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Lai gan Eiropas Savienībā (ES) nepastāv nede
klarētā darba oficiāla definīcija, ar šo jēdzienu
apzīmē

“visas apmaksātas darbības, kuras savā
būtībā ir likumīgas, taču nav deklarētas
valsts iestādēm, ņemot vērā dalībvalstu
tiesiskā regulējuma atšķirības”. 1

•
•
1		Komisijas paziņojums
“Pastiprināta cīņa pret
nelikumīgu nodarbi
nātību”, 2. lpp.,
COM (2007) 628

•

Trīs galvenie iemesli, kādēļ apmaksāta
nodarbinātība netiek deklarēta iestādēm, ir šādi:
nevēlēšanās maksāt ienākumu nodokli,
pievienotās vērtības nodokli vai citus nodokļus;
nevēlēšanās maksāt sociālā
nodrošinājuma iemaksas un
nevēlēšanās ievērot noteiktus nodarbinātības
standartus (piemēram, minimālo algu,
maksimālo darba laiku).

ŠIS IZDEVUMS ir Eiropas projekta “Nedeklarētā

darba izskaušana celtniecības nozarē” (Tackling
undeclared work in the construction industry
(TUWIC)) darba rezultāts. Projektu finansēja ES, un
tajā līdzdarbojās septiņu valstu (Austrijas, Beļģijas,
Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Rumānijas un Spānijas)
celtniecības nozares darba devēju federācijas,
arodbiedrības un uzraudzības iestādes.
Šā ziņojuma MĒRĶIS IR PALĪDZĒT IZPRAST
NEDEKLARĒTO DARBU UN KĀ TO IZSKAUST, un tas

ir strukturēts šādi: 1. IEDAĻĀ ir aplūkota nedeklarētā darba izplatība celtniecības nozarē un tā radītās
problēmas, savukārt 2. IEDAĻĀ sniegts pārskats par
Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Itālijā, Rumānijā
un Spānijā īstenotajiem valsts mēroga pasākumiem
nedeklarētā darba izskaušanai celtniecības nozarē.
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Attiecīgi par dažādiem nedeklarētā darba aspek
tiem ir atbildīgas dažādas iestādes. Darba tiesību
pārkāpumi pārsvarā ietilpst darba inspekciju
kompetencē, nodokļu pārkāpumi ir nodokļu ies
tāžu atbildības lokā, bet sociālā nodrošinājuma
un apdrošināšanas pārkāpumus izskata sociālās
apdrošināšanas struktūras.
Dažās valstīs, piemēram, Zviedrijā un Dānijā,
arodbiedrībām ir ekskluzīva kompetence un
pienākums gādāt, lai tiktu ievēroti piemērojamie
darba samaksas noteikumi un nodrošināti nor
matīvajos aktos noteiktie darba apstākļi. Citās
valstīs par šiem jautājumiem kopīgi atbild valsts
iestādes un arodbiedrības. Tāpat jāatzīmē, ka
dažās valstīs nacionālie celtniecības nozares
sociālie partneri ir izveidojuši paritātes iestādes,
kurām arī ir dalīta izpildes kontroles kompetence
atbilstoši sociālo partneru kompetencei risināt
sarunas un slēgt darba koplīgumus.

•

Nedeklarētā darba veicēji
celtniecības nozarē

Nedeklarētā darba
sekas

NEREĢISTRĒJAMIE UZŅĒMUMI: pārsvarā

Nedeklarētais darbs visās tā izpausmēs ietekmē
ikvienu no mums. Darba devēji, kuri aktīvi izmanto
nedeklarēto darbu, nostāda uzņēmumus, darba
ņēmējus un valsts dienestus neizdevīgā stāvoklī, jo:
tiek kropļota godīga konkurence,
kas kaitē gan ekonomikai, gan nozarei;
darba ņēmējiem tiek liegta apdrošināšana,
sociālā aizsardzība, pabalsti un pensija;
netiek maksāti nodokļi un sociālā nodrošinājuma
iemaksas, kas grauj valsts finanšu ilgtspējību un
apdraud kritisko pakalpojumu sniegšanu. Tāpat
šāda rīcība stimulē nodokļu un sociālā nodro
šinājuma maksājumu likmju paaugstināšanu
likumpaklausīgiem uzņēmumiem;
tiek sekmēta lejupēja sociālā konverģence, kas
mazina likumpaklausīgo uzņēmumu vēlmi maksāt
nodokļus un sociālā nodrošinājuma maksājumus
likumus neievērojošo uzņēmumu rīcības dēļ;
nepieciešami papildu resursi, darbaspēks
un laiks atbilstības nodrošināšanai, par ko,
protams, ir jāmaksā;
tiek grauta tiesiskā regulējuma uzticamība
un darba tirgus pareiza darbība.

pašnodarbināti individuālie komersanti un
mikrouzņēmumi.
•

REĢISTRĒTI UZŅĒMUMI, kuri nedeklarē visus

savus darījumus vai kuri izmanto nereģistrētus
darbiniekus vai daļāji deklarētus darbiniekus
(proti, daļa algas tiek maksāta oficiāli, bet daļa
neoficiāli jeb “aploksnē”): šādi uzņēmumi var
iesaistīties arī FIKTĪVĀ PAŠNODARBINĀTĪBĀ.
•

•
•
•

Neliels skaits ĪPAŠI IZVEIDOTU REĢISTRĒTU
UZŅĒMUMU, kuri nedeklarē (vai tikai daļēji

deklarē) savas saimnieciskās darbības. Nereti
šādi uzņēmumi nemaz neveic faktisku saimnie
cisko darbību, bet darbojas kā darbā iekārtoša
nas uzņēmumi, kuri izmanto tiesiskā regulējuma
nianses un nepilnības, lai apietu saistības, ko
tiem uzliek normatīvie akti. Daudzos gadījumos
tie ir tikai ČAULAS UZŅĒMUMI.

•

•

•

European Platform
tackling undeclared work

GODĪGS DARBS,
GODĪGA RĪCĪBA.

Eiropas celtniecības
nozares sociālo partneror
ganizāciju (EFBWW un FIEC)
kopīgais logotips kampaņai
pret nedeklarēto darbu
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Lai izskaustu nedeklarēto
darbu celtniecības nozarē,
ir nepieciešama uz
sadarbību vērsta pieeja.
Nozares sociālajiem partneriem,
politikas veidotājiem un darba
inspekcijām ir jāstrādā kopā.
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1. IEDAĻĀ

NEDEKLARĒTAIS DARBS
CELTNIECĪBAS NOZARĒ
KOLINSS VILJAMS (COLIN C. WILLIAMS) Sheffield University Management School
VERNERS BĒLENS (WERNER BUELEN) EFBWW

vukārt Itālijā un Nīderlandē šis rādītājs bija vien
14 %, Spānijā 13 % un Luksemburgā 11 %. No tā
izriet, ka dažos Eiropas reģionos un valstīs ne
deklarētā darba apkarošanas pasākumiem vaja
dzētu būt vairāk vērstiem uz celtniecības nozari,
nekā citās valstīs.

Salīdzinot Eirobarometra 2007., 2013. un 2019.
gada 2 aptauju rezultātus (katras aptaujas ietva
ros notika vairāk nekā 27 000 klātienes interviju
visās ES dalībvalstīs), atklājās, ka liela nedekla
rētā darba daļa Eiropā ir vērojama tieši celtniecī
bas nozarē, turklāt tā pastāvīgi palielinās. 2007.
gadā celtniecībā bija konstatēti 16 % no visiem
nedeklarētajiem darbiniekiem; salīdzinājumam
2013. gadā nozares daļa palielinājās līdz 19 % un
2019. gadā līdz 21 %. Patlaban vairāk nekā piektā
daļa no visiem nedeklarētās nodarbības gadīju
miem tiek konstatēta Eiropas celtniecības nozarē.

Aplūkojot 3. tabulā sniegtos datus par nedekla
rēto preču un pakalpojumu iegādi, redzams, ka
2019. gadā 12 mēnešu laikā pirms aptaujas inter
vijas 10 % visu 28 ES dalībvalstu iedzīvotāju apzi
nāti bija iegādājušies preces un pakalpojumus no
nedeklarētiem saimnieciskās darbības veicējiem
(salīdzinājumam – 2013. gadā tādu bija 11 %, bet
2007. gadā 16 %.). No visiem nedeklarētu preču
vai pakalpojumu pirkumiem 30 % bija mājokļu
remontdarbu, uzturēšanas vai uzlabošanas jomā
(2013. gadā 29 %).

Tomēr šis rādītājs dažādos reģionos atšķiras.
2019. gadā Ziemeļvalstīs, Austrumeiropas un
Viduseiropas valstīs gandrīz trešdaļa (30 %) visu
nedeklarētā darba gadījumu bija konstatēti celt
niecības nozarē; salīdzinājumam – Rietumeiropā
to bija tikai piektdaļa (20 %), bet Eiropas dienvi
dos tikai viens no septiņiem (15 %) nedeklarētā
darba gadījumiem bija konstatēts celtniecības
nozarē. Neskatoties uz to, celtniecības nozarē
konstatēto nedeklarētā darba gadījumu daļa tur
pināja palielināties visos Eiropas reģionos.
2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Arī šis rādītājs dažādos ES reģionos atšķiras. To
iedzīvotāju daļa, kuri pērk nedeklarētus remont
darbu un uzturēšanas pakalpojumus, samazinās
visos ES reģionos, izņemot Eiropas dienvidus, kur
vērojams neliels palielinājums.
Viduseiropas, Austrumeiropas un Dienvideiropas
valstīs no visiem nedeklarēto pakalpojumu pirku
miem 31 % bija remontdarbu un renovācijas dar
bu jomā, savukārt Rietumeiropā šis rādītājs bija
28 %, bet Ziemeļvalstīs 25 % (sk. 4. tabulu).

Ir vērojamas arī lielas atšķirības starp dalībval
stīm. Piemēram, 2019. gadā Slovākijā celtniecī
bas nozarē bija identificēti 45 % no visiem valstī
konstatētajiem nedeklarētā darba gadījumiem,
Bulgārijā 41 %, Igaunijā 38 % un Latvijā 36 %, sa

2007. gada 2013. gada

%

2019. gada

%

%

%

Visas 28 valstis

16

19

21

Ziemeļeiropa

27

24

30

Rietumeiropa

16

17

20

Austrumeiropa un Viduseiropa

19

26

30

Dienvideiropa

3

12

15

1. TABULA

Celtniecības nozarē
nedeklarētā darba
procentuālā daļa:
pa ES reģioniem

Avots: Eirobarometra 2007., 2013.
un 2019. gada aptaujas
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Arī šis rādītājs dažādās dalībvalstīs atšķiras.
Piemēram, Grieķijā 2019. gadā 44 % no visiem
nedeklarēto pakalpojumu pirkumiem bija remon
tdarbu un renovācijas darbu jomā, Bulgārijā 42 %
un Slovākijā 41 %, savukārt Austrijā, Lietuvā un
Portugālē šis rādītājs bija tikai 22 %, Vācijā un
Rumānijā 19 % un Somijā 14 %.

Strādāsim kopā –
sadarbība ir svarīga!
Lielākajā daļā Eiropas valstu atbildība par nede
klarētā darba izskaušanu ir sadrumstalota starp
dažādām iestādēm, kas ir atbildīgas par nodokļu
iekasēšanu, sociālo nodrošinājumu un darba tie
sību ievērošanu. Tās rezultātā veidojas vienpatņu
domāšana un iztrūkst nepieciešamā stratēģiskā
un koordinētā pieeja. Līdzīgi jāvērtē dalībvalstu
sadarbība ar sociālajiem partneriem, kas nereti
aprobežojas tikai ar informācijas apmaiņu un
apspriešanos. Tomēr dažās valstīs nacionālajiem
sociālajiem partneriem ir aktīva loma.
Tā kā nedeklarētajam darbam celtniecības noza
rē ir ļoti specifiskas īpašības un īpatnības, valstu
sociālajiem partneriem būtu aktīvāk jāpievēršas
problēmu noteikšanai un risinājumu meklēšanai.
Turklāt nedeklarētā darba izskaušanas pasāku
mu īstenošanā un izpildes uzraudzībā būtu ļoti
vēlams aktīvi iesaistīt valstu sociālos partnerus.
Eiropas celtniecības nozares sociālie partneri jau
gadiem ir daudzkārt uzsvēruši, ka celtniecības
nozarē nepieciešamas autonomas darba attiecī

POPULĀRĀKĀS PRECES UN PAKALPOJUMI,
KO PĒRK NEDEKLARĒTUS

Mājokļu
remontdarbi
un renovācija

Frizieru un
skaistum
kopšanas
pakalpojumi

Remonta
Telpu
pakalpojumi
uzkopšanas un
(piem., mobilotāl gludināšanas
ruņu, automobiļu) pakalpojumi

Pārtikas
produktu
iegāde

IEGĀDES IEMESLI
Radinieku, draugu
vai darbabiedru atbalstīšana

Zemāka cena

Lai palīdzētu
trūcīgajiem

Avots: Speciālais Eirobarometra izdevums Nr. 498 “Nedeklarētais darbs Eiropas Savienībā”
Aptaujas norises laiks: 2019. gada septembris
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bas valsts un reģionu līmenī, kā arī strukturēta
sadarbība ar valsts iestādēm.
Vienota nozares pieeja nozīmē kopīgu un saska
ņotu stratēģiju un rīcību darba tiesību, nodokļu
un sociālā nodrošinājuma regulējuma jomā, kā
arī sociālo partneru un citu ieinteresēto personu
pilnvērtīgu piesaistīšanu un sadarbību ar tiem.
Galvenais mērķis nav vienkārši izskaust nedekla
rēto darbu, bet gan pārvērst to deklarētā darbā,
vienlaikus kā preventīvu līdzekli saglabājot sodus
par ļaunprātīgām vai krāpnieciskām darbībām.
Tā kā nedeklarētajam darbam piemīt arī tradī
cijas vai ieraduma dimensija, ir nepieciešama
konsekventa ilgtermiņa stratēģija. Tas nozīmē
visaptverošu politikas pieeju, nevis sadrumstalo
tu politiku, piemēram, ad-hoc tiesību aktus, sim
boliskas inspekcijas vai apžēlošanas pasākumus.
Pagaidu stimulējošu pasākumu attiecināšana uz
jaunuzņēmumiem (piemēram, PVN atbrīvojumi,
zemākas nodokļu likmes un sociālā nodrošināju
ma iemaksas) ir pamatota. Tā kā šādu pasākumu
uzdevums ir veicināt jaunu uzņēmumu izveidi,
tiem jābūt pagaidu raksturam.

Sadarbīgā ekonomika
un iespējamās saiknes
ar nedeklarēto nodarbinātību
celtniecībā
Eiropas Komisija definē sadarbīgo ekonomiku kā
uzņēmējdarbības modeli, kurā saimniecisko dar
bību veicina sadarbīgas platformas, kas rada at
vērtu tirgu tādu preču un pakalpojumu īslaicīgai
izmantošanai, ko nereti sniedz privātpersonas.
Arvien biežāk celtniecības nozarē un it īpaši
uzturēšanas un remontdarbu jomā var sastapt
platformu darbu (darba ņēmējus). Celtniecības
nozarei šāds platformu saimnieciskās darbības
modelis sniedz konkurētspējas priekšrocības, jo
samazina kopējās darbaspēka izmaksas. Izman
tojot (nereti fiktīvi) pašnodarbinātus darbiniekus,
platformas rada cenu lejupslīdi, jo atalgojums, ko
tās maksā par maiņu, konkrētiem amatiem vai
par konkrētu darbu, ir krietni zem tiesību aktos
noteiktās minimālās algas vai celtniecības nozarē
strādājošajiem paredzētajos koplīgumos noteik
tās algas.
Sadarbīgā ekonomikā starp klientu, starpniekiem
un faktiskajiem strādniekiem pastāv acīmre

dzams attālums, turklāt ne tikai fizisks. Tiek
izmantoti arī daudzi neskaidras darba tiesisko at
tiecību veidi un nepārskatāmi pakalpojumu līgu
mi. Galu galā pastāv liela varbūtība, ka sadarbīgā
ekonomika kļūs par nedeklarētā darba perēkli.
Lai sadarbīgā celtniecības nozarē novērstu ne
deklarētu darbu un fiktīvu pašnodarbinātību, ir
jāizstrādā konkrēta politika un īstenošanas pa
sākumi. Būtu ļoti vēlams, ka sadarbīgais darbs
celtniecības nozarē tiktu atļauts tikai tad, kad
tiks nodrošināta preventīva un pastāvīga visu
iesaistīto platformu un dalībnieku celtniecības
nozarē veikto darbību un sniegto pakalpojumu
pārraudzība.

Celtniecības nozares
raksturīgākās iezīmes
Šajā sakarā īpaši jāpiemin šādas četras celtniecī
bas nozares iezīmes: darbs piegādes ķēdēs, dar
ba sadrumstalotība, celtnieku ļoti augstā mobili
tāte un celtniecības uzņēmumu asā konkurence.
Lielākā daļa celtniecības darbību pēc to būtības
paredz vairāku dažādas specializācijas uzņēmu
mu piesaistīšanu. Dažreiz šie uzņēmumi strādā
noteiktā secībā, bet dažreiz vienlaikus. Tradicio
nāli galvenais darbuzņēmējs šos specializētos
darbus uztic apakšuzņēmējiem vai ārpakalpoju
ma sniedzējiem, kuri arī šo darbu mēdz uzticēt
tālāk citiem apakšuzņēmējiem un/vai ārpakal
pojuma sniedzējiem. Rezultātā nereti izveidojas
gara apakšuzņēmēju ķēde, kas sastāv no dau
dziem uzņēmumiem. Garas apakšuzņēmēju vai
ārpakalpojuma sniedzēju ķēdes būtisks trūkums
ir nepietiekamā caurskatāmība un atbildība.
Kaut arī apakšuzņēmēju piesaistīšana celtniecībā
var būt nepieciešama noteiktas specializācijas
darbu veikšanai vai rezerves jaudu nodrošināša
nai gadījumiem, kad darbuzņēmēja paša resursi
(jebkāda iemesla dēļ) ir izsmelti, nesamērīgi ga
ras apakšuzņēmēju vai ārpakalpojuma sniedzēju
ķēdes kopējā efektivitāte ir stipri apšaubāma.
Vājās caurskatāmības un uzņēmumu atbildības
dēļ, uzņemto saistību un atbildības aspekts apak
šuzņēmuma līgumu slēgšanas procesā bieži vien
tiek regulēts. 3
Celtniecības nozarei ir raksturīgs milzīgs darbavie
tu skaits un daudzi mikro, mazie un vidējie uzņē
mumi. Šāds SADRUMSTALOTS DARBA TIRGUS

Piedāvā
nedeklarētu
darbu
%

No tiem
remontdarbi
vai renovācija
%

28 Eiropas valstis

3

21

Austrumeiropa un Viduseiropa

2

30

Slovākija

3

45

Bulgārija

5

41

Latvija

6

36

Rumānija

2

33

Slovēnija

5

33

Horvātija

3

30

Lietuva

3

24

Čehijas Republika

4

24

Polija

1

23

Ungārija

4

19

Igaunija

6

38

Ziemeļvalstis

6

30

Zviedrija

7

31

Dānija

8

30

Somija

3

21

Rietumeiropa

4

20

Francija

4

24

Beļģija

6

24

Vācija

3

21

Austrija

4

20

Apvienotā Karaliste

1

20

Īrija

5

16

Nīderlande

10

14

Luksemburga

7

11

Dienvideiropa

3

15

Kipra

1

31

Portugāle

3

30

Malta

1

21

Grieķija

3

21

Itālija

3

14

Spānija

4

13

Avots: Eirobarometra 2019. gada
īpašā aptauja par nedeklarēto darbu
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Nedeklarētā darba
piedāvājums:
procentuālā daļa
celtniecības nozarē

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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būtiski apgrūtina nedeklarētā darba pārraudzību
un kontroli. Valsts iestāžu (un arodbiedrību) ne
pietiekamo pārraudzības spēju dēļ, celtniecības
nozares darba tirgus efektīvu un racionālu pār
raudzīšanu var lietderīgi veikt ar viediem un ino
vatīviem (piemēram, digitāliem) instrumentiem.
Pateicoties datu apmaiņas iespējām (piemēram,
PVN deklarācijas, būvatļaujas, sociālā nodroši
nājuma iemaksas), datus iespējams apstrādāt tā,
lai varētu noorganizēt (mērķtiecīgas) inspekcijas.

maksimāli apgrūtina saskaņotas nedeklarētā
(pagaidu) darba izskaušanas politikas īstenošanu
un izpildes uzraudzību.
Salīdzinot ar citām nozarēm, celtniecībā ir samē
ra zema rentabilitāte. Turklāt šajā nozarē valda
sīva konkurence. Celtniecības uzņēmumi konkur
sos nereti piedāvā pārāk zemu cenu cerībā, ka
līguma ietvaros tie varēs nopelnīt vairāk, veicot
izmaiņas.9 Tas viss rada asu cenu konkurenci,
kur peļņu var palielināt, samazinot darbaspēka
izmaksas. Tas ir viens no galvenajiem iemes
liem, kādēļ nedeklarētais darbs ir tik ļoti izplatīts
celtniecībā nozarē un kādēļ būtu jāpievērš īpaša
uzmanība ārkārtīgi zemu cenas piedāvājumu
izslēgšanai no turpmākas dalības.

Šajā sakarā noderīgs rīks ir sociālās identitātes
kartes, kuras veidotas ar mērķi uzlabot pārrau
dzības procesu.4
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Šī iemesla dēļ 2019.
gadā tika izveidota
Eiropas Darba iestāde.
8		Konkrēts piemērs:
ES Regula par pagaidu
pārrobežu sociālo nodro
šinājumu ir balstīta uz
izcelsmes valsts principu,
savukārt ES Direktīva
par pagaidu pārrobežu
algām un darba nosacī
jumiem ir balstīta uz
uzņemošās valsts
noteikumiem.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Tomēr daži uzskata,
ka uzņēmumiem,
kuri vienkārši ievēro
normatīvos aktus,
nebūtu jāsniedz kādas
īpašas (finansiālas)
priekšrocības.

Nesenā Eiropas Tiesas nolēmumā lietā
Nr. C-55/18 teikts, ka, lai nodrošinātu atbilstību
noteikumiem par maksimālo nedēļas darba laiku
un atpūtas pārtraukumiem, darba devējiem ir
katru dienu jāuzskaita visas viņu darba ņēmēju
nostrādātās stundas. Šo informāciju varētu ie
kļaut sociālās identitātes kartē.

Tā kā pastāv skaidra saikne starp nedeklarētu
darbu un nesamērīgi zemiem cenu piedāvājumiem
konkursos, publisko iepirkumu procedūrās ir jāpa
redz konkrēti obligāti preventīvie pasākumi, lai
izskaustu nesamērīgi zemus cenas piedāvājumus.

Nav šaubu, ka celtniecības nozare ir vismobilākā
nozare, jo celtniecības uzņēmumi un celtnieki
pastāvīgi pārvietojas, lai sniegtu savus pakalpo
jumus. Nozarei raksturīgs arī ļoti augsts pārro
bežu mobilitātes līmenis.5 Gadu gaitā norīkojumu
skaits celtniecībā ir pastāvīgi bijis ļoti liels. Īpaši
jāpiemin pēdējos gados vērojama tendence, pro
ti, palielinās tādu norīkojumu skaits, kad darba
ņēmēji tiek uz laiku norīkoti darbā uzreiz vairā
kās dalībvalstīs.6 Tā kā starp nedeklarētu darbu
un pārrobežu norīkojumiem pastāv cieša saikne,
īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārrobežu krāp
šanai sociālā nodrošinājuma jomā un pārrobežu
aspekta ļaunprātīgai izmantošanai celtniecības
nozarē. Tā kā šis nedeklarētā darba veids ir ļoti
specifisks, ir nepieciešami speciāli pārraudzības
un kontroles rīki, kā arī specializētas pārrau
dzības iestādes.7 Esošais sarežģītais un dažos
gadījumos pretrunīgais ES tiesiskais regulējums 8

Visu politikas ietekmes
sviru izmantošana
Vispārējais mērķis ir:
• pārvērst nedeklarēto darbu deklarētajā
un tādā veidā
• izskaust nedeklarēto darbu.
Šā mērķa sasniegšanai ir pieejams plašs tiešu un
netiešu politikas pasākumu klāsts.
TIEŠO PASĀKUMU mērķis ir samazināt vai

palielināt izmaksas un tādējādi vairojot ieguvu
mus no darbības deklarētā vidē. Izmaksu sama
zinājums sniegs tiešas finansiālas priekšrocības
uzņēmumiem, kuri spēj skaidri pierādīt, ka tie
ievēro normatīvo aktu prasības.10 Savukārt iz

2007. gada 2013. gada

2019. gada

%

%

ES

16

11

10

Ziemeļeiropa

30

17

14

Rietumeiropa

18

10

9

Austrumeiropa un Viduseiropa

17

11

10

Dienvideiropa

9

12

13

Avots: Eirobarometra 2007., 2013.
un 2019. gada aptaujas
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Iedzīvotāju procentuālā daļa,
kuri pērk nedeklarētus
remontdarbus un
uzturēšanas pakalpojumus

maksu palielinājums būs atturošs finansiāls sods
uzņēmumiem, kuri neievēro likumu prasības un
ir iesaistīti nedeklarētās darbībās.
Pieņemot, ka personas, kuras ir iesaistītas vai
plāno iesaistīties nedeklarētā darbā celtniecības
nozarē, ir racionāli ekonomikas dalībnieki, kuri
izvērtē, vai šādas rīcības sniegtais ieguvums ir
lielāks nekā pieķeršanas un soda radītie zaudē
jumi, mūsu uzdevums ir izmainīt viņus vilinošo
izmaksu un ieguvumu attiecību.
Lielākā daļa politikas rīku ir atturoši pasākumi,
kas izstrādāti, lai atturētu uzņēmumus no nede
klarēta darba izmantošanas, jo pretējā gadījumā
pastāv liela varbūtība, ka uzņēmumam tiks no
teikts sods un sankcijas. To, protams, iespējams
panākt, nosakot vainīgajiem apjomīgus naudas
sodus un smagas sankcijas. Papildus sodiem
daudzās valstīs tiek ieviesti inovatīvi sodu veidi,
piemēram, neatbilstības sarakstu izmantošana,
kas liedz sarakstā iekļautajiem noteikumu pār
kāpējiem pieteikties valsts atbalsta programmām
vai piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, vai
arī pārkāpēju nosaukumu publicēšanas un kau
nināšanas iniciatīvas, kas paredz atklāt pārkāpē
ju nosaukumus.
Tomēr apjomīgie sodi un smagās sankcijas ne
sniedz nekādu rezultātu, ja tās netiek pienācīgi
izpildītas. Ar izpildi saprot to, ka šiem sodiem ir
reālas sekas, proti, tie ir faktiski sodi un sank
cijas. Pārāk bieži vienkārši netiek veiktas kon
troles vai inspekcijas, savukārt uzliktie sodi un
sankcijas netiek piemērotas, jo administratīvā vai
juridiskā (tiesas) procesā tās tiek atceltas. Šā
dos gadījumos tā dēvētie atturošie sodīšanas un
sankciju rīki ir bezjēdzīgi risinājumi.
Nedeklarētā darba izmaksas var palielināt arī,
paaugstinot iedomāto vai faktisko atklāšanas
varbūtību (piemēram, veicot darbavietu inspekci
jas, izstrādājot IT sistēmas, kas veic datu saska
ņošanu, īstenojot iniciatīvas, kas paredz darba
ņēmēju reģistrēšanu pirms darba sākšanas vai
pirmajā darba dienā, ieviešot darbavietās ID
kartes, īstenojot saskaņotas datu koplietošanas
iniciatīvas visās valsts struktūrās, rīkojot kopīgas
inspekcijas, kā arī, ieviešot iespēju ziņot par kon
kurentiem, piemēram, izveidojot speciālu tālruņa
līniju). Šie centieni palielināt nedeklarētā darba
izmaksas palīdzēs sasniegt nedeklarētā darba
izskaušanas mērķi.

Pērk
nedeklarētas
preces vai
pakalpojumus
%

No tiem
remontdarbi
vai
renovācija
%

28 Eiropas valstis

10

30

Austrumeiropa un Viduseiropa

10

31

Bulgārija

17

42

Slovākija

12

41

Čehijas Republika

16

34

Ungārija

15

33

Polija

5

32

Horvātija

18

28

Slovēnija

11

28

Igaunija

13

26

Latvija

21

23

Lietuva

16

22

Rumānija

7

19

Rietumeiropa

9

28

Apvienotā Karaliste

5

39

Īrija

14

35

Beļģija

16

34

Francija

8

31

Nīderlande

27

28

Luksemburga

13

24

Austrija

12

22

Vācija

7

19

Dienvideiropa

13

31

Grieķija

27

44

Malta

30

36

Spānija

9

32

Itālija

12

28

Kipra

16

27

Portugāle

16

22

Ziemeļvalstis

14

25

Dānija

16

36

Zviedrija

13

24

Somija

14

14

4. TABULA

Preču un pakalpo
jumu iegādāšanās
nedeklarētā vidē:
celtniecības nozares
procentuālā daļa

Avots: Eirobarometra 2019. gada
aptauja par nedeklarēto darbu

Ja šādu rīku nav, pastāv lielāka varbūtība, ka
darbuzņēmējs nolems, ka ieguvumi no nedekla

11

rēta darba ir lielāki, nekā iespējamie zaudējumi
no pieķeršanas.
Būtu jāatzīmē, ka, lai rīcība būtu efektīva un
iedarbīga, nepieciešama tādu tiešo pasākumu
kombinācija, kas vērsti uz nedeklarētā darba
pārveidošanu deklarētā darbā un nedeklarētā
darba izskaušanu. Tikai tā var nodrošināt, ka
profilakses, kontroles un izpildes uzraudzības rīki
tiek izmantoti optimāli.
Nedeklarētā darba pārveidošanas un izskauša
nas nolūkā tiešos pasākumus var iedalīt piedāvā
juma puses un pieprasījuma puses veicināšanas
līdzekļos un atturēšanas līdzekļos. Tas sasaucas
ar klienta un darbuzņēmēja attiecībām, proti,
darbuzņēmējs veic nedeklarētu darbu, reaģējot
uz klienta pieprasījumu. Celtniecības nozarē nav
iespējams izskaust nedeklarēto darbu, ja tiek
ignorētas klienta un darbuzņēmēja attiecības.
Piedāvājuma pusē noteiktie veicinošie un attu
rēšanas līdzekļi ir šādi: noteikumu ievērošanas
vienkāršošana, amnestijas, trauksmes cēlāju
sistēmas, mērķtiecīgas kontroles, atturoši sodi
un sankcijas, kā arī konsultāciju un atbalsta pa
kalpojumi personām, kuras vēlas turpmāk dar
boties deklarētā vidē. Šie veicinošie un atturošie
pasākumi ir aktīvi, un tie ir izstrādāti, lai paātri
nātu pārmaiņas.
Pie piedāvājuma puses veicinošo un atturošo
pasākumu netiešajām pozitīvajām sekām jāmin
tas, ka tie veicina pašregulāciju. Lai izvairītos no
tiešajiem pasākumiem, nozares dalībnieki var
censties izstrādāt paši savus rīkus ar mērķi no
vērst ārēju iejaukšanos. Jāpiebilst gan, ka paš
regulācija nenotiek automātiski. Pašregulācija
sāksies tikai tad, kad nozares dalībnieki apjautīs,
ka negatīvo pasākumu radītie trūkumi ir lielāki
par pašregulācijas trūkumiem/izmaksām, un
ka tā ir mazāk sāpīgs instruments, kuru turklāt
attiecīgie dalībnieki var kontrolēt.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Eiropas Komisija.
Brisele.
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Nedeklarētā darba pieprasījuma pusē veicinošie
un atturošie pasākumi ir vērsti uz “klientiem”,
proti, fiziskām vai juridiskām personām, kuras
ir potenciālie ieguvēji no zemajām cenām. Celt
niecības nozarē klienti bieži vien (taču ne vien
mēr) ir ēkas vai celtniecības projekta īpašnieki.
(Privāto) mājokļu remontdarbu, uzturēšanas un
uzlabošanas darbu gadījumā klientiem varētu
piedāvāt dažādus atvieglojumus par deklarētu
preču un pakalpojumu izmantošanu (piemēram,
ļaut atskaitīt deklarētu pakalpojumu izmantoša
nas izmaksas no maksājamās ienākuma nodokļa

NEDEKLARĒTĀ DARBA IZSKAUŠANA CELTNIECĪBAS NOZARĒ

summas, izsniegt kuponus, kas patērētājam dotu
iespēju maksāt vien daļu no darbinieka stundas
likmes, bet pārējo daļu segtu valsts, un paredzēt
netiešās nodokļu atskaitīšanas iespējas). Tādu
pašu pieeju varētu izmantot arī attiecībā uz lielā
kiem klientiem, piedāvājot konkrētus veicinošos
pasākumus.
Runājot par atturošiem pasākumiem, klientus
nevajadzētu atbrīvot no atturošām sankcijām,
jo nereti tieši viņi ir zemo cenu ieguvēji. Turklāt
klientiem ir lielākas iespējas kontrolēt cenu
noteikšanu (un attiecīgi jāuzņemas lielāka atbil
dība).
NETIEŠIE PASĀKUMI atzīst, ka iedzīvotāji un

celtniecības uzņēmumi nav tikai racionāli ekono
mikas dalībnieki, kuri vienkārši izvērtē izmaksas
un ieguvumus. Viņiem ir arī sociāla loma, izman
tojot nedeklarētu darbu, jo viņu normas, vērtības
un uzskati ir pretrunā ar tiesisko regulējumu,
tāpēc ka viņi, piemēram, neuzticas valdībai un tās
mērķiem. Ticamākie šādas izvēles cēloņi ir lielās
naudas summas, kas ir apgrozībā celtniecības
nozarē, nepietiekamās pārbaudes un kontroles
un uzņēmumu sīvā konkurence.
Lai panāktu vēlamo līdzsvaru, nepieciešama
divvirzienu stratēģija. No vienas puses, netiešo
politikas pasākumu uzdevums ir mainīt normas,
vērtības un uzskatus, ka nedeklarēta darba iz
mantošana ir pieņemama, tādā veidā panākot, ka
šīs personas sāks ievērot normatīvo aktu prasī
bas (piemēram, ar informatīvu kampaņu un izglī
tošanas iniciatīvu palīdzību). Taču mainīt normas,
vērtības un uzskatus nav viegli. Tam nepiecie
šams skaidrs redzējums, ilgtermiņa apņemšanās
un pārliecinoši argumenti. Tāpat ir skaidri jāzina,
kādi ir pārmaiņu cēloņi un ieguvumi. Kopumā cil
vēki labprātāk izvēlas neko nemainīt un negribīgi
pieņem pārmaiņas.
Netiešajiem politikas pasākumiem būtu jāsekmē
arī institucionālas pārmaiņas, piemēram, oficiālo
iestāžu iekšējo procesu pielāgošana, ierēdņu
apmācības un kvalifikācijas celšana, kā arī iekšē
jā administratīvā sloga samazināšana. Šie pasā
kumi noteikti uzlabos iedzīvotāju un uzņēmumu
pārliecību, ka pastāv procesuāls un sadalīts
taisnīgums un tiesiskums, un attiecīgi paaugsti
nāsies uzticība valdībai un tās darbam.
Pastāv vienprātība un pierādījumi, ka kopīga tiešo
un netiešo pasākumu izmantošana ir efektīvākais
un auglīgākais veids, kā izskaust nedeklarēto
darbu celtniecības nozarē.11

Lai panāktu taustāmu ietekmi
darbavietu līmenī, ir steidzami
jāpilnveido profilaktisko,
pārbaudes un izpildes kontroles
rīku kombinācija, kas tiek
izmantota nedeklarētā darba
izskaušanai celtniecības nozarē.

13

2. IEDAĻĀ

ES PROJEKTS
“NEDEKLARĒTĀ DARBA IZSKAUŠANA
CELTNIECĪBAS NOZARĒ”
ES finansētā projekta mērķis bija veicināt vienotas pieejas izmantošanu attiecībā uz nedeklarēto darbu
celtniecības nozarē. Projekts norisinājās septiņās dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Francijā,
Itālijā, Rumānijā un Spānijā). Katrā valstī celtniecības nozares asociācijas, darba devēju federācijas
un izpildes uzraudzības iestādes kopīgi centās izstrādāt virkni politikas iniciatīvu, aptverot visu iespējamo darbību klāstu nedeklarētā darba izskaušanai celtniecības nozarē. Šo iniciatīvu apkopojums ir
sniegts 1. ATTĒLĀ. Projekts parādīja, ko iespējams sasniegt trim pusēm sadarbojoties, un kā sociālie
partneri var uzņemties vadošo lomu nedeklarētā darba pārvēršanā deklarētā darbā.
Ņemot vērā, ka no visiem nedeklarētā darba gadījumiem Eiropā vairāk nekā piektdaļa (21 %) tika
konstatēti celtniecības nozarē, nedeklarētā darba izskaušanas politikas iniciatīvu tālāka īstenošana
būtiski ietekmēs Eiropas ekonomikas nedeklarēto daļu.

BEĻĢIJAS
PARAUGPRAKSE
Frederiks de Vispelāre (Frederic De Wispelaere)
Lēvenas Katoļu universitāte

Pamatojoties uz apspriežu dokumentu, tika no
lemts sagatavot kopsavilkumu par nedeklarētā
darba pašreizējo mērogu Beļģijas celtniecības
nozarē un tā apkarošanas pasākumiem.
2020. gada 20. februārī valstī notika arī šim jautā
jumam veltīta konference.
Nedeklarētais darbs joprojām ir ikdienas rea
litāte Beļģijas ekonomikā, turklāt ne tikai
celtniecības nozarē. Uzņēmumiem, kuri ievēro
noteikumus, tas rada netaisnīgu konkurenci,
bet nedeklarētā darba veicējiem – darba ņēmē
jiem tas liedz saņemt sociālo aizsardzību, un
uz viņiem neattiecas nodarbinātības standarti.
Nedeklarētais darbs nozīmē arī, ka klients nevar
būt pārliecināts, ka darbs tiks paveikts kvalita
tīvi. Visbeidzot, taču ne mazāk svarīgi ir tas, ka
nedeklarētā darba rezultātā samazinās valsts
ieņēmumi, kas savukārt negatīvi ietekmē sociālā
nodrošinājuma finansēšanu.
Lai izskaustu nedeklarēto darbu, vienmēr būs
jākombinē dažādi pasākumi, ņemot vērā trīs
elementus (spiedienu, iespēju un racionalizāciju),
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kas mudina uzņēmumu vai fizisku personu pie
vērsties nedeklarētam darbam. Tomēr būtu jā
nodala nedeklarētā darba izskaušana darījumos
starp diviem uzņēmumiem (B2B) no darījumiem,
kas notiek starp uzņēmumu un patērētāju (B2C).
Jāpiebilst arī, ka būs nepieciešami pasākumi gan
Eiropas, gan valsts līmenī.
Pēdējo desmit gadu laikā nedeklarētais darbs
Beļģijas celtniecības nozarē ir ieguvis spēcīgu
starptautisku skanējumu. Beļģijas celtniecības
nozarē ir ļoti palielinājies no citām valstīm norī
koto darba ņēmēju un pašnodarbinātu personu
skaits. Līdz ar šādu personu nodarbināšanu ir
palielinājies darba ņēmēju tiesību ļaunprātīgas
neievērošanas gadījumu skaits. Turklāt sociālo
inspekciju iespējas pārraudzīt un kontrolēt šādu
ļaunprātīgu noteikumu neievērošanu arvien vai
rāk apgrūtina neefektīvā pārrobežu sadarbība.
Neskatoties uz to, impulss cīņai pret pārrobežu
sociālo krāpšanu un nedeklarēto darbu acīmre
dzami aug. Piemēram, līdz 2020. gada 30. jūlijam
valsts tiesību aktos bija jātransponē Direktīvas
(ES) 2018/957 noteikumi. Tas nozīmē, ka 2020.
gada otrajā pusē attiecīgajām sociālajām inspek
cijām būs jāpieliek īpašas pūles, lai informētu
ieinteresētās personas (citastarp vienotajā na
cionālajā tīmekļa vietnē atjauninot un iztulkojot
Sociālās informācijas un izmeklēšanas dienesta
(SIOD/SIRS) publicētos nozares norādījumus un

1. ATTĒLS

Celtniecības nozarē
nedeklarētā darba izskau
šanas politikas pasākumi
nedeklarētā darba
pārvēršanai deklarētā
darbā

NEDEKLARĒTĀ
DARBA
IZSKAUŠANA

NETIEŠĀS
KONTROLES

TIEŠĀS
KONTROLES

ATTUROŠIE LĪDZEKĻI
(“PĀTAGA”)
UZLABOTA ATKLĀŠANA
UN SODI

ID kartes RUMĀNIJA
Piegādes ķēdes atbildība RUMĀNIJA
Paziņošana par inspekcijām BEĻĢIJA
Uzticamības pārbaudes piegādes
ķēdēs FRANCIJA

VEICINOŠIE LĪDZEKĻI
(“BURKĀNS”)
Celtniecības nozares paritārā
sociāla fonda (Celtnieku sociālā
fonda) rīkotas apmācības
RUMĀNIJA

Palīdzēšana darba ņēmējiem
iespēju meklēšanā (piem., darba
aģentūras, tīmekļa vietnes)
AUSTRIJA

Lietotne darba laika uzskaitei
(izstrādē) SPĀNIJA

Stimuli publisko iepirkumu
konkursos FRANCIJA

Iemaksu saistību izpildes vienotais
dokuments (DURC) ITĀLIJA

Celtniecības darbinieku fonds

Paritātes sociālo fondu pārrobežu
sadarbības nolīgumi ITĀLIJA
Reģionālie sadarbības nolīgumi starp
sociālajiem partneriem un darba
inspekciju ITĀLIJA
Celtniecības nozares paritārā sociāla
fonda (BUAK) proaktīvā loma
AUSTRIJA

Klientu atbildība celtniecības nozarē
AUSTRIJA

SPĀNIJA

SAMAZINĀT OFICIĀLO
UN NEOFICIĀLO IESTĀŽU
NELĪDZSVAROTĪBU
Trešo valstu valstspiederīgo
izglītošana par darba tiesībām
RUMĀNIJA

Informācijas kampaņa BULGĀRIJA
Informācija par darba tiesībām
Parīzes 2024. gada olimpisko spēļu
celtniecības objektu darbiniekiem
FRANCIJA

Informācijas kampaņa par
nedeklarētā darba izmaksām
AUSTRIJA

Parīzes 2024. gada olimpisko spēļu
celtniecības objektu darbinieku
informēšana un izglītošana
par viņu tiesībām FRANCIJA
Sociālo partneru un iestāžu
sadarbības nolīgumu un
saprašanās memorandu
veicināšana FRANCIJA
Fonda BUAK un valsts iestāžu
sadarbība AUSTRIJA

Atbildības nodošana apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmuma līgumu
slēgšanas ierobežošana SPĀNIJA

kontrolsarakstus, kā arī, veicot pēkšņas neplā
notās pārbaudes), un pēc tam veiktu to Beļģijas
darbuzņēmēju pārbaudes, kuri izmanto darbi
nieku norīkošanas iespējas, kā arī šo ārvalstu
pakalpojumu sniedzēju pārbaudes. Tāpat jop
rojām turpinās debates saistībā ar Regulas par
sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
pārskatīšanu. Lai izskaustu pārrobežu krāpšanu,
izmantojot darbinieku norīkošanu, ir ļoti svarī

gi, lai tiktu uzlabotas norīkošanas nosacījumu
pārbaudes, ko veic kompetentās valsts iestādes
pirms A1 veidlapas izsniegšanas. Būtu jāuzlabo
arī pārbaudes, kurās noskaidro, vai nosūtītājā
dalībvalstī sociālā nodrošinājuma iemaksas tiek
veiktas pareizā apmērā, un to varētu panākt pri
māri ar informācijas apmaiņas palīdzību starp
uzņemošās dalībvalsts un nosūtītājas dalībvalsts
kompetentajām iestādēm. Turklāt, lai nodroši
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nātu finansiālo sankciju (iedarbīgāku) izpildi, būs
nepieciešama pārrobežu sadarbība. Šajā sakarā
svarīgs partneris cīņā pret pārrobežu krāpšanu
sociālā nodrošinājuma jomā būs nesen izveidotā
Eiropas Darba iestāde.
Norīkošanas izraisītajai sociālā dempinga problē
mai pievērstā milzīgā uzmanība var radīt iespai
du, ka valsts iekšējais nedeklarētais darbs vairs
nav problēma. Tomēr tas joprojām ir problēma,
kuru nevar un nedrīkst ignorēt. Patiesībā nede
klarētais darbs bija realitāte vēl pirms sociālais
dempings norīkojumu veidā kļuva par karstu
debašu tematu. Sabiedriskās domas aptauju
rezultāti (skatīt neseno speciālo Eirobarometra
izdevumu Nr. 498 par nedeklarēto darbu) un so
ciālo inspekciju veiktās pārbaudes apstiprina, ka
Beļģijas celtniecības nozarē nedeklarētais darbs
joprojām pastāv. Saskaņā ar Beļģijas Nacionālās
bankas datiem aptuveni piektdaļu no celtniecības
nozares peļņas nodrošina darbības melnajā tirgū.
Nedeklarētā darba apmērs celtniecības nozarē ir
ievērojami augstāks nekā citās nozarēs. Šī parā
dība joprojām tiek pārāk bieži attaisnota, un tās
nozīmīgums mazināts: “nedeklarētais darbs taču

Fiziskām pārbaudēm darbavietās
ir būtiska nozīme. Tādēļ ir jāpalielina
darba inspektoru skaits.
Darba inspektori ir jānodrošina
ar mūsdienīgiem informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem
un jāapmāca ar tiem rīkoties.
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ir kā smēre, lai mūsu ekonomika turpinātu funk
cionēt”. Šķiet, ka Beļģijas sabiedrībā tas joprojām
ir pieņemami. Turklāt tas parāda, cik ļoti liela no
zīme ir inspekcijām un krimināltiesību sistēmai.
Galu galā izpildes kontroli nevar uzkraut sociālo
partneru plecos, jo pašregulācija nekad nenākas
viegli. Pārkāpumu skaits joprojām ir ļoti augsts,
lai gan sociālās inspekcijas jau gadu desmitiem
celtniecības nozarei pievērš pastiprinātu uzma
nību. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam zaudēt
modrību. Attiecīgi visiem papildinājumiem, ko
veic plānā par taisnīgas konkurences nodroši
nāšanu celtniecības nozarē, būtu jākoncentrējas
nevis tikai uz sociālo dempingu, bet jāpievēršas
arī nedeklarētajam darba tieši valsts mērogā. To
varētu paveikt, vairāk iesaistot nodokļu iestādes
konsultāciju sniegšanā un pārbaužu veikšanā.
Nav noslēpums, ka sociālā nodrošinājuma in
spekcijas ir daudz mazāk iesaistītas nedeklarētā
darba izskaušanā darījumos, kas notiek starp
uzņēmumu un patērētāju (B2C). Šajā jomā svarī
ga loma jāuzņemas nodokļu iestādēm, gan veicot
pašnodarbināto darba ņēmēju ienākumu pārbau
des, gan pārbaudot ar celtniecību saistītās PVN
deklarācijas.

Nesen valdības pieņemtais atbrīvojums no algas
ieturējumu nomaksas par maiņu darbu celtnie
cības nozarē un ar to saistītajās nozarēs kopā
ar tā dēvēto nodokļu pārbīdi neapšaubāmi ir
vērā ņemams nodokļu atvieglojums celtniecības
nozarei, lai gan Beļģijas valdībai tie ir būtiski
nodokļu izdevumi. Normālos apstākļos šādu
pasākumu rezultātā nedeklarētajam darbam
vajadzētu samazināties, vienlaikus palielinoties
likumīgo darbavietu skaitam. No tā varam seci
nāt, ka nedeklarētā darba apmēra un tendenču
aplēses, kā arī tā izskaušanas centieni ir vairāk
balstīti uz sajūtām, nevis faktiem. “Šķiet”, ka
nedeklarētais darbs ir samazinājies, “šķiet”, ka
nodokļu pārbīde rezultātā palielinās vietējo dar
binieku skaits, utt. Tādēļ ir steidzami jāpilnveido
šīs parādības pārraudzība, paredzot, ka ir jāveic
apkarošanas pasākumu novērtēšana pirms un
pēc to īstenošanas, sākot ar plāna par taisnīgas
konkurences nodrošināšanu celtniecības nozarē
izvērtēšanu, atbrīvojuma no algas ieturējumu
nomaksas par maiņu darbu celtniecības nozarē
un ar to saistītajās nozarēs izvērtēšanu un visbei
dzot – Likuma par papilddarbu izvērtēšanu. Soci
ālā nodrošinājuma inspekciju reformas ietvaros
tika nolemts pastiprināt Sociālās informācijas un
izmeklēšanas dienesta (SIOD/SIRS) stratēģisko
un koordinējošo lomu, citastarp, izveidojot zināt
niski pamatotu Zināšanu centru krāpšanas jautā
jumos sociālā nodrošinājuma jomā, kura viens no
mērķiem ir izstrādāt uz pierādījumiem balstītu
stratēģiju krāpšanas izskaušanai sociālā nodroši
nājuma jomā. Tā ir teicama iniciatīva.
Visbeidzot, var teikt, ka celtniecības nozarē val
došā netaisnīgā konkurence, ko rada atsevišķi
nozares dalībnieki, kuri vai nu nemaksā sociālā
nodrošinājuma iemaksas vai citus nodokļus, vai
maksā tos mazā apmērā, ir zināmā mērā legali
zēta, jo ir atļauti vairāki netipiski nodarbinātības
veidi (norīkošana, pašnodarbinātība sekundārajā
darbības jomā, likums par blakusdarbiem, u. c.).
Tā rezultātā konkurences apstākļi vairs nav vien
līdzīgi. Turklāt nav pietiekamu garantiju, ka noza
rē strādājošajiem būtu minimālās nepieciešamās
profesionālās zināšanas. Tā ir ļoti neveselīga un
tādēļ neapskaužama situācija. Tas tikai nozīmē,
ka Beļģijā samazinās ne tikai to personu skaits,
kuras maksā nodokļus, bet arī viņu nodokļu bāze.
Tādēļ ir jāpieliek visas pūles, lai palielinātu to
darba ņēmēju un pašnodarbināto personu daļu
Beļģijas būvlaukumos, kuras maksā nodokļus
atbilstoši standarta nodokļu režīmam.

FRANCIJAS
PARAUGPRAKSE
Anuka Lavēre (Anouk Lavaure)
Darba politikas ģenerāldirektorāts

Francijā šajā projektā piedalījās celtniecības
darbiniekus pārstāvošās arodbiedrības un valsts
būvdarbu darba dēvēju organizācijas. Iesaistījās
arī vairākas organizācijas un valsts struktūras,
kuras ir saistītas ar gaidāmo Parīzes 2024. gada
olimpisko spēļu infrastruktūras celtniecību.
Francijas dalību projektā koordinēja Darba politi
kas ģenerāldirektorāts, turklāt tajā aktīvi līdzdar
bojās Ildefransas reģiona Uzņēmējdarbības un
nodarbinātības lietu direktorāts, jo lielākā daļa
olimpisko spēļu objektu atrodas Parīzes reģionā,
kur arī norisināsies vairums pasākumu. Ar valsts
iestāžu atbalstu darbību pamatā bija sociālo part
neru iniciatīvas.
Projekta partneri vienojās, ka projekta sanāk
smēs puses centīsies pilnveidot informācijas
apmaiņu un koordināciju starp Francijas celtnie
cības nozares sociālajiem partneriem un visām
iestādēm, struktūrām un organizācijām, kas
iesaistītas Parīzes olimpiādes infrastruktūras
celtniecībā. Visi partneri tikās vairākās sanāks
mes, kurās puses apmainījās ar informāciju un
saskaņoja turpmāko rīcību.
Pirmajā viedokļu apmaiņas sanāksmē dalībnieki
apzināja dažādo ieinteresēto personu gaidas/
problēmas, kā arī jau esošās iniciatīvas, un notei
ca sākotnējos rīcības virzienus.
Notika arī informatīva apspriede par 2012. gada
Londonas olimpiādes rīkošanas jautājumiem,
kurā iepazīstināja ar to, kā praktiski tika orga
nizēta koordinācija starp Lielbritānijas celtnie
cības nozares arodbiedrībām un par olimpisko
spēļu norisi atbildīgo iestādi (ODA) un Londonas
olimpisko spēļu rīcības komiteju (LOCOG). Šajā
iesaistīto pušu koordinācijā īpaša uzmanība tika
pievērsta sociālajiem aspektiem darbavietās,
piemēram, darba aizsardzībai, mājokļu jautāju
mam, darba apstākļiem un tml. Londonas olim
piskās spēles bija visu laiku drošākās spēlēs ar
oficiāli reģistrēto traumu rādītāju 0,17 uz 100 000
cilvēkstundām un nevienu nāves gadījumu. Ko
ordinācijas aspekts tika nostiprināts sadarbības
līgumā un saprašanās memorandā, ko parakstīja
visi partneri. Līgumos tika iekļauti noteikumi par
šādiem jautājumiem:

17

Pieredze rāda, ka lielu būvlaukumu gadījumā cieša sociālo partneru, iestāžu,
darbuzņēmēju un klientu sadarbība patiešām sniedz rezultātus un var novērst
nedeklarēto darbu un nelaimes gadījumus visā apakšuzņēmumu ķēdē.

•
•
•
•
•
•
•
•

nodrošināt visiem spēļu kvalitatīvu norisi;
izglītība, apmācība un darbaudzināšana;
veselība, drošība un labklājība;
līdztiesība, daudzveidība un iekļaušana;
arodbiedrību praktiska ieguldījuma
veicināšana;
tiešā nodarbinātība;
dalība arodbiedrībās;
darba samaksa un pabalsti.

Tajā pašā sanāksmē Beļģijas Celtniecības kon
federācija, kas pārstāv nozares darba devējus,
iepazīstināja ar tās veiktajiem pasākumiem
neadekvāti zemu cenu atklāšanai publiskajos
iepirkumos.
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Visbeidzot, Starptautiskā celtniecības un kokap
strādes darbinieku federācija iepazīstināja ar trīs
darba pārbaužu piemēriem liela mēroga sporta
pasākumos:
• darba pārbaudes rīkošana kopā ar 2018. gada
FIFA Pasaules kausa futbolā vietējo rīcības
komiteju Krievijā un saprašanās memoranda
parakstīšana ar komiteju;
• darba pārbaudes rīkošana kopā ar 2022. gada
FIFA Pasaules kausa futbolā Augstāko izpildes
nodrošināšanas un mantojuma komiteju Kata
rā un saprašanās memoranda parakstīšana ar
komiteju;
• VINCI-QDVC projektu kopīga inspekcija Katarā,
pamatojoties uz starptautisku pamatnolīgumu.

Uzskaitīto starptautisko pārbaužu paraugprakse
bija atbildīgajām Francijas iestādēm noderīga,
praktiska un pārņemama, it īpaši par olimpisko
spēļu infrastruktūru atbildīgajai iestādei
(SOLIDEO), kā arī Francijas celtniecības nozares
sociālajiem partneriem.
Projekta partneri pārrunāja arī jautājumu par
strādnieku trūkumu valsts pasūtījumu un citu
celtniecības projektu izpildei Ildefransas reģionā
(Lielparīzes reģions), pamatnolīgumu par nodar
binātības un prasmju vairošanu, lai sniegtu atbal
stu uzņēmumiem darbinieku pieņemšanai darbā,
Olimpisko spēļu sociālo hartu, ko parakstījušas
Francijas starpprofesiju sociālās partnerorgani
zācijas un profesionālās organizācijas, kurā īpaša
uzmanība pievērsta norīkotu darbinieku informē
šanai un tiesībām, un vienošanos par mērķiem
starp SOLIDEO un katru klientu.
Visi partneri vienojās turpināt strādāt šādos trīs
darbības virzienos:
• cieši iesaistīt visus projekta partnerus noteikto
paraugprakses piemēru praktiskā īstenošanā;
• palīdzēt iepirkumu iestādēm, darbuzņēmējiem
un klientiem izstrādāt uzaicinājumus piedalī
ties publiskā iepirkumā un atbildes uz iesnieg
tajiem pieteikumiem, kā arī izstrādāt noteiku
mus iesniegto derīgo piedāvājumu izvērtēšanai
(atbilstoši Beļģijas Celtniecības federācijas
izstrādātajiem rīkiem);
• uzlabot rīkus darba ņēmēju un uzņēmumu
informēšanai par viņu tiesībām un pienāku
miem pirms darbinieka pieņemšanas darbā,
kā arī būvdarbu laikā, smeļoties iedvesmu no
daudzās valodās pieejamās vietnes
www.constructionworkers.eu.12
Apspriežu laikā tika formulētas dažādas vajadzības:
• jāuzlabo ilgtspējīgs publiskais iepirkums;
• jāatbalsta ieinteresēto personu kontaktu tīkla
veicināšanas procesa izstrāde un īstenošana,
izmantojot secīgu pieeju, proti, apmācības,
informācija, obligāto formalitāšu izpilde, utt.;
• jānoskaidro papildu paraugprakses piemēri un
esošie rīki attiecībā uz drošas piekļuves orga
nizēšanu būvlaukumam;
• iespējams jāieceļ sociālais koordinators, kurš
būtu atbildīgs par norīkoto darbinieku vajadzī
bu risināšanu.

BULGĀRIJAS
PARAUGPRAKSE
Autore: Vaņa Tividoševa (Vanya Tividosheva)

Bulgārijas celtniecības nozares nacionālie so
ciālie partneri ir vienisprātis, ka nedeklarētais
darbs ir milzīga problēma, kas ir īpaši izplatīta
tieši celtniecības nozarē.
Bulgārijas valsts iniciatīvām attiecībā uz nede
klarēto darbu celtniecības nozarē bija šādi mērķi:
stiprināt trīspusējo dialogu, rosināt diskusijas
starp sociālajiem partneriem un iestādēm, kā
arī rast (jaunus) risinājumus nedeklarētā darba
izskaušanai celtniecības nozarē.
Galvenie nacionālie nozares parteri bija:
• arodbiedrības: Celtniecības, rūpniecības un
ūdensapgādes nozaru federācija (FCIW
PODKREPA) un Celtniecības nozares brīvo
arodbiedrību federācija (FITUC);
• Bulgārijas Celtniecības kamera, kura ir
celtniecības nozares darba devēju federācija;
• Darba inspekcijas izpildaģentūra.
Nozīmīgākās nozares organizācijas, arodbiedrī
bas un valsts iestādes sadarbojās, lai izstrādātu
valsts mēroga pasākumu koncepciju, sekmētu ES
rīku izmantošanu (Eiropas platforma nedeklarētā
darba izskaušanai) un sadalītu pienākumus un
veicamos uzdevumus, lai atrastu risinājumus ar
nedeklarēto darbu saistīto problēmu novēršanai
un lai šos risinājumus ieviestu dzīvē.
Celtniecības nozares nacionālie sociālie partneri
apņēmās sadarboties un apliecināja vienotu iein
teresētību pieredzes apmaiņā un speciālo zināša
nu sniegšanā šādās intervences jomās:
• izpratnes vairošana par nepieciešamību iz
skaust nedeklarēto darbu celtniecības nozarē;
• apmaiņa ar informāciju par šajā partnerībā
iesaistīto organizāciju veiktajiem pasākumiem;
• Eiropas kopējo pienācīga darba vērtību veicinā
šana;
• kopīgu vienotas rīcības koncepciju formulēšana
un izstrāde gan attiecībā uz projekta darbībām,
gan turpmākām iniciatīvām.
Projekta gaitā notika trīs sociālo partneru sa
nāksmes un divi valsts mēroga pasākumi.
Pirmajā sociālo partneru sanāksmē 2019. gada
23. aprīlī partneri noteica, ka Bulgārijā vajadzētu
veikt šādas darbības:

12 Tīmekļa vietni
pārvalda EFBWW.
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1. PROFILAKTISKIE PASĀKUMI nedeklarētā

darba izskaušanai celtniecības nozarē, piemē
ram, informatīvu materiālu publicēšana partne
rorganizāciju tīmekļa vietnēs un to izplatīšana
sociālajos medijos.
2. KONTROLES PASĀKUMI, proti, būvuzņēmēju

pārbaudes būvlaukumos kopīgi ar Darba inspek
cijas Izpildaģentūras, FCIW PODKREPA un FITUC
pārstāvjiem.
3. TIESĪBU AKTU GROZĪJUMI, piemēram,

priekšlikumi, ko izstrādājusi Bulgārijas Celtniecī
bas kamera un ko atbalsta FCIW PODKREPA
un FITUC.
Ierosinātie grozījumi attiecas uz Teritoriālās at
tīstības likumu. Bulgārijas celtniecības nozares
sociālo partneru priekšlikums paredz, ka lielus
attīstības projektus (piemēram, lielus mājokļu
projektus, sabiedriskās celtnes un viesnīcas ar
vairāk nekā 100 klientiem) būtu atļauts celt tikai
Centrālajā celtniecības uzņēmumu profesionālajā
reģistrā (ko uztur Bulgārijas Celtniecības nozares
kamera) reģistrēti celtniecības uzņēmumi.
4. VEICINĀŠANAS
UN KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMI

Sadarbības stiprināšanas nolūkā tika panākta
vienošanās, ka celtniecības nozares nacionālie
sociālie partneri sagatavos un parakstīs part
nerības memorandu. Memorandā tiks iekļauts
īpašs pants par nedeklarētā darba izskaušanu
celtniecības nozarē, kā arī skaidri noteikta katra
partnera atbildība un pienākumi.
Projekta partneri vienojās, ka viņu kopīgo veici
nāšanas un komunikācijas pasākumu mērķaudi
torija būs jaunie celtniecības studenti (vidusskolu
un arodskolu skolēni).
Skolēniem tiktu izdalīti informatīvi bukleti un
sniegta prezentācija, ko sagatavotu visi projekta
partneri un kuras galvenais temats būtu celtnie
cības nozarē nedeklarētā darba novēršana un
izpratnes vairošana par tā sekām. Šo pasākumu
paredzēts īstenot šādi:
• Bulgārijas Celtniecības kamera sagatavos
sarakstu ar visām arodskolām un vidusskolām,
kuras piedāvā celtniecības studijas vai kursus.
• Visi partneri ieplānos dažāda veida vizītes šajās
celtniecības skolās vai mācību centros.
• Visi partneri nosūtīs to rīcībā esošo informāciju
un materiālus par nedeklarēto darbu celtniecī
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•

bas nozarē ārējam ekspertam, kurš sagatavos
pieejamās informācijas kopsavilkumu.
Eksperts arī sagatavos prezentāciju.
Bulgārijas celtniecības nozares sociālie
partneri un Darba inspekcijas Izpildaģentūra
apstiprinās eksperta sagatavotos materiālus.

Par mērķauditoriju tika noteikti jaunieši, kuri
ienāk darba tirgū. Informatīvajiem materiāliem
jābūt sagatavotiem elektroniski publiskojamā
veidā un videoformātā (YouTube, Vbox,
Instagram). Kampaņas laikā tiks aktīvi popula
rizēti arī esošie ar nedeklarēto darbu saistītie
materiāli un platformas. Kampaņa tiks īstenota
valsts mērogā visās celtniecības jomas arodvi
dusskolās. FCIW PODKREPA un FITUC izstrādās
kampaņai nepieciešamos tekstus un materiālus.
Darba inspekcijas Izpildaģentūra iesaistīsies
pasākumu rīkošanā un palīdzēs pārskatīt mate
riālus.
Projekta otrajā valsts mēroga pasākumā partneri
iepazīstināja un apsprieda sagatavotos mate
riālus un turpināja konkrētām mērķauditorijām
paredzēto pasākumu izstrādi.
Partneri uzsvēra, ka ir jāapmainās ar citu dalīb
valstu pieredzi nedeklarētā darba izskaušanā un
tā jāizmanto. Turklāt viņi ierosināja, ka problēma
būtu jārisina ar vienotas Eiropas pieejas palīdzību.
Nacionālie projekta partneri bija vienisprātis, ka
katra mērķauditorija būtu jāuzrunā atšķirīgi, iz
mantojot tai piemērotāku saziņas veidu, piemēram:
• studentiem – elektroniskie materiāli
un sociālie mediji;
• strādniekiem – drukāti materiāli
(vienkārši bukleti);
• arodapmācības centru skolēniem, kas vecāki
par 16 gadiem – papildu informācija un
izpratnes vairošanas pasākumi;
• tikšanās ar darba devējiem
(Bulgārijas Celtniecības kameras biedriem);
• klientiem – kampaņas sociālajos medijos.
Partneri vienojās izmantot gadskārtējo Valsts
nodarbinātības rīcības plānu kā finanšu instru
mentu pasākumu īstenošanai arodapmācības
centros un turpmāku projektu izstrādei, kuru
mērķis būtu sagatavot profilaktiskus pasākumus
nedeklarētā darba izskaušanai.
Partneri arī nolēma, ka būtu jāpastiprina esošais
valsts koplīgums attiecībā uz celtniecības nozari.
Tika ierosināts uzsvērt pienācīga darba aspektu
un paplašināt koplīguma tvērumu, iekļaujot tajā

arī citas nozares, kuras tieši ietekmē celtniecību,
piemēram, apgaismojuma un kokapstrādes no
zares, kā arī tekstilrūpniecību.
PASĀKUMI COVID-19 IZRAISĪTĀS
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā
Bulgārijā visas skolas bija slēgtas un mācības
notika attālināti e-vidē. Tādēļ projekta Bulgārijas
partneriem bija jāpielāgo sava darbība un skolās
paredzētās klātienes tikšanās jāatceļ vai jāatliek
uz vēlāku laiku.

TURPMĀKIE PASĀKUMI
UN INFORMATĪVĀ KAMPAŅA

Informatīvā kampaņa sāksies uzreiz pēc COVID-19
dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas. Sociālie
partneri uzrunās celtniecības arodskolu skolēnus
un mācību centru studentus. Kampaņas saturs:
• prezentācijas arodskolās 2020./2021. mācību
gada sākumā un noslēgumā (2020. gada
septembrī un 2021. gada maijā - jūnijā);
• pieaugušajiem paredzētās prezentācijas
arodapmācības centros tiks rīkotas uzreiz
pēc mācību atsākšanas.
Prezentācija tiks augšupielādēta Izglītības
un zinātnes ministrijas uzturētajā e-krātuvē,
kur tā būs pieejama ikvienam pedagogam.

Arodbiedrības un darba devēji kopīgi var vairot izpratni par deklarēto darbu.
Informējot jaunos celtniekus un studentus jau studiju un apmācību laikā,
izpratni iespējams paaugstināt agrīnā stadijā.
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ITĀLIJAS
PARAUGPRAKSE
Autori: organizācijas FILCA CISL, FENEAL UIL,
FILLEA CGIL un ANCE

Itālijā ēnu ekonomika ir milzīga problēma, jo tā
kropļo darba tirgu un samazina valsts ieņēmu
mus, kas savukārt nozīmē zemākas algas un
sliktākus apstākļus darba ņēmējiem. Jaunākās
aptaujas liecina, ka ēnu ekonomikas apmērs
sasniedz 210 miljardus eiro jeb 12,4 % no Itālijas
IKP un tajā ir nodarbināti 3,7 miljoni cilvēku.
2018. gadā Itālijas darba inspektoru veiktajās
pārbaudēs (kopā pārbaudīti 144 163 uzņēmumi)
tika konstatēti 42 306 darbinieki, kuri veica ne
deklarētu darbu. Tas nozīmē, ka trīs pārbaudītos
uzņēmumos tiek atklāts viens nedeklarēts darbi
nieks. Tādēļ, lai apkarotu nedeklarēto darbu, bija
jāuzlabo dažādu iesaistīto pušu sadarbība.
Celtniecības nozarē izplatītā nedeklarētā darba
problēma tika apspriesta plašā valsts trīspusējā
sanāksmē. Tajā piedalījās:
• celtniecības nozares sociālie partneri
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
un ANCE);
• celtniecības nozares sektoru paritātes fondi
(Nacionālā celtniecības darbinieku labklājības
fondu komisija (CNCE), Nacionālā negadījumu
novēršanas, higiēnas un darba vides komisija
(CNCPT) un Nacionālā celtniecības profesionā
lās izglītības un arodapmācības iestāde
(FORMEDIL);
• Valsts Darba inspekcija (INL);
• Bari, Brešas, Kazertas un Mačeratas reģionu
darba devēju asociāciju un arodbiedrību pār
stāvji, kuri iepazīstināja katrs ar sava reģiona
paraugpraksi.

Itālijā izmantotais iemaksu
saistību izpildes vienotais
dokuments, kas apliecina,
ka celtniecības uzņēmums
ir veicis pareizas sociālā
nodrošinājuma iemaksas.
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Sanāksmē tika uzsvērta sadarbības nepiecie
šamība nedeklarētā darba izskaušanā un tā
dēvētais līgumu dempings, proti, situācijas, kad
uzņēmumi, kuri, piedaloties būvdarbu iepirkumā,
nepiemēro pareizo koplīgumu, kas tiem dod ie
spēju iesniegt piedāvājumu ar nesamērīgi zemu
cenu. Sanāksmes dalībnieki arī atzīmēja, ka ne
mazāk svarīga nozīme ir divpusējām kontrolēm
un pārraudzības sistēmai būvlaukumos.
Nacionālajai celtniecības darbinieku labklājības
fondu komisijai ir stratēģiska nozīme pārrobežu
krāpšanas sociālā nodrošinājuma jomā apkaro
šanā un cīņā pret sociālā nodrošinājuma sistē
mas ļaunprātīgu izmantošanu. Kopš 2008. gada
komisija ir parakstījusi dažādus starptautiskus
divpusējos savstarpējās atzīšanas nolīgumus ar
Vācijas, Austrijas, Francijas un Sanmarīno Re
publikas partnerorganizācijām. Šajos nolīgumos
noteikts, ka, norīkojot darbiniekus uz laiku darbā
kādā no nolīguma parakstītājvalstīm, tās atzīs
Itālijas paritātes organizācijas.
Protokolu un nolīgumu parakstīšana nebūtu
iespējama bez celtniecības nozares sociālo part
neru, tostarp paritātes organizāciju sadarbības.
Kā labs piemērs jāmin iemaksu saistību izpildes
vienotā dokumenta (DURC) ieviešana, kurš ap
liecina, ka uzņēmums ir izpildījis visas sociālā
nodrošinājuma, apdrošināšanas un nodokļu
saistības. Dokuments ir jāiesniedz kopā ar citiem
dokumentiem, ko iesniedz saistībā ar uzaicināju
mu uz konkursu, lai apliecinātu saistību izpildi un
apkarotu darba tirgū izplatīto nedeklarēto darbu.
Dokumentu kopīgi izsniedz Valsts sociālā nodro
šinājuma iestāde (INPS), Valsts darba negadī
jumu apdrošināšanas iestāde (INAIL) un Casse
Edili (labklājības fondi celtniecības nozarei). Ne
mazāk svarīga nozīme ir celtniecības nozares
paritātes struktūrām CNCPT (darba aizsardzība)
un FORMEDIL (izglītība un arodapmācība).

Nereģistrēto darba ņēmēju skaits celtniecības
nozarē patlaban nedaudz samazinās. Tomēr
joprojām ir daudz tādu strādnieku, ar kuriem
noslēgts to darba pienākumiem neatbilstošs kop
līgums. Lai novērstu šo (jauno) izpausmi, sociālie
partneri un iestādes ir vienojušies apmainīties ar
datiem ar mērķi uzlabot piemērojamo koplīgumu
pārraudzību un izpildi. Šajā sakarā ir parakstīts
saprašanās memorands.
Turpinājumā īsumā aprakstīti reģionu protokoli
par nedeklarētā darba izskaušanu celtniecības
nozarē:
BARI REĢIONS. Reģionā ir apstiprināti divi

protokoli, kuru mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmu
mi stingri ievēro prasību noslēgt pareizu darba
koplīgumu. Visiem būvlaukumiem katru nedēļu
ir jāsniedz informācija par personām, kuras at
radīsies būvlaukumā. Strādniekiem, kuri atrodas
būvlaukumos, ir jānēsā īpašs žetons, uz kura
norādīts personas vārds un darba pienākumi.

SPĀNIJAS
PARAUGPRAKSE
Projekta partneri:
darba devēju pārstāvniecības organizācija CNC,
darba ņēmēju pārstāvniecības organizācijas
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios
un Darba lietu un sociālās ekonomikas ministrija (ITSS)

Spānijā pēdējo gadu laikā ir veikti vairāki pa
sākumi, kas ir palīdzējuši samazināt nelaimes
gadījumu skaitu un uzlabot darba risku profilaksi
un darba nosacījumus (tostarp atalgojumu, darba
apstākļus, darba laiku u. c.). Pateicoties šiem
risinājumiem, ir arī samazinājies nedeklarētā
darba apmērs celtniecības nozarē. Daži no šiem
pasākumiem tika izstrādāti, pateicoties sociāla
jam dialogam, turklāt daudziem to aspektiem vai
nu nebija vai nav analoga citās ES dalībvalstīs.

darba inspekcija, vietējās iestādes (pilsētu un
provinču administrācijas) un neatkarīgo darbuz
ņēmēju asociācijas ir parakstījuši īpašus proto
kolus. Tāpat būvlaukumu vajadzībām ir izstrādāta
digitāla informācijas sistēma. Tajā tiek apkopoti
dati par būvlaukumiem provinču līmenī un nodro
šināta šo datu apmaiņa. Tiek veikta arī datu salī
dzināšana, kas uzlabo būvlaukumu pārraudzību.

Kopumā Spānijas celtniecības nozares sociālie
partneri (CNC, UGT-FICA/CCOO Construcción y
Servicios) atzīst, ka vispārējais valsts koplīgums
ar celtniecības nozari, kas ir vispārēji piemē
rojams visiem celtniecības uzņēmumiem un
celtniecībā nodarbinātajiem, ir pozitīvi ietekmējis
darba tirgus regulējumu. Visā valstī spēkā esoša
vienota noteikumu kopuma esamība un vienotas
regulējuma sistēma izveide, par ko vienojās CNC
un UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios,
veicināja un pozitīvi ietekmēja darba attiecību
sakārtošanu celtniecības nozarē.

KAZERTAS REĢIONS. Reģionā ir parakstīts

2006. GADA 18. OKTOBRA LIKUMS

protokols par organizētās noziedzības novēršanu
un apkarošanu celtniecības nozarē. Lai uzlabotu
noteikumu ievērošanu, ir izstrādāta sistēma, kas
veic sākotnējas pārbaudes saziņā ar dažādām
darba aizsardzības nosacījumu datubāzēm, būv
laukumos esošo darbinieku reģistriem un darbi
nieku prasmju un kvalifikāciju datubāzēm.

NR. 32/2006 PAR APAKŠUZŅĒMUMA LĪGUMU

BREŠAS REĢIONS. Vietējie sociālie partneri,

MAČERATAS REĢIONS. Reģionā ir parakstīts

reģiona mēroga nolīgums par IT sistēmu izstrādi
un testēšanu, kuru mērķis ir ar darbplūsmas
monitoringa palīdzību atklāt fiziskās personas,
kurām ir atļauts atrasties būvlaukumos, un stip
rināt instrumentus, ar kuriem novērš noziedzīgās
pasaules iefiltrēšanos valsts iepirkumos. Tika
ieviesta arī prasība, kas nosaka, ka celtniekiem
būvlaukumā jānēsā elektronisks žetons, kurā
glabājas ziņas par konkrēto personu, viņa darba
līgumu un citi personas dati.

SLĒGŠANU CELTNIECĪBAS NOZARĒ, kas

apstiprināts ar Karaļa dekrētu 1109/2007, paredz,
ka uzņēmumiem, kas veic celtniecības darbības
un iesaistās apakšuzņēmumu ķēdē, ir jāreģistrē
jas Akreditēto uzņēmumu reģistrā (REA). Tas
nozīmē, ka darba devējiem ir jāpierāda, ka to
rīcībā ir darba aizsardzības jomā apmācīts perso
nāls un darbu veikšanai nepieciešamie materiālie
līdzekļi. Tiesību aktā arī noteikts, ka apakšuzņē
mumu līgumu slēgšana ir ierobežota līdz trīs
līmeņiem un pašnodarbinātas personas nedrīkst
ar apakšuzņēmuma līguma palīdzību nodot savu
pakalpojumu izpildi citam uzņēmumam. Likumā
ir iekļauta kāda īpaša prasība, proti, apakšuzņē
mumiem ir aizliegts nodrošināt tikai personālu
vien, un šāda noteikuma mērķis ir novērst neli
kumīgu darbinieku pārcelšanu. Turpat arī no
teikts, ka 30 % no visiem darbiniekiem jābūt
pastāvīgi nodarbinātiem. Lai uzlabotu kontroli,
likumā arī ir noteikts, ka ir jāizveido pārskatāms
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apakšuzņēmēju žurnāls. Šādam žurnālam vien
mēr jāatrodas katrā būvlaukumā un papildus
citām ziņām tajā hronoloģiskā secībā norāda
darbus, ko konkrētajā būvlaukumā veic apakšuz
ņēmēji un pašnodarbinātas personas, viņu apak
šuzņēmuma līmeni un klienta uzņēmumu, līgu
ma veidu un par katra apakšuzņēmēja rīkošanu
un pārvaldību atbildīgo darbinieku.
Spānijā celtniecības nozares paritātes organizācija
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(FLC) ir ieviesusi jaunu tiešsaistes rīku

“Gesinprec”, kuru celtniecības nozares uzņēmu
mi izmanto vispārējas profilakses pārvaldībai.
Šī bezmaksas atbalsta programmatūra uzņēmu
miem dod iespēju augšupielādēt dokumentus
par sociālā nodrošinājuma iemaksām, tādā veidā
atvieglojot apakšuzņēmēju saistību izpildes
pārbaudes.

Spānijas profesionālā celtnieka karte (TPC) ir
nozares rīks, kas cieši saistīts ar apmācībām
darba aizsardzības jomā, kas pieejamas visiem
celtniecības nozarē strādājošajiem. Kartē var
glabāties arī informācija par darbinieka citām
mācībām, profesionālo kvalifikāciju un pieredzi
nozarē. Karti izsniedz organizācija FLC.

FLC ir divu pušu interešu pārstāvības organizāci
ja, kuru 1992. gadā izveidoja celtniecības nozares
vispārējā valsts koplīguma parakstītājas puses
un kurai ir nozīmīga loma tādu resursu nodroši
nāšanai uzņēmumiem un strādniekiem, kas tiem
nepieciešami, lai paaugstinātu savu profesiona
litāti, kvalifikāciju un drošību, kā arī gādātu par
veiksmīgāku nākotni. Organizācijas pienākumu
lokā ietilpst darba risku novēršana un profe
sionālas apmācības un ar nodarbinātību saistīti
pasākumi, ņemot vērā inovāciju, jauno tehnoloģi
ju un ilgtspējības sniegtās iespējas, lai pastāvīgi
pilnveidotu šo progresējošo nozari.
Tāpat jāpiemin arī nesen notikušās pārrunas,
kuru rezultātā sestajā vispārējā nolīgumā par
celtniecības nozari tika iekļauta prasība uzskaitīt
katra darbinieka katru dienu nostrādāto darba
laiku, ņemot vērā Darba ņēmēju statūtu 34.9
panta jauno redakciju, kas stājās spēkā ar Karaļa
dekrētu 8/2019 par steidzamiem pasākumiem
sociālās aizsardzības jomā un cīņu pret darbinie
ku nedrošību saistībā ar darba laika uzskaiti.

FLC patlaban izstrādā darba laika uzskaites rīku,
kas palīdzēs ievērot šī tiesību akta noteikumus.
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi būtu atzīmēt, ka
SPĀNIJAS DARBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA INSPEKCIJAI ir visaptveroša kompe

Spānijas profesionāla celtnieka karte,
kuru izsniedz Spānijas celtniecības
nozares darba ņēmēju fonds.
Kartē glabājas informācija par
celtnieka profesionālo kvalifikāciju.
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tence, proti, tā pārrauga, kā tiek ievēroti tiesību
aktu noteikumi un darba koplīgumi attiecībā uz
tādām jomām kā darba attiecības, darba aizsar
dzība, sociālais nodrošinājums, nodarbinātība un
ārvalstu pilsoņu darba nosacījumi. Celtniecības
nozare ir viena no prioritārajām Darba un sociālā
nodrošinājuma inspekcijas nozarēm, proti, 2018.
gadā 17,47 % no veiktajām inspekcijām notika
celtniecības uzņēmumos.

RUMĀNIJAS
PARAUGPRAKSE
Dačians Miku (Dacian Micu)
uzņēmuma “HIDROCONSTRUCTIA SA” personāla vadītājs,
sociālo partneru iecelts par projekta nacionālo ekspertu

Rumānijas celtniecības nozarei ir kāda īpaša iezī
me, proti, tās darba tirgu daļēji reglamentē kop
līgums. Diemžēl tas vairs nav vispārēji saistošs,
turklāt tā izpilde netiek pienācīgi kontrolēta. Tas
bojā visas nozares tēlu un ir viens no lielākajiem
šķēršļiem jaunu darbinieku piesaistīšanai.
Būtiska celtniecības nozares problēma Rumānijā
ir praktisko un intelektuālo darbinieku emigrācija.
Cerībā atrast labāk apmaksātu darbu Rietumei
ropas valstīs Rumāniju laikposmā no 2009. gada
līdz 2017. gadam pameta vairāk nekā 260 000
kvalificētu un nekvalificētu celtnieku. Rezultātā
Rumānijā trūkst aptuveni 200 000 celtnieku.

Galvenie nedeklarētā darba cēloņi Rumānijas
celtniecības nozarē ir izmaksas, sociālo vērtību
neesamība, izpratnes trūkums un nozares tipis
kās problēmas (sarežģīta struktūra, apakšuzņē
muma līgumu ļaunprātīga izmantošana, pagaidu
darbība un migranti kā neaizsargāta grupa).
Rumānijas valdība ir nolēmusi īstenot divvirzienu
stratēģiju. No vienas puses, valsts darba iestā
des ir uzsākušas vairākas inspekciju kampaņas
celtniecības nozarē. No otras puses, lai novērstu
daudzu celtniecības uzņēmumu aiziešanu no
tirgus, valdība veica fiskālus un budžeta pasāku
mus. Jaunais regulējums valsts līmenī nosaka
minimālo bruto mēnešalgu celtniecības nozarē
3000 Rumānijas leju apmērā (aptuveni 615 eiro),
lai gan oficiālā minimālā alga ir 2080 lejas. Pa
teicoties šo divu pasākumu kombinācijai, jauno
reģistrēto darbinieku skaits ir palielinājies par
13 000. Ļoti iespējams, ka šie darbinieki no nede
klarētiem kļuva par deklarētiem darbiniekiem.

Saskaņā ar oficiāliem statistikas datiem vidēji 30 % no visa nedeklarētā darba
notiek mājokļu remontdarbu vai renovācijas jomā. Galvenais šo tendenci veicinošais
faktors ir klientu vēlme pirkt pakalpojumus un preces par zemāku cenu.
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Rumānijas celtniecības nozares sociālie partneri
ir vienisprātis, ka svarīgākais veids, kā samazināt
nedeklarētā darba apmērus celtniecības noza
rē, ir izstrādāt un īstenot visaptverošu publisko
ieguldījumu ilgtspējīgu ilgtermiņa politiku. Tas
uzņēmumiem nodrošinātu ekonomikas prog
nozējamību, dodot iespēju algot darbiniekus
uz pastāvīga darba nosacījumiem un piedāvāt
augstāku atalgojumu.
Rumānijas celtniecības nozares sociālie partneri
ir noteikuši šādu paraugpraksi nedeklarētā darba
izskaušanai celtniecības nozarē:
• darba ņēmējiem un darba devējiem paredzētas
izglītības un informācijas kampaņas (ietverot
visus sociālos partnerus), tostarp bukleti
rumāņu, angļu un citās valodās;
• valsts mēroga uzņēmumu un sociālo partneru
sadarbība nolūkā apmācīt darbiniekus par
nedeklarētā darba izskaušanas jautājumiem,
uzsverot iespējamos ieguvumus darbiniekiem
un viņu ģimenēm;
• darbinieku mudināšana pievienoties Celtnieku
sociālajam fondam (CSC), izglītojot un vairojot
viņu izpratni par ieguvumiem no šādas dalības;
• attiecīgo tiesību aktu tulkošana Rumānijā
nodarbināto (pārsvarā trešo valstu) migrantu
valodās.
Kopumā Rumānijas celtniecības nozares sociālie
partneri atbalsta konkrētus nozares risinājumus,
proti:
• obligāta sociālā identitātes karte visiem
celtniekiem un
• konkrēti papildinājumi tiesību aktos ar mērķi
veicināt atbildīgu piegādes ķēdi.

AUSTRIJAS
PARAUGPRAKSE
Margarita Glasere (Margarita Glaser),
Austrijas celtniecības darbinieku atvaļinājumu
un atlaišanas pabalstu fonds (BUAK)
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

Pēdējo gadu laikā ir veiksmīgi īstenots plašs pa
sākumu klāsts nedeklarētā darba apjomu sama
zināšanai Austrijas celtniecības nozarē. Nedekla
rētais darbs šī jēdziena visplašākajā nozīmē rada
ne tikai negatīvas makroekonomiskas sekas, bet
arī būtiskus zaudējumus katram nedeklarētam
darba ņēmējam. Piemēram, krāpšanas nolūkā
fiktīvi deklarētas darba attiecības var ievērojami
samazināt darbinieka sociālo nodrošinājumu
darba zaudēšanas, slimības, atvaļinājuma un
pensionēšanās gadījumā. Zemāku sociālā nodro
šinājuma iemaksu makroekonomiskā ietekme
un iespējami papildu maksājumi šādiem darbi
niekiem bezdarbnieka pabalsta vai pensijas veidā
negatīvi ietekmē visus nodokļu maksātājus.
Kopš Darba samaksas un sociālā dempinga
kontroles likuma stāšanās spēkā 2011. gada 1.
maijā, fonds BUAK ir pilnvarots veikt būvlauku
mu inspekcijas un iesniegt sūdzības atbildīgajai
rajona administratīvajai iestādei par gadījumiem,
kad darbiniekiem tiek maksāta nesamērīgi zema
alga. Likuma mērķis ir nodrošināt līdztiesību
darba tirgū un vienlīdzīgus darba apmaksas no
sacījumus vietējiem un ārvalstu darba ņēmējiem.
Nesamērīgi zemu algu maksāšana ir ne tikai
civiltiesību pārkāpums, bet arī krimināli sodāms
administratīvs pārkāpums. Fondā patlaban strā
dā 34 inspektori, kuri veic inspekcijas būvlauku
mos visā Austrijā.
Fonda 2012. gadā izstrādātā būvlaukumu datubā
ze dod iespēju ātri iegūt pārskatāmu informāciju
par būvlaukumiem Austrijā. Atkarībā no būvlau
kuma izmēra informācijas deklarēšana ir vai nu
klienta vai būvlaukumā strādājošā būvuzņēmēja
pienākums. Šādā veidā fonda un citu iestāžu
inspektoriem pārbaudes veikšanas nolūkā in
formācija par celtniecības projektu īstenošanas
vietu un celtniecības sākuma datumu ir pieejama
daudz ātrāk.
Neskaidros gadījumos situācijas precizēšanai
darbinieki var tikt izsaukti sniegt paskaidrojumus
fonda telpās. Uz vietas būvlaukumā inspektors
pārbauda, vai fondam ir nodota informācija par
darba attiecībām. Veicot mērķtiecīgu šādas in
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formācijas vākšanu un izvērtēšanu, fonds tiešā
veidā sekmē krāpšanas novēršanu sociālā nodro
šinājuma jomā celtniecības nozarē.
Kopš 2018. gada 1. janvāra darba devējiem ir
pienākums elektroniski ziņot fondam par nepil
nas slodzes darbinieku faktisko darba vietu un
faktisko darba laiku. Savulaik celtniecības nozarē
bija izplatīta parādība deklarēt, ka pilnas slodzes
darbinieks ir nodarbināts uz pusslodzi. Līdz ar
ziņošanas pienākuma ieviešanu, nepilnas slodzes
darbinieku skaits celtniecības nozarē ir samazi
nājies par gandrīz 40 %. Ziņošanas pienākuma
neievērošana ir administratīvs pārkāpums.
Vispārējā sociālā nodrošinājuma likumā (ASVG)
ar Klientu atbildības likumu tika ieviesti jauni
atbildības noteikumi celtniecības pakalpojumu
klientiem. Jaunie atbildības noteikumi ir iecerēti,
lai neitralizētu sociālā nodrošinājuma iemaksu
samazināšanos krāpšanas sociālā nodrošināju
ma jomā dēļ. Attiecīgi, slēdzot ar apakšuzņēmē
jiem līgumus par darbu veikšanu, līgumslēdzējs
uzņemas atbildību par darbuzņēmēja sociālā
nodrošinājuma iemaksām līdz 20 % apmērā no
līguma summas.

Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, iespēja
norīkot darba ņēmējus darbā citā ES dalībvalstī
ir radījusi jaunus veidus, kā apiet valsts darba
un sociālā nodrošinājuma tiesisko regulējumu,
kurus kompetentajām iestādēm ir daudz grūtāk
novērst.
1. FIKTĪVA NORĪKOŠANA

Darba devējs, kurš vēlas veikt celtniecības
darbus Austrijā, bet nevēlas maksāt Austrijas
augstās sociālā nodrošinājuma iemaksas vai
uzņemties ar darba samaksu saistītās papildu
izmaksas, patlaban var likumīgi apiet valsts tiesī
bu aktu prasības. Izplatītākais veids ir uzņēmuma
nodibināšana ārzemēs, uzņēmuma darbinieku
reģistrēšana attiecīgās valsts sociālā nodrošinā
juma sistēmā un šo darbinieku norīkošana darbā
Austrijā. Sliktākajā gadījumā šādi darbinieki
var būt pat Austrijas izcelsmes izpilddirektors
un celtnieki, kuri ir Austrijas pastāvīgie iedzī
votāji, kuriem nav nekādas saiknes ar norīko
jošā uzņēmuma izcelsmes valsti, kuras sociālā
nodrošinājuma sistēmā viņi ir reģistrēti. Darba
devējs vienkārši iesniedz izcelsmes valsts PD A1

13 Publiska sabiedrība,
kurai uzticēta statūtos
noteikto uzdevumu
autonoma pārvaldīšana.
Tā arī ir celtniecības
nozares sociālo part
neru iestāde, kurai ir
svarīga loma tiesību
aktu noteikumu izpil
des nodrošināšanā,
lai apkarotu šajā
nozarē vērojamos
pārkāpumus.

Sociālo partneru kopīgi dibinātajiem un pārvaldītajiem celtniecības nozares paritārajiem
sociālajiem fondiem ir svarīga loma nedeklarētā darba izskaušanā nozarē. Tādēļ visās valstīs
celtniecības nozarē ir nepieciešamas spēcīgas un autonomas nozares attiecības.
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dokumentus, lai gan uz šiem darbiniekiem būtu
jāattiecas Austrijas Darba likumam un Sociālā
nodrošinājuma likumam.
2. NESASKAŅOTIE NOTEIKUMI
PAR DARBA ŅĒMĒJU NORĪKOŠANU

Būtiska problēma norīkošanas sakarā ir saistīta
ar to, ka spēkā esošā Direktīva par darba ņēmēju
norīkošanu darbā (kurā precizēts atļautais no
rīkojuma ilgums) nav saskaņota ar Regulu Nr.
883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu
koordinēšanu (kurā noteikts, cik ilgi norīkots dar
ba ņēmējs būs reģistrēts savas dalībvalsts soci
ālā nodrošinājuma sistēmā). Rezultātā gan darba
devējiem, gan kontroles iestādēm šie noteikumi
ir grūti saprotami, kas savukārt rada problēmas
uz vietas.
3. ADMINISTRATĪVO SODU
PĀRROBEŽU IZPILDE

Izpildes direktīvas 2014/67 īstenošanai dalībval
stīs vajadzētu sekmēt administratīvo sodu pārro
bežu izpildi. Direktīvā teikts, ka sodam par admi
nistratīviem pārkāpumiem jābūt vienādam gan
vietējiem, gan norīkojošajiem uzņēmumiem, un
ka sankciju izpilde (parasti uzliekot naudassodu)
jānodrošina vienādā apmērā attiecībā uz visiem
uzņēmumiem. Tomēr patlaban tas tā nav.
Fonds ir konstatējis, ka nedeklarētais darbs
plašākajā nozīmē visbiežāk ir saistīts ar darba
ņēmēju norīkojumiem no citām ES dalībvalstīm.
2019. gadā visā Austrijā veikto būvlaukumu in
spekciju laikā konstatētais nesamērīgi zemo algu
lēstais līmenis darbiniekiem, kuri norīkoti dar
bam Austrijā, bija gandrīz 37 %. Austrijas uzņē
mumu darbiniekiem šis rādītājs bija zem 1%.
Fonds arī ir novērojis, ka darba ņēmēji, kuri ir no
rīkoti darbā Austrijā, bieži vien pēc tam strādā arī
vietējos Austrijas uzņēmumos. Norīkojums darbā
Austrijā var būt sākums šo darbinieku integrāci
jai Austrijas darba tirgū.
Austrijas celtniecības nozares sociālie partneri
atzīmē, ka esošie valdības izstrādātie mehānis
mi gūst gaidītos panākumus nedeklarētā darba
izskaušanā Austrijā. Kaut arī ar norīkošanu sais
tītās nedeklarētā darba problēmas nav iespējams
novērst tikai ar valsts tiesību aktiem, tie noteikti
palīdz to ierobežot.
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Šobrīd Austrijas celtniecības uzņēmumiem trūkst
kvalificētu darbinieku. Saskaņā ar darba devēju
pārstāvju organizācijas sniegto informāciju daži
darba devēji ir pat gatavi maksāt prēmijas darbi
niekiem, kuri iesaka kādu citu darbinieku, kurš
pēc tam tiek pieņemts darbā.
Austrijā notikušajās projekta sanāksmēs da
lībnieki vienojās, ka būtu lietderīgi rast kādu
efektīvu veidu, kā tuvināt darba devējus un darba
ņēmējus, lai a) apmierinātu kvalificētu darbinieku
pieprasījumu un b) nodrošinātu, ka darba ņēmē
jiem tiek maksāta pienācīga alga par viņu darbu
saskaņā ar Austrijas darba tiesībām. Viens risi
nājums būtu platformas, piemēram, lietotājiem
draudzīgas tīmekļa vietnes izveide, kur varētu
satikties darba ņēmēji un darba devēji. Lai šāda
vietne būtu maksimāli pieejama, darba ņēmējiem
un darba devējiem vajadzētu būt iespējai izveidot
savu profilu dažu minūšu laikā (piemēram, klik
šķinot rūtiņas). Tāpat platforma varētu izmantot
algoritmu, kas atpazītu saderīgus elementus,
pamatojoties uz iepriekš atlasītiem kritērijiem,
piemēram, prasmēm/kvalifikācijām, darba veida
vai darba vietas. Lai novērstu valodas šķērsli,
vietnes saturs būtu jāiztulko visplašāk lietotajās
valodās.
Lai vairotu šo grupu izpratni par minētajām
nedeklarētā darba sekām, būtu noderīgi vairāk
rīkot darba ņēmējiem un darba devējiem pare
dzētas INFORMĀCIJAS KAMPAŅAS. Var teikt,
ka lielākajai daļai darba ņēmēju rūp tikai esošā
darba alga (gan deklarētā, gan nedeklarētā) un
viņi nedomā par nedeklarētā darba trūkumiem,
piemēram, mazu pensiju vai niecīgu bezdarbnie
ku pabalstu). Ja viņi neapzināsies šos personīgos
zaudējumus, viņi diez vai iebildīs pret sava darba
nepatiesu deklarēšanu.
Darba ņēmējiem ir jāsaprot, ka no pareizas darba
deklarēšanas viņi ilgtermiņā iegūs vairāk. Tādēļ
vēlreiz jāuzsver, ka darba ņēmējiem paredzētā
informācija ir jāsagatavo viņu dzimtajā valodā.
Tikmēr darba devēju atsevišķie ieguvumi būtu
jāpadara nepievilcīgi, paredzot sankcijas par
nepatiesu deklarēšanu. Ja sankcijas jau ir for
mulētas un ir pietiekamas, tās būtu lietderīgi
uzsvērt darba devējiem paredzētās informācijas
kampaņās.
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