
Kaspars Rācenājs, 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

 darba tiesību konsultants 

Koplīgumu pārrunas publiskajā sektorā 



Pēc 30 minūtēm Jūs: 
 
orientēsieties Atlīdzības likuma līkločos, lai [ne]noslēgtu 
koplīgumu 
 
uzrakstīsiet 3 lietas, kurām ir jābūt katrā koplīgumā 
 
jutīsieties priecīgi, ka beidzot varēs paēst 
 



Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, 
kā arī tiesības streikot. 

Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību 

 
Satversmes 108.pants  



Satversmes aizsardzības biroja,  
militārās izlūkošanas un drošības dienesta 

un drošības policijas darbiniekiem, kā arī 
karavīriem 

 ir noteikts aizliegums dibināt 
arodbiedrības un iestāties tajās. 

  
Valsts drošības iestāžu likuma 20.p.1.d., Militārā dienesta 

likuma 15.p.   



pirms  
Atlīdzības 

likums 
pēc 

no koplīgumu brīvības līdz to 

ierobežojumiem ? 



Atlīdzības likums 

Attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām [2.pants] 

ostu valžu locekļi vai ārstniecības personas, kuras nodarbinātas pašvaldību iestādēs, valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās, kas noslēgušas līgumu par 

sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu, un kuras sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta 
apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, vai ārstniecības personas, kuras sniedz no pašvaldību 

budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs. 

valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un 
kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas 

kapitāla daļas attiecas Atlīdzības likuma 4.1 pantā noteiktais pienākums publiskot atlīdzības 
noteikšanas kritērijus un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 



Koplīgumu noslēgšanas procedūra 

Atlīdzības likuma 3.p.2.d.: 

izstrādājot darba koplīgumus, par atlīdzību konsultējas ar amatpersonu 
(darbinieku) pārstāvjiem atbilstoši 

• darba tiesiskās attiecības, amata tiesiskās attiecības vai 

• dienesta gaitu regulējošiem normatīvajiem aktiem 



Darba likums 

• DKL jēdziens, 
noslēgšana, 
apstiprināšana, 
izbeigšanas 
procedūra (17.-
24.pants) 

• Informēšana un 
konsultēšanās 
(11.pants) 

• Kolektīvo tiesību 
strīdu risināšana 
(25.-27.p.) 

Darba strīdu 
likums 

• Kolektīvie 
tiesību  un 
interešu strīdi 

Streiku likums 

• Kolektīvo 
interešu strīdi 

Arodbiedrību 
likums 

• arodbiedrību 
dibināšanas un 
darbības 
vispārīgos 
noteikumus, ka ̄ 
ari ̄ principus, 
kurus 
arodbiedrības 
ievēro 
sadarbībā ar 
darba devējiem 



darba tiesiskās 
attiecības 

reglamentējošo 
normatīvo aktu 
normas par DKL 

slēgšanu neattiecas 
uz  

uz iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonām 
ar speciālajām dienesta 

pakāpēm 

KNAB amatpersonām 

civildienesta ierēdņiem 



Ja amata tiesiskās attiecības vai dienesta gaitu 
regulējošie normatīvie akti ir izslēguši Darba likuma 

piemērošanu DKL slēgšanai, 

vai caur Atlīdzības likuma 3.panta otru daļu ir 
iespējams “ielekt” atpakaļ Darba likumā? 

Nē Jā 



Nē 

Ja amata tiesiskās attiecības vai dienesta gaitu regulējošie normatīvie akti ir 
izslēguši Darba likuma piemērošanu, tad caur Atlīdzības likuma 3.panta otru 
daļu nav iespējams “ielekt” atpakaļ Darba likumā, lai piemērotu tā 
nosacījumus attiecībā uz koplīgumu slēgšanu.  

 

Šāda interpretācija noved pie tā, ka tām personām kuru darbību regulē 
Dienesta gaitas likums, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums 
un Civildienesta likums ir liegtas Satversmes 108.pantā noteiktās tiesības 
slēgt darba koplīgumus. 



Jā 

Šāda interpretācija ir nodarbinātajiem saudzīgāka un neierobežotu Satversmes 
108.pantā noteiktās tiesības uz darba kolīgumu. 

Šāda interpretācija arī atbilstu Apvienošanās bīrvības komitejas ir norādītajam, ka 1) 
valstij normatīvajos aktos ir jāatzīst strādājošo un darba devēju tiesības regulēt savas 
attiecības ar koplīgumu palīdzību. 

2) valstij ir pienākums veicināt koplīgumu slēgšanu; 

3) tāda valstu prakse, kas paredz darba apstākļu uzlabošanu publiskajā sektorā nevis 
ar koplīgumeim, bet gan ar vienpusējiem lēmumiem, neveicina koplīgumu slēgšanu 
un no tādas prakses vajadzētu izvairīties.  



Darba 
koplīgumu 

saturs 
publiskajā 

sektorā 

Atlīdzības likumā 
noteiktais 

No Darba likuma 
izrietošais 

? 



DKL saturs 
Atlīdzības 

likums 

Atlīdzības likuma 
3.panta ceturtā 

daļa 

Atlīdzības likuma 
3.panta piektās 
daļas izņēmumi  

No likuma 
izrietošā rīcības 

brīvība 
koplīguma 
saturam 



Atlīdzība 

Darba samaksa 

• Mēnešalga 

• Piemaksas 

• Prēmijas 

• Naudas balvas 

Sociālās garantijas 

• Pabalsti 

• Kompensācijas 

• Apdrošināšana 

• Likumā noteikto izdevumu 
segšana 

atvaļinājumi 



DKL papildus 
var noteikt 

šādu atlīdzību 

3.p.4.d.  

Saīsināta diena 
par vairāk kā 1st. 
pirms svētkiem 

1d bērna pirmajā 
skolas dienā (1-

4.kl) 

ne vairāk kā 3d 
laulība 

1d bērna vai paša 
izlaidumam 

naudas balva 1 
algas apmērā par 

ieguldījumu 
mērķu sasiegšanā pabalsts par katru 

apgādībā esošu  
bērnu invalīdu 

līdz 18.g.v. - 50% 
1 x gadā 

atvaļinājuma 
pabalsts līdz 50% 

Dežūrlaika (ārpus 
darba vietas) 

apmaksa 



Atlīdzības likuma 
3.panta piektās 
daļas izņēmumi 

konkrētas institūcijas ir tiesīgas 
nepiemērot Atlīdzības likumu un 

piešķirt atlīdzību pēc saviem 
ieskatiem 



Atlīdzības likuma 3.panta 
piektās daļas izņēmumi 

Latvijas Zinātņu akadēmija, valsts dibināta augstskola vai zinātniskais institūts vai to izveidotas 
iestādes atlīdzību amatpersonām (darbiniekiem) izmaksā no līdzekļiem, kas iegūti par zinātniskās 

darbības veikšanu, vai atlīdzība (izņemot prēmijas un sociālās garantijas) netiek izmaksāta par 
valsts budžeta līdzekļiem; 

valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās, kas noslēgušas 
līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu, nodarbinātajām ārstniecības personām, 

kuras sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, 
atlīdzība netiek izmaksāta par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

pašvaldība izmanto tai šajā likumā paredzēto iespēju pašai lemt par attiecīgās atlīdzības daļas 
piešķiršanu, apmēru vai izmaksu; 



Atlīdzības likuma 3.panta 
piektās daļas izņēmumi 

ievērojot Atlīdzības  likumā noteiktos ierobežojumus likumā noteiktajos gadījumos 
izmaksā: 

slimības naudu; 

atlīdzību par laiku, kad darbinieks neveic darbu vai nepilda amatu (dienestu) 
attaisnojošu iemeslu dēļ, 

atlīdzību, lai varētu ievērot darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības 
pasākumus,  iepriekšējo darba samaksu vai vidējo izpeļņu saistībā ar darba līguma 
grozījumiem, 

atlīdzību par darba piespiedu kavējumu vai mazāk apmaksāta darba veikšanu; 

sedz izdevumus sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nosūtīšanu veikt veselības 
pārbaudi 



no Atlīdzības likuma 
izrietošā rīcības 

brīvība koplīguma 
saturam 

Iespēja precizēt tādus atlīdzības noteikumus, 
kur Atlīdzības likums ir noteicis to maksimālo 

apmēru vai atstājis zināmu rīcības brīvību 
nosakot iespējamo amplitūdu; 



no Atlīdzības likuma izrietošā 
rīcības brīvība koplīgumā  

definēt kritērijus, kas ir jāņem vērā pārskatot noteikto atlīdzību 

noteikt konkrētu atalgojuma apmēru, kas tiek paredzēts prēmijām 

vienoties par amatalgas apmēru, ievērojot maksimālā apmēra ierobežojumus 

precīzi definēt piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī 
laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa 

paredzēt citu summētā darba laika pārskata periodu 



no Atlīdzības likuma izrietošā rīcības 
brīvība koplīgumā noteikt 

arodbiedrības lomu amata un darbinieka vērtēšanas novērtēšanas procedūrā 

 arodbiedrības lomu mēnešalgas pārskatīšanas procedūrā 

kritērijus pēc kuriem notiek kvalifikācijas paaugstināšanas, mācību nepieciešamības 
izvērtēšana 

mācību izdevumu segšanai izmaksājamās kompensācijas apmēru 

konkrētu piešķiramo mācību atvaļinājuma darba dienu skaitu 



no Atlīdzības likuma izrietošā 
rīcības brīvība koplīgumā noteikt 

arodbiedrības lomu amata un mobilā tālruņa izdevumu kompensēšanas kārtību un 
apmēru. 

pienākumu un kārtību veselības apdrošināšanai, kā arī apdrošināšanas prēmijas 
apmēru (kas nevar pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli 

noteikto apmēru)  

atvaļinājuma daļas sadalīšanu pa dienām 



var noteikt tikai dome vai 

dome var paredzēt tiesības par to vienoties DKL? 

valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktajā kārtībā un 
apmērā 

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā un apmērā 

Pašvaldības dome nosaka 





No Darba 
likuma 

izrietošais 

DKL vispārīgie, 
spēkā esamības, 

noslēgšanas, 
grozīšanas 
noteikumi 

darba samaksas 
izmaksas laiks, vieta 

un veids  

darba aizsardzības 
organizācija, 

pasākumi  

darbinieku 
uzvedības 

noteikumi un citi 
noteikumi, kas 

attiecas uz darba 
kārtību  

ierobežojumi vai 
kārtība, kādā 

darbiniekam ir 
tiesības veikt blakus 

darbu  

strīda starp 
koplīguma pusēm 
izšķiršanas kārtība 

darba tiesisko 
attiecību 

izbeigšanas 
jautājumi 

darba un atpūtas 
laika organizāciju  

regulēt attiecības 
ar arodbiedrību 



Ko vēlas darbinieki? 



Iemesli darbinieku apmierinātībai 

Bāze: visi strādājošie, Latvija [2017: n=300] 

Dati: Kantar TNS, 2017 



• Publiskajam sektoram ir 
tiesības uz koplīgumu 
pārrunām 

 

• Atlīdzības likums ir uzlicis 
ļoti striktus rāmjus darba 
koplīguma saturam, bet nav 
aizliedzis tā noslēgšanu kā 
tādu 

Secinājumi 



• veikt pētījumu un 
noskaidrot vai Atlīdzības 
likumā noteiktā atlīdzības 
sistēma ir pietiekama 
darbinieku vajadzību 
apmierināšanai 

 

• Arodbiedrībām piedalīties 
ne tikai atlīdzības 
noteikumu, bet arī  darba 
vides, darba apstākļu un 
darba laika organizācijas, 
profesionālo tiesību un 
interešu noteikšanā un 
uzlabošanā, kā arī 
darbinieku drošības un 
veselības aizsardzībā 

Ieteikumi 



3 lietas,  

kurām jābūt 

katrā Darba 

koplīgumā 



 
 

Atbildes ievadiet: 
pollev.com/kasparslbas808 
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29800530 

 

kaspars@lbas.lv 

 

kaspars.racenajs 

 

kasparsracenajs 

 

www.arodbiedribas.lv 

droši sazinies: 
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