt sociālo partneru aktīvu iesaistīšanos visā 

ANO sistēmā un citos pasaules forumos; 

(2) turpināt stiprināt savas spējas, lai atbalstītu savus dalībniekus, izmantojot 

integrētas un saskaņotas politikas konsultācijas, kas ietver darba tiesības, 

nodarbinātību, sociālo aizsardzību un sociālo dialogu; 

(3) izcelt efektīva sociālā dialoga vērtību, ieviešot savu stratēģiju nospraust pilnīgu 

un produktīvu nodarbinātību un cienīgu darbu kā skaidru mērķi globālās attīstības 

programmā pēc 2015.gada. 

 

 



 
 
 

 

D. Aktīvi veicināt sociālo dialogu un sociālo partneru līdzdalību tā aktivitātēs 

15. Lai to panāktu, SDO būtu nepieciešams: 

(1) stiprināt sociālo partneru iesaistīšanos Cienīga darba valstu programmu izstrādē 

un īstenošanā, tehniskās sadarbības līgumos un publiskā-privātā partnerībā visos 

četros SDO stratēģiskajos mērķos; 

(2) nospraust sociālo dialogu, tajā skaitā koplīgumu slēgšanu, par centrālo elementu 

Cienīga darba valstu programmās un tehniskās sadarbības pasākumos, saskaņā ar 

dalībnieku vajadzībām. 

 

 

5.  Nobeiguma komentāri 

 

Sociālā dialoga komitejas dalībnieku diskusija kārtējo reizi uzsvēra sociālā dialoga 

nozīmi sociālā miera sasniegšanai un ilgtspējīgas sociāli ekonomiskas politikas 

veidošanā. Diskusijas dalībnieki pārrunāja galvenos sociālā dialoga izaicinājumus - SDO 

standartu ratificēšanu un praktisko piemērošanu, darba inspekciju kapacitāti un lomu 

sociālā dialoga darbībā, sociālo partneru kapacitāti, jaunu dalībnieku iesaistīšanu 

sociālajā dialogā un sociālā dialoga īstenošanu starptautisko uzņēmumu darbībā -  kā 

arī vienojās par nepieciešamajiem soļiem izaicinājumu pārvarēšanā – soļiem, kuri ir 

jāsper valstu valdībām un atsevišķi SDO kā organizācijai. 

 

Iespējams, lasītājiem, kuri nāk no valsts, kurā darba tiesisko regulējumu nosaka tiesību 

akti, komitejas secinājumi var likties pārāk vispārīgi un bez stingra saistoša rakstura. 

Šeit ir jāatgādina, ka SDO ir starpvalstu mehānisms, Konferences darbībā piedalījās 183 

pasaules valstis, kas liecina par interešu dažādību un dažādiem reģionālajiem 

ekonomiskajiem un kultūras kontekstiem. Jaunu standartu pieņemšana prasa laiku, lai 

saskaņotu visas šīs intereses tādā saistošā standartā, kuru apņemtos pildīt dalībnieki no 

dažādiem reģioniem un dažādām realitātēm.  

 

Papildus savā gandrīz 100 gadu ilgajā darbībā SDO ir pieņēmusi 189 konvencijas un 

202 rekomendācijas, kuras aptver gandrīz visas nodarbinātības jomas. Jebkuru jaunu 

standartu ieviešanai ir nepieciešams pamatojums, piemēram, jaunu nodarbinātības 

formu vai attiecību rašanās gadījumā. Kā vairakkārt norādīja komitejas dalībnieki, 

mūsdienu darba pasaules lielākais izaicinājums ir nevis standartu trūkums, bet esošo 



 
 
 

 

standartu piemērošana. Vairākas valstis vilcinās ratificēt spēkā esošos standartus un, 

ņemot vērā vēlmi piesaistīt ārvalstu investorus un rūpniecības objektu dibināšanu, 

veicina darba spēka izmaksu samazināšanu un standartu ievērošanas pazemināšanos. 

 

Latvijai diskusijas secinājumi ir nozīmīgi ar komitejas pieņemto darbību ietvaru sociālā 

dialoga stiprināšanai. Ņemot vērā seno diskusiju starp sociālajiem partneriem un 

valdību, Latvijas sociālajiem partneriem ir būtisks fakts, ka SDO ar komitejas 

secinājumiem ir atzinusi valsts lomas centrālo lomu sociālā dialoga veidošanā. Iepretim 

valdības paustajam uzskatam, ka sociālā dialoga stiprināšana un koplīgumu pārklājuma 

uzlabošana Latvijā ir sociālo partneru primārais uzdevums, SDO uzsver, ka tieši valstu 

valdībām, jo īpaši nodarbinātības ministrijām, ir jāuzņemas:  

 pareizas izpratnes veidošana par sociālo dialogu;  

 efektīvu koplīgumu noslēgšanas un paplašināšanas mehānismu veidošana; 

 darba inspekcijas kapacitātes palielināšana darba tiesību aizsardzībai un darba 

tiesību normu, tostarp, koplīgumu normu, izpildes nodrošināšanai,  

 strīdu novēršanas un risināšanas mehānismu stiprināšana. 

 

Papildus Latvijas sociālajiem partneriem ir būtisks fakts, ka jaunu dalībnieku iekļaušana 

sociālajā dialogā ir atzīta par izaicinājumu sociālajam dialogam. Turpmāk ir 

nepieciešams sekot SDO diskusijai par sociālo partneru definīcijas noteikšanu vai 

pārskatīšanu, lai turpinātu Latvijas sociālo partneru diskusiju par sociālo partneru 

definīcijas ietveršanu tiesiskā instrumentā. 

 

 

 

 

N.Mickeviča 

  28.06.2013. 

 


