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SOCIĀLAIS DIALOGS 

NTSP apakšpadome vienojas par nodokļu atlaidi koplīgumā 

noteiktajai sociālajai garantijai - ēdināšanas izdevumiem  

26.maijā NTSP Budžeta un nodokļu politikas 

apakšpadome vienojās par iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa atvieglojuma ieviešanu vienai no koplī-

gumā noteiktajām darbinieku sociālajām garan-

tijām – ēdināšanas izdevumiem. To plānots ieviest 

no 2017.gada, un likumprojekts par šīs nodokļu 

atlaides koplīguma garantijai ieviešanu tiks pievie-

nots 2017.gada valsts budžeta paketei. 

Atvieglojumu attiecinās uz darbaspēka nodokļiem 

(IIN un VSAOI) un uz ēdināšanas pakalpojumiem – 

labumiem, kas personai pienākas papildus darba 

algai. Labumu neieskaitīs minimālajā valsts obligā-

to sociālo iemaksu objektā un neattiecinās uz per-

sonu ienākumiem, par kuriem maksā speciālus no-

dokļus (MU).  

Diemžēl šī nodokļu atlaide koplīguma garantijai ne-

attieksies uz publisko pārvaldi un uz valsts un paš-

valdību kapitālsabiedrībām, lai gan darba grupā 

par koplīgumā noteikto sociālo garantiju neaplikša-

nu ar papildu nodokli bija vienošanās par pretējo. 

Par šādu Finanšu ministrijas piedāvājumu bija pār-

steigtas gan arodbiedrības, gan darba devēji, taču 

pēc ministres D. Reiznieces –Ozolas papildu skaid-

rojuma par to, ka valdība noteikti neatbalstīs šo 

iniciatīvu, ja tā tiks papla-

šināta, sanāksmes dalīb-

nieki vienojās par šādu 

pagaidu risinājumu. Fi-

nanšu ministrijas argu-

ments bija, ka, ja šo ga-

rantiju varēs izmantot ka-

pitālsabiedrības, valsts 

budžetā samazināsies tie 

līdzekļi, kurus varētu no-

virzīt veselības aprūpei, 

izglītībai un kultūrai. Ta-

ču apakšpadomes arod-

biedrību un darba devēju 

puse viennozīmīgi uzsvē-

ra, ka uz 2018.gada bu-

džetu šīs iespējas nodokļu 

atvieglojumiem koplīgumā 

noteiktajām sociālajām 

garantijām noteikti būs 

jāpārskata un jāpaplaši-

na. Līdz 2016.gada 

15.jūlijam šo likumprojek-

tu ir plānots iesniegt iz-

skatīšanai Ministru kabinetā, un vēlamais pieņem-

šanas laiks Saeimā varētu būt līdz 2016.gada 

15.novembrim. 

Budžeta un nodokļu apakšpadome vienojās arī par 

kritērijiem, pēc kuriem vadoties, būs iespējams pie-

mērot šo IIN atvieglojumu. No fiziskās personas ie-

nākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, pare-

dzēts izslēgt darba devēja apmaksātos koplīgumā 

noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja tie 

nepārsniegs 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī) 

un ja darba devējs izpildīs šādus nosacījumus: 

* Darba devēja apmaksātie koplīgumā noteiktie 

darbinieka ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5% no 

darba devēja gada kopējā bruto algu fonda; 

* Darba devējs nodarbina vismaz 6 darbiniekus; 

* Darba devējam nav nodokļu parādi, kas kopsum-

mā pārsniedz 150 euro; 

* Darba devējs pēdējo 2 taksācijas gadu laikā nav 

atzīts par vainīgu pārkāpumos, kas saistīti ar nele-

gālu nodarbināšanu vai darbā notikušu negadīju-

mu (ar smagām sekām) slēpšanu vai neizmeklēša-

nu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

* Darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vis-

maz 1 taksācijas gadu. 

LBAS pārstāvji NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē Finan-

šu ministrijā: (no kreisās) I. Vanaga, E. Baldzēns, I. Pavlovs, I. Liepiņa, A. 

Muhlinkins                                                                         FOTO: S.BIRKENFELDE 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 

1.maijā organizēja tautas sapulci “Par cienīgu 

darbu, veselību un izglītību Latvijā”, kas noti-

ka  Rīgā, Doma laukumā.  

“Mūsu līdz šim izvirzītās prasības nav sadzirdētas, 

tāpēc jāturpina par to runāt,” sapulcē teica LBAS 

priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. “Pašlaik ir apdrau-

dēta valsts drošība - rindas uz medicīnas pakalpo-

jumiem, zemas algas policistiem, skolotājiem, medi-

ķiem - tas neveido drošības izjūtu Latvijā. Mums 

pietiek naudas bankām, dažādiem apšaubāmiem 

projektiem, ierēdņi var saņemt algu, vispār neejot 

uz darbu, bet tur, kur nauda ir nepieciešama, lai 

cilvēki izdzīvotu, tur mēs finanses atrast nevaram.” 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības  

priekšsēdētāja Inga Vanaga savā runā pauda: 

"Mūsu misija ir pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvi-

jas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intere-

ses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos. Mūsu 

pirmais valsts prezidents Jānis Čakste ir teicis: 

“...mūsu valsts ir izaugusi no biedrībām; katrs, kas 

ko dara biedrībā, dara valstij”. LIZDA ir kā nozarē 

strādājošo tiesībsargs, kā atgādinājums valdības un 

Saeimas deputātu sirdsapziņai par to, cik nozīmīga 

ir izglītības un zinātnes loma sabiedrībā, cik svarīgi 

ir šajās jomās strādājošie. Tik daudz ir ieguldīts 

ēkās, ielās, iekārtās, bet vai pietiekami ir ieguldīts 

cilvēkā – vai pietiekami novērtēts gan ar uzslavu, 

pateiktu paldies, gan arī ar cienīgu darba samaksu. 

LIZDA apvieno biedrus sākot no pirmsskolas izglītī-

bas pakāpes beidzot ar zinātniekiem, tādēļ īsi, bet 

par visiem, jo viņi visi mums ir vienlīdz svarīgi.” 

I.Vanaga savā runā uzsvēra problēmas visās izglītī-

bas pakāpēs - pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītī-

bā, profesionālajā izglītībā, speciālajā izglītībā, pro-

fesionālajā ievirzē – sportā, mūzikā, mākslā dejā, 

interešu izglītībā, augstākajā izglītībā un zinātnē. 

I.Vanaga aicināja Saeimas un valdības pārstāvjus 

atbalstīt ne tikai ar solījumiem, bet arī ar dar-

biem  šos ceļvežus 

un padomdevējus 

(no iestādes vadī-

tāja līdz tehniska-

jam darbiniekam) 

izglītības un zi-

nātnes jomā, lai 

iegūtu ikkatrs at-

sevišķi un visa 

Latvijas sabiedrī-

bas kopumā. 

PAR CIENĪGU DARBU, VESELĪBU UN IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 

LBAS Tautas sapulcē 1.maijā Rīgā,                   

Doma laukumā 

LBAS organizētajā tautas sapulcē uzrunas teica LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers (priekšplānā), Tirdzniecības darbinieku arodbiedrī-

bas priekšsēdētāja M. Muceniece  (no kreisās), J.Mediņa 1. mūzikas skolas skolotāja, arodorganizācijas priekšsēdētāja I. Zahare-

viča, Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs A. Misēvičs, Rīgas Dzemdību nama vecmāte, Pašvaldību darbi-

nieku arodbiedrības pārstāve I. Ansule, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs V. Keris,  Ārstnie-

cības un aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja D. Brūvele, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsē-

dētāja I. Vanaga,  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” vadītājas vietniece, arodorganizācijas priekšsēdētāja L. Baļčūne.  

FOTO — MĀRTIŅŠ PUŽULS, KASPARS RĀCENĀJS, NATAĻJA MICKEVIČA 
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PAR CIENĪGU DARBU, VESELĪBU UN IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 

I.Vanagas runu pilnā apjomā lasiet šeit: http://

www.lizda.lv/?jaunums=1416 

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 

arodbiedrības priekšsēdētāja Daina Brūvele savā 

uzrunā teica: “Šodien ir tā diena, kad ir jāatgādina 

valdībai, ko tā nespēj nodrošināt, tas ir – cienīgs 

darbs un cienīga darba samaksa. Māsas strādā, lai 

izdzīvotu, nav pat runas par dzīvošanu. Dzīvo tie, 

kas lemj.” 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību fede-

rācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs norādīja uz 

neapskaužamo situāciju mākslas un mūzikas sko-

lās, kurās strādā ap 3800 cilvēku: “Izglītības un 

zinātnes ministrija pirms dažām dienām pēkšņi pa-

ziņoja, ka nemeklēs finansējumu mākslas un mūzi-

kas skolām, kā tas bijis līdz šim, lai Kultūras minis-

trija nu tiek galā pati, un tas notiek 4 mēnešus 

pirms jaunā mācību gada sākuma. Šī problēma 

skar 147 pašvaldību finansētās mākslas un mūzi-

kas skolas, 14 valsts finansētās profesionālās ievir-

zes skolas un 3 augstskolas.” A. Misēvičs pauda 

viedokli, kas tas ir ļoti negodīgi no Izglītības un zi-

nātnes ministrijas puses. 

Rīgas Dzemdību nama vecmāte, Latvijas Pašval-

dību darbinieku arodbiedrības pārstāve Ilze An-

sule uzvēra, ka mediķa darbs nav uz laiku, tas ir 

pastāvīgs un ir jāveic ar mīlestību: “Taču šobrīd ir 

tā, ka vecmātes, māsas šobrīd strādā divos un vai-

rākos darbos, lai vienkārši varētu atļauties strādāt 

stacionārā. Tas beidzas ne tikai ar to, ka cilvēki iz-

deg, viņi vienkārši sabrūk. Gadiem ilgi samaksa 

stacionāriem tiek veikta pēc tarifiem, kas nesedz 

pat pašizmaksu to veiktajiem pakalpojumiem.” 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” 

vadītājas vietniece, arodorganizācijas priekšsē-

dētāja Līvija Baļčūne uzsvēra, ka visi vēlas, lai vi-

ņu bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs mācītu 

cilvēki, kas no sirds mīl savu darbu: “Taču mani 

nomoka jautājums – kādēļ mūs tik ļoti nemīl valdī-

ba?” 
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PAR CIENĪGU DARBU, VESELĪBU UN IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 
“Viena no atbildēm varētu būt – viņi savā darbā 

nekad nav strādājuši tik ilgi kā mēs... Un kas par 

to, ko ir solījuši iepriekšējie?” L.Baļčune atgādināja, 
ka visām bērnudārza audzinātājām bija jāiegūst 

augstākā pedagoģiskā izglītība, taču valdībai aiz-

mirsās paaugstināt algas, lai tās atbilstu kvalifikā-

cijai. Viņa norādīja arī uz milzīgo kvalitatīvas agrī-

nās izglītības nozīmi daudzpusīgas personības at-

tīstībā, ko sniedz pirmsskolas izglītības iestādes un 
to rūpīgie, izglītotie un savu darbu mīlošie pedago-

gi. 

J.Mediņa 1. Mūzikas skolas skolotāja, arodorga-

nizācijas priekšsēdētāja Irīna Zahareviča arī ak-

centēja nerisināto problēmu ar mūzikas un māk-
slas skolu pedagogu algām un Izglītības un zināt-

nes ministrijas pēkšņo attieksmes maiņu, pasludi-

not šo sfēru ārpus IZM kompetences: “Arī mūsu 

pedagogi izdeg, strādājot vairākos darbos, cilvēkos 

vairs nav ticības nekam.” I.Zahareviča pauda noza-

res atbalstu kultūras ministrei, - lai viņai izdotos 
atrisināt finansējuma jautājumu veiksmīgā komu-

nikācijā ar izglītības ministru, norādīja uz valstsvī-

ru nespēju domāt ilgtermiņā, kā arī aicināja cilvē-

kus būt aktīvākiem un vienotākiem.  

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja Maira Muceniece savā runā Tau-

tas sapulcē teica: “Slimība nešķiro, vai tas ir prezi-

dents, skolotājs vai pārdevējs, bet ar tādām algām 

kā mums problēmas rada pat neliela brūce vai sa-

aukstēšanās. Tikko Veselības ministrija ir paziņoju- 

si, ka meklēs skaidrojumu krasajam slimības pa-

balstos izmaksātajam līdzekļu kāpumam, bet 

skaidrojums ir vienkāršs – darba nespēju vairo 
sliktā veselības aprūpes pieejamība. Ierēdņi kārtējo 

reizi cīnīsies ar sekām, nevis cēloņiem. Nedrīkstam 

pieļaut, ka veselības aprūpe kļūst par bezcerīgu 

nozari. Šodien ir Darba svētki, un ikviens darbi-

nieks darba attiecībās pamatoti vēlas justies droši. 

Šobrīd valstī noteiktā minimālā mēnešalga jānodro-
šina tiem, kuri strādā pilnas mēneša darba stun-

das, bet šī norma neattiecas uz tiem, kuriem pie-

spiedu kārtā tiek noteikts nepilnais summētais dar-

ba laiks. Šāda darba laika organizācijas forma ie-

viesta gandrīz visiem tirdzniecības uzņēmumiem un 
arī vairākās citās nozarēs. Pieprasām visiem darba 

devējiem atgriezt pilnu normālo darba laiku tiem 

darbiniekiem, kuri to vēlas, un mēs zinām, ka to ir 

vairākums. Joprojām turpinās uzbrukumi Darba 

likumam, lai samazinātu strādājošo tiesības un pa-

sliktinātu sociālekonomisko stāvokli. Nedrīkstam 
pieļaut 100% piemaksas par virsstundu un svētku 

darba samazināšanu un saskaņošanas ar arod-

biedrību darba līguma uzteikšanas gadījumā no-

ņemšanu. Rokas nost no Darba likuma! Vēl tirdz-

niecības darbiniekiem sāp garie veikalu darba laiki, 
ne tikai darbdienās, bet arī svētdienās un svētku 

dienās. Varbūt ir pienācis laiks, lai mēs pakāpenis-

ki mainītu savas iepirkšanās tradīcijas arī pie 

mums – veiksim iepirkumus darbdienās un ļausim 

arī tirdzniecības darbiniekiem svinēt svētkus!” 
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PAR CIENĪGU DARBU, VESELĪBU UN IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrī-

bas priekšsēdētājs Valdis Keris teica paldies visiem at- 

 

nākušajiem, kam ir pieticis pilsoniskās apziņas un dros-
mes, lai aizstāvētu mūsu valsts iedzīvotāju tiesības uz 
brīvību, neatkarību un cilvēka cienīgu nākotni.  V.Keris 
atgādināja, ka 1. maijs nav tikai Darba svētki, tā ir Latvi-
jas Satversmes sapulces sasaukšanas diena: “Cilvēki, kas 
toreiz sanāca, darīja visu iespējamo, lai Latvija būtu brīva 
un lai mēs te varētu stāvēt. Es nedomāju, ka viņi redzēja 
Latviju kā labi apsargātu kapsētu ar teicamiem grāmatve-
dības rādītājiem. Viņi cēla citādu Latviju. Līdzšinējā poli-
tika ir novedusi pie tā, ka mēs esam zaudējuši 25% iedzī-
votāju un 40% jauniešu. Mēs nedrīkstam tā turpināt, 
tāpēc ir jāpārtrauc Latvijas noasiņošana un steidzami 

jāpalielina finansējums veselības aprūpei, lai vairāk ne-

viens cilvēks nemirtu Latvijā tāpēc, ka laikus nesaņem 
medicīnisku palīdzību, un lai neviens nestāvētu rindā pēc 
akūti nepieciešamas veselības aprūpes tā, kā kara laikā 
stāvēja rindā pēc maizes, un lai mediķiem nebūtu jāpa-
met valsts, kur viņu darbu nenovērtē. Mēs to varam izda-
rīt. Mums ir jāpastāsta mūsu Parlamentam, ka, lai arī 
mūsu mīlestība pret šo valsti ir bezgalīga, tā nav akla, un 

cilvēkus nedrīkst pļaut kā zāli ar izkapti.” 

Aicinājumus reformēt veselības aprūpi, lai no tā 

iegūtu privātā joma, V. Keris nosauca par cinisma 
kalngalu: “Tas tikai pierāda, ka kārtējo reizi labi 

paēdušās aprindas ir nolēmušas uzbūvēt savu biz-

nesu uz mūsu asaru, asiņu un kaulu rēķina.” 

Tā tiek ignorēts Pasaules Veselības organizācijas 

pētījums, kas apliecina Latvijas veselības aprūpes 

sistēmā ieguldīto līdzekļu izlietojuma efektivitāti, un 
tiek ignorēti gan starptautiski atzītu auditoru, gan 

Valsts kontroles ziņojumi par nepamatoti zemiem 

pakalpojumu apmaksas tarifiem veselības aprūpē. 

Tautas sapulces video skatiet šeit: http://www.arodbiedribas.lv/news/1255 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1255
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PAR CIENĪGU DARBU, VESELĪBU UN IZGLĪTĪBU LATVIJĀ 

Tautas sapulces noslēgumā LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers nolasīja Tautas sapulces prasības Saei-

mai un valdībai. 

Tautas sapulces prasības ir iesniegtas LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, tiekoties klātienē ar 

LBAS priekšsēdētāju P. Krīgeru, LVSADA priekšsēdētāju V. Keri un LIZDA priekšsēdētāju I. Vanagu, kā 

arī nosūtītas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim. 

Tiek lēsts, ka LBAS organizētajā akcijā piedalījās ap 3000 cilvēku. 

LBAS Tautas sapulce saņēma ievērojamu starptautisko atbalstu—solidaritātes vēstules LBAS atsūtīja 

Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC), Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC), Igaunijas 

un Lietuvas arodbiedrības, kā arī saņemtas atbalsta vēstules no Nīderlandes Arodbiedrību konfederācijas 

FNV, Polijas Arodbiedrību centra OPZZ, Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes NFS, Norvēģijas Arodbiedrī-

bu konfederācijas (LO-Norway) u.c. Zviedrijas arodbiedrību konfederācija LO savukārt nosūtījusi atbal-

stu LBAS prasībām pa tiešo Saeimai un valdībai.  

LBAS Tautas sapulces dalībnieki prasa no Saeimas un valdības: 

1. Steidzami un būtiski palielināt finansējumu veselības aprūpei atbilstoši Pasaules Veselības orga-

nizācijas ieteikumiem. 

2. Mazināt gadiem ilgi pastāvošo atalgojuma nevienlīdzību pedagogiem un zinātniekiem, kā arī bei-

dzot samaksāt par visu padarīto darbu.  

3. Nodrošināt cilvēka cienīgu darba samaksu arī zemāko algu saņēmējiem. 

4. Veikt mērķtiecīgu ēnu ekonomikas un kontrabandas ierobežošanu. 

5. Pārtraukt valsts līdzekļu izšķērdēšanu neefektīviem projektiem. 

6. Ieviest taisnīgu un samērīgu nodokļu sistēmu, ar taisnīgu ienākumu nodokli apliekot arī kapitāla 
pieaugumu, peļņu no akcijām un dividendēm. 

7. Stiprināt valsts atbalstu uzņēmumu koplīgumu, nozaru ģenerālvienošanos slēgšanai un nodroši-

nāt cieņpilnu, konstruktīvu un profesionālu sociālo dialogu ar sociālajiem partneriem. 

8. Pārtraukt tiesisko nihilismu un nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. 

FOTO— M.PUŽULS, K.RĀCENĀJS, N.MICKEVIČA 
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GATAVOŠANĀS LBAS 8.KONGRESAM 

Forumā “LBAS paveiktais un darbi nākotnē” 

 

19.maijā 70 LBAS dalīborganizāciju pārstāvji pulcējās forumā “LBAS paveiktais un darbi nākotnē”, 

lai noklausītos LBAS speciālistu prezentācijas par paveikto un lai darba grupās ieskicētu nākotnē 

veicamo. 

LBAS priekšsēdētājs Pē-

teris Krīgers (pa kreisi) 

akcentēja sociālā dialoga 

jomā paveikto un nākot-

nes izaicinājumus. LBAS 

priekšsēdētāja vietnieks 

Egīls Baldzēns informēja 

par  izcīnīto un noturēto 

tautsaimniecības, darba 

samaksas un nodokļu 

politikas virzienos. 

LBAS speciālisti informēja par paveikto visās jomās, 

kas īstenotas, vadoties pēc LBAS 7.kongresā apstip-

rinātajiem stratēģiskajiem darbības virzieniem 2012.-

2016.gadam. Visas foruma prezentācijas skatiet šeit:  

http://www.arodbiedribas.lv/resources/forums 

Foruma otrajā daļā notika darbs četrās darba gru-

pās: “Tautsaimniecība”, “Pakalpojumi arodbiedrību 

biedriem”, “LBAS rīcībspēja”, “Darba tiesības un dro-

šība”. Darba grupās tika izstrādāti priekšlikumi 

LBAS turpmākajai darbībai, un darbs pie to pilnvei-

došanas turpināsies rudenī. Foto: K. Rācenājs 

http://www.arodbiedribas.lv/resources/forums
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DARBA DROŠĪBA 

Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītā konference 

26.aprīlī risinājās ikgadējā LBAS rīkotā konference, kas veltīta 
Starptautiskajai darba aizsardzības dienai. Arodbiedrību kus-
tībā šai dienā piemin visus strādājošos, kuri ir gājuši bojā dar-
ba vietā vai cietuši nelaimes gadījumos darbā.  
Konferences moto – “Stress darba vietās – kolektīvs izaicinā-
jums” un “Darba vietas visiem vecumiem”. Konferencē piedalī-
jās vairāk nekā astoņdesmit arodbiedrības speciālistu un vadī-
tāju, uzticības personas, darba aizsardzības speciālisti. 
Konferenci vadīja un ievadvārdus teica LBAS priekšsēdētājs P. 
Krīgers. Viņš norādīja uz darba aizsardzības jautājumu svarīgu-
mu un to savlaicīgu risinājumu, lai nodrošinātu veselīgu un 
nekaitīgu darba vidi. 
Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mū-
žam bija Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departa-
menta direktora I. Lipska tēma. Runātājs akcentēja valstī veica-
mos darbus, lai arī senioru vecumu sasniegušie būtu vēlami un 
gaidīti spēlētāji darba tirgus laukumā. 

LBAS eksperts darba aizsardzības jautājumos Z. Antapsons, 
uzstājoties par Eiropas Savienības arodbiedrību aktuāliem jau-
tājumiem, norādīja uz Normatīvās atbilstības un izpildes prog-
rammas (REFIT) negatīvajiem aspektiem.  Eiropas Arodbiedrību 
konfederācija (ETUC) šo jautājumu jau aktualizēja pagājušajā 
gadā Rīgā notikušajā darba aizsardzības konferencē. Tāpat 
aktīva arodbiedrību pozīcija ir par jautājumu - steidzami atjau-
not Kancerogēnu un mutagēnu Direktīvas pārskatīšanu, papil-
dinot Direktīvu ar gandrīz pussimtu kaitīgo vielu un maisījumu 
sarakstu, kas izraisa vēža slimības. Kolēģis informēja par jauno 
ES darba aizsardzības kampaņu “Drošs un veselīgs darbs jebku-
rā vecumā”, kas risināsies 2016.-2017.g. 
Par 2016. gada iecerēm un izaicinājumiem informēja Valsts 
darba inspekcijas direktors R. Lūsis. Uzmanība tika pievērsta 
nelaimes gadījumiem darbā, to galvenajiem cēloņiem. Lielus 
izaicinājumus VDI direktors saredz šī gada beigās startējošajā 
projektā, kurā tiks iesaistītas arī arodbiedrības. 
Darba vides un veselības institūta direktors I.Vanadziņš infor-
mēja klātesošos par jaunajiem izaicinājumiem arodveselības 
jomā. Noteicošu lomu sāk iegūt stresa izraisītas arodslimības. 
Pirmreizējiem arodslimniekiem tiek konstatētas vairāk nekā 
trīs slimības, pārsvarā tās jau ir diezgan ielaistā stāvoklī. Reto-
riskais jautājums – ko darīt? Atbilde viena – saudzēt savu vese-
lību, jo pretējā gadījumā nebūs arī nekādu citu aizraušanos, 
hobiju un darbu... 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rīgas 
apvienotās nodaļas vadītāja D. Pandere runāja par invaliditātes 
ekspertīzi Latvijā nedaudz plašākā apjomā, skarot invaliditāti, 
kas nav saistīta tikai ar nelaimes gadījumiem darbā un arodsli-
mībām. Kolēģe norādīja uz esošajām problēmvietām un 
“zīmēja” ceļu, kā tās apiet vai likvidēt. Pieminēja arī arodbied-
rību lomu drošu un veselīgu darba apstākļu radīšanā. 
Par rehabilitācijas iespējām cilvēkiem ar funkcionāliem ierobe-
žojumiem - sociālo un profesionālo rehabilitāciju - informēja 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Rehabilitācijas 
pakalpojumu nodaļas vadītāja L. Saukuma. Sadarbība ar šo 
organizāciju arodbiedrībām ir ļoti svarīga, lai realizētu mērķi 
veidot ilglaicīgu spējīgu darba mūžu. 

Konferences otrā daļa noritēja  trijās darba grupās -  “Senioru 
darbs”,  “Uzticības personu darba aspekti”, “Nelaimes gadīju-
mu pieteikšana, izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija”. 
Darba grupās sasniegtie rezultāti summējās konferences dalīb-
nieku Aicinājumā. 
Konferences materiāli rodami šajā vietnē: http://
www.arodbiedribas.lv/directions/work_safety/conference 
 
Mārtiņš Pužuls, 
LBAS darba aizsardzības speciālists 

FOTO: M.PUŽULS, S.BIRKENFELDE 

http://www.arodbiedribas.lv/directions/work_safety/conference
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS 

LSAB piedalās UNI-Europa 4. konferencē Romā 

14.-16.martā Itālijā, Ro-
mā, notika Eiropas privā-
to pakalpojumu darbi-
nieku arodbiedrības UNI
-Europa 4.konference 

"Mainām Eiropu kopā". UNI-Eiropa apvieno vairāk nekā 7 
miljonu strādājošos Eiropā. UNI-Europa konferencē piedalījās 
vairāk nekā 700 dalībnieku no 41 valsts: 53% vīriešu un 47% 
sievietes; jaunieši gan tikai 7%.  
No Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) piedalījās 
prezidente Irēna Liepiņa, kuru atkārtoti ievēlēja UNI-Eiropa 
izpildkomitejā. UNI-Eiropa galvenie mērķi ir: jaunu biedru ie-
saiste un arodbiedrību izaugsme, ekonomika cilvēkam un lielo 
korporāciju atbildība. Eiropai jābūt eiropeiskai, ar stipru darbi-
nieku balsi - Arodbiedrību un sociālo dimensiju. Kas cits domās 
par Eiropas sociālo dimensiju, ja ne Arodbiedrības? 
Vairāk informācijas: http://www.unieuropaconference.org/
en/. UNI-Europa konferences ietvaros LSAB atbalstīja solidari-
tātes akciju "Taisnīgas algas lidostas darbiniekiem"- Fair Wages 
for the Airport workers! Sīkāk: https://
www.fairtransporteurope.eu/ 
UNI-Europa konferencē Olivers Rotigs (attēlā) tika vienbalsīgi 
pārvēlēts par Arodbiedrības UNI-Eiropa ģenerālsekretāru un 
turpinās cīnīties par darbiniekiem vajadzīgajām pārmaiņām 

Eiropā: augstākām algām, drošību, kvalitatīvām darba vietām. 
Arī LSAB nestāvēja malā, bet piedalījās un balsoja par visām 9 
UNI-Eiropa rezolūcijām labākai Eiropai un Latvijai.  
Nākamais UNI-Eiropa kongress ir paredzēts 2020.gadā Briselē, 
jo tieši Beļģijā ir vienas no stiprākajām arodbiedrībām Eiropā. 
LSAB delegācijai noteikti jābūt plašākai un vismaz ar 1-2 jaun-
iešiem. LSAB informēja arodaktīvistus par UNI-Eiropa atziņām 
pilnvaroto konferencē 8.aprīlī.. 

LSAB jaunieši mācās un izbauda ceriņu dārzu 

LSAB 28.maijā rīkoja foru-

mu „Jaunieši – arodbiedrī-

bas plaukstošais zieds”.  
Arodbiedrību namā Bruņinie-

ku ielā 29/31. Forumu atklā-

ja LSAB prezidente Irēna Lie-

piņa un LBAS priekšsēdētājs 

Pēteris Krīgers, norādot uz 

to, cik liela var būt nozīme 
katram jaunietim arodbiedrī-

bu kustībā, lai uzlabotu dzī-

ves kvalitāti Latvijā. Irēna 

Liepiņa informēja jauniešus 

par arodbiedrību plašo un nesavtīgo darbu Latvijā 
un pasaulē un par nepieciešamību jauniešiem aktī-

vāk iesaistīties arodbiedrību darbībā. LBAS sabied-

risko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde ilus-

trēja nepieciešamību atspoguļot izdarīto aktualitā-

tēs, mājas lapā un sociālajos medijos. Visbeidzot, 

Jauniešu forumu noslēdza 

LSAB viceprezidenta Mārtiņa 

Pužula interaktīvā prezentā-
cija par darba aizsardzību. 

Pēc semināra LSAB jaunieši 

kopīgi apmeklēja koncertu 

Dobeles ceriņu dārzā. Bija 

lietderīgi un skaisti! Paldies 
visiem, kas piedalījās un at-

balstīja! 

Solidaritātē,                                        

Irēna Liepiņa,                                 

LSAB prezidente 

FOTO NO LSAB ARHĪVA 

http://www.unieuropaconference.org/en/
http://www.unieuropaconference.org/en/
https://www.fairtransporteurope.eu/
https://www.fairtransporteurope.eu/
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ARODORGANIZĀCIJĀS 

Ūdens transporta arodbiedrību federācijas                 

organizācijas Ventspilī 

VBP arodorganizācija nav liela, bet stabila - vienmēr 

ap 40 - 50 cilvēkiem. Pateicoties VBP vadības sa-

pratnei un pozitīvai attieksmei, esam noveduši kop-

līgumu līdz Eiropas līmenim ar ļoti labām sociālām 

garantijām.  Domāju, ka mums ir labākais koplī-

gums Latvijā. Koplīgums paredz izcilas veselības 

apdrošināšanas polises, kā arī laika gaitā arodbied-

rībai ir izdevies pierādīt, ka darbiniekiem nepiecie-

šama laba apdrošināšana nelaimes gadījumiem – tā 

darbojas 24 stundas diennaktī un visā pasaulē. Pa-

teicības vārdi jāsaka VPB vadībai par sapratni un 

pretimnākšanu un VPB juridiskajai nodaļai, ar ku-

ru cieši sadarbojamies, lai regulāri apspriestu jau-

tājumus, kas saistīti ar darba kārtības, darba aiz-

sardzības un koplīguma modernizēšanu un uzlabo-

šanu. 

Pēc ŪTAF priekšsēdētāja piedāvājuma izveidot pār-

stāvniecību Liepājā un Ventspilī, piekritu būt par 

ŪTAF reģionālo pārstāvi Ventspilī, lai risinātu jau-

tājumus, ko varam atrisināt paši, tiekoties ar vietē-

jo pašvaldību, uzņēmēju, arī mediju pārstāvjiem, ko 

darām visai bieži. 

2013.gadā SIA Olimpiskais centrs „Ventspils” darbi-

nieki nolēma pievienoties arodbiedrību kustībai. Es 

tiku uzaicināts uz dibināšanas konferenci, un mani 

ievēlēja par arodkomitejas priekšsēdētāju, pēc kā 

mēs pievienojāmies ŪTAF saimei. Biedru skaits arī 

šajā organizācijā ir stabils - ap 30. Izstrādājām un 

parakstījām koplīgumu, tiesa, ar mazākām soci-

ālām garantijām it kā ierobežotā un nabadzīgā bu-

džeta dēļ. Tomēr neatmetam cerību un turpinām 

tikties ar darba devēja pārstāvjiem, lai uzlabotu 

koplīguma noteikumus. Savā neilgajā darbības pe-

riodā esam panākuši LR Darba likuma un darba 

grafika, darba apmaksas ievērošanu.  

2014.gadā notika AS “Ventspils Tirdzniecības Os-

tas” (VTO) darbinieku arodorganizācijas atskaišu - 

pārvēlēšanu konference, kurā mani ievēlēja par 

arodkomitejas priekšsēdētāju. Koplīguma termiņš 

bija beidzies, bet joprojām darbojas tā noteikumi. 

Šobrīd strādājam pie jaunā koplīguma projekta. 

Veicam pārrunas ar darba devēju. Grūtības sagādā 

tas, ka 2015.gada nogalē darba devējs  organizēja  

strukturālās  izmaiņas,  apvienojot trīs atsevišķus 

uzņēmumus vienā (visiem trijiem viens saimnieks, 

viena valde) un nododot citai juridiskai personai. 

Katrā no apvienotajiem uzņēmumiem bija, un arī 

vēl joprojām ir, savs atšķirīgs koplīgums un pilnīgi 

atšķirīga darba samaksas sistēma.   

Olivers Kronbergs: pamatdarbs - Ventspils Brīvostas pārvaldē (VBP) par loču kuģa “Ronis” maiņas kap-

teini- vecāko mehāniķi. Vada VBP arodorganizāciju no 2005.gada, arodbiedrību kustībā – 16. gadu. 

ITF akcijas nedēļā 2014.gada, pārbaudot kuģus  

Ventspils ostā 
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Regulāri veicam saraksti un tiekamies ar darba de-

vēja pārstāvjiem, lai pēc iespējas ātrāk sakārtotu 
jautājumus par vienotu koplīgumu un darba sa-

maksu. Izmaiņas darba samaksā nav notikušas 

kopš 2007.gada. Darba devējs regulāri aizbildinās 

ar kravas apgrozījuma samazināšanos, taču diem-

žēl joprojām neesam saņēmuši oficiālus datus par 
finansiālo stāvokli uzņēmumā. Lietu izskata tiesa, 

un process vēl nav beidzies, - saskaramies ar LR 

likumdošanas nepilnībām. Grūtības koplīguma un 

darba samaksas izstrādē rada fakts, ka nevaram 

iegūt informāciju par uzņēmuma reālo finanšu stā-

vokli, taču pārrunas notiek. Pozitīvais šajā problē-
mu pilnajā sociālā dialoga norisē ir tas, ka VTO 

arodkomiteja ir ļoti spēcīga, un arodbiedrība neļauj 

darba devējam veikt neko pretlikumīgu, ikdienā 

rūpīgi sekojot līdzi visiem procesiem. 

Esmu arī SIA Jūrniecības darbinieku sporta un at-
pūtas centra, tautas valodā - Jūrnieku kluba, kas 

pieder ŪTAF, valdes priekšsēdētājs. Nodarbojamies 

ar 2006.gada MLC konvencijas par darbu jūrniecī-

bā izpildi Ventspils ostā un risinām jūrnieku pro-

blēmas.  Atkal jāpiemin Ventspils Brīvostas pārval-

de - veiksmīgas sadarbības rezultātā tika parakstīts 
sadarbības līgums, kas ļauj mums kvalitatīvi pildīt 

savus pienākumus. 

Diemžēl patlaban grūtības rada nevis darbs un tā 

kvalitatīva izpilde, ko mūsu darbinieki ir godam 

apguvuši un dara faktiski uz entuziasma pamata, 

bet cīņa ar negodprātīgiem elementiem kuģu aģen-
tu un terminālu apsardzes darbinieku personās, 

kuri ir iemācījušies iedzīvoties uz jūrnieku rēķina, 

tos regulāri apkrāpjot,  veicot dārgus pārvadāju-

mus un tirgojot sa-

karu un interneta 

pakalpojumus. Mūsu 
darbiniekiem ikdienā 

nākas saskarties ar 

negatīvu un draudī-

gu attieksmi no mi-

nēto personu puses, 

nereti saņemot pat 
fiziskus draudus. 

Neskatoties uz to, 

mēs godprātīgi pil-

dām savus pienāku-

mus pret jūrniekiem, 
cerot uz to, ka arī 

pret mūsu jūrnie-

kiem ārzemju ostās 

tiks izrādīta cieņa un 

pildīti MLC 2006. 

gada konvencijas no-
teikumi. 

Regulāri piedalos arī 

starptautiskos semi-

nāros un pasākumos 

(ITF,ETF kongresi) kā 
ŪTAF pārstāvis. Ko-

pā ar dokeriem pie-

dalāmies ITF organi-

zētajos pasākumos 

“Week of action” ietvaros. 

Kas attiecas uz jaunu biedru piesaisti arodbiedrību 
kustībā, protams, ar katru gadu ir grūtāk motivēt 

jauniešus. Bailes no it kā konflikta ar darba devēju 

bieži vien noved līdz tādām absurdām situācijām, 

ka darbinieks zaudē pat tās sociālās garantijas, ko 

paredz Latvijas likumdošana, nemaz nerunājot par 
algām un to pielikumu. Tāpēc es personīgi cenšos 

paskaidrot, ka mēs kā arodbiedrību pārstāvji ne-

esam konfliktu meklētāji, bet cenšamies risināt 

problēmas ar darba devēju kā sociālie partneri, ie-

vērojot LR likumdošanas bāzi, regulāri sekojot tai 

līdzi un prasot tās izpildi no darba devēja.   
Latvijas arodbiedrībām un to līderiem no visas 

sirds novēlu stipru veselību, izturību grūtajā darbā, 

vismaz mazliet veiksmes, vismaz mazliet pateicīgu 

skatienu un vārdu, kas ir tik ļoti ir nepieciešami, 

lai “uzlādētu baterijas”. 

ITF akcijas nedēļā 2014.gada, pārbaudot kuģus Ventspils ostā 

ITF kongresā Sofijā 2014.gadā                     
FOTO NO O.KRONBERGA PERSONISKĀ ARHĪVA 
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JURIDISKĀS LAPPUSES 

Darba likuma normu piemērošana Augstākās   

tiesas Civillietu departamenta spriedumos  

Augstākās tiesas Civillietu departaments 

(turpmāk – Civillietu departaments) 2015.gadā 

ir izskatījis 139 lietas1, kas izriet no darba līgu-
ma attiecībām.  

No 139 lietām 11 bija blakusūdzības, 99 lietās ir 

atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, bet 24 

lietās apelācijas instances spriedumi atcelti. 

Aicinu lasītājus pašus izdarīt secinājumus vai pie-

ņēmumus, kādēļ tik maz gadījumos  ierosina kasā-
cijas tiesvedību, bet ierosinātajās lietās praktiski 

visi spriedumi tiek atcelti. 

Šī raksta uzdevums ir atklāt tos Civillietu departa-

menta spriedumus, kuros 2015.gadā skaidrota 

Darba likuma normu piemērošana. 

Augstākās tiesas interneta mājas lapā par 

2015.gadu ir publicēti2 tikai 4 spriedumi, kas tiek 

uzskatīti par judikatūru: SKC- 952/2015, SKC-

1650/2015, SKC-1793/2015, SKC-1840/2015.  

Vienlaikus ir vairāk nekā 20 spriedumi, kas nav 

atzīstami par judikatūru, bet ir pietiekami nozīmīgi 
un noderīgi no tajos izteikto atziņu viedokļa. 

Šajā rakstā autors aplūkos gan tos Civillietu depar-

tamenta spriedumus, kas atzīti par judikatūru, gan 

arī pārējo 2015.gada spriedumu atziņas. 

Prasījuma tiesību tvērums koplīguma neizpildes 
gadījumā 

Lietā SKC-373/2015 arodbiedrība bija noslēgusi 

darba koplīgumu ar vairākiem darba devējiem 

(vairākiem Lattelecom grupas uzņēmumiem). Tā kā 

koplīgums netika pildīts, tad arodbiedrība cēla pra-

sību tiesā, bet tikai pret vienu no koplīguma slēdzē-
jiem - SIA „Lattelecom”. 

Sākotnēji pirmās un apelācijas instances tiesas 

prasību noraidīja, pamatojoties uz to, ka kop-

gumu arodbiedrība ir noslēgusi vēl ar SIA „Citrus 

Solutions”, SIA „Lattelecom BPO”, SIA „Lattelecom 
Technology” un SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”, 

tomēr šie koplīguma dalībnieki lietā nav pieaicināti.  

Civillietu departaments atcēla apgabaltiesas sprie-

dumu un norādīja, ka apstāklis, ka Darba likuma 

17.-24.pantā reglamentēto koplīgumu ar arodbied-

rību darba devēja pusē parakstījuši vairāki darba 
devēji, nav pietiekošs pamats secinājumam, ka pra-

sība par koplīguma izpildi bija ceļama pret visiem 

darba devējiem. Šāds secinājums neatbilst Civilli-

kuma Saistību tiesību daļas ceturtās daļas nor-
mām (1669. un turpm. panti) par saistību kopda-

lībnieku savstarpējām attiecībām. Civillikums kre-

ditoram neuzliek pienākumu prasīt izpildījumu no 

visiem kopparādniekiem reizē, piešķirot tam izvēles 

tiesības, pret kuru kopparādnieku vērst prasību 

par līguma izpildīšanu, kā arī neatņem kreditoram 
tiesības prasību par līguma izpildīšanu celt tikai 

pret vienu kopparādnieku. Civillikuma vispārējās 

normas darba koplīgumā piemērojamas tiktāl, cik-

tāl tās neierobežo Darba likuma speciālās tiesību 

normas. 

Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtī-

šanas gadījumā 

Lietā SKC-952/2015 darbiniece bija noslēgusi dar-

ba līgumu ar Latvijas darba devēju nosūtīta darba 

veikšanai uz Norvēģiju tur reģistrētas komercsa-

biedrības labā.  

Prasības strīds pēc būtības bija par to, vai darba 

līguma noteikums, kurā noteikta darba samaksas 

likme un kurš paredz uztura naudas 

(komandējuma dienas naudas) iekļaušanu šajā 

darba samaksas likmē, atbilst Darba likuma 
14.panta un 76.panta noteikumiem. 

Civillietu departaments atzina, ka Darba likuma 

14.panta piektās daļas noteikumu izpildīšana pati 

par sevi neizslēdz Darba likuma 76.panta pirmās 

daļas piemērošanas iespēju. Līdz ar to darba devē-

jam ir pienākums atlīdzināt arī tos darbinieka izde-
vumus, kuri tam radušies nosūtīšanas darba rezul-

tātā. 

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists 

1Plašāk par Augstākās tiesas darbu skatīt: http://at.gov.lv/lv/tiesvediba/statistika/2015/  

2Judikatūras spriedumi pieejami šeit: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-

departaments/hronologiska-seciba_1/2015/  

 

Aicinu lasītājus pašus izdarīt 
secinājumus vai pieņēmumus, 

kādēļ tik maz gadījumos       
ierosina kasācijas tiesvedību, 

bet ierosinātajās lietās praktis-

ki visi spriedumi tiek atcelti. 



14 

14 

JURIDISKĀS LAPPUSES 

Lai gan nosūtīšanas darba gadījumā darba devējam 

ir pienākums maksāt vismaz minimālo darba algas 

likmi saskaņā ar tās valsts tiesībām, uz kuru darbi-
nieks nosūtīts (sk. Darba likuma 14.panta piekto 

daļu), tas pats par sevi vēl nenozīmē, ka šī minimā-

lā alga kompensē visus ar  darbinieka nosūtīšanu 

darbā saistītos izdevumus. Tādēļ Civillietu departa-

ments konstatēja, ka Darba likuma 14.panta piekt-

ās daļas noteikumu izpildīšana pati par sevi neiz-
slēdz Darba likuma 76.panta pirmās daļas piemē-

rošanas iespēju. Līdz ar to darba devējam ir pienā-

kums atlīdzināt arī tos darbinieka izdevumus, kuri 

tam radušies nosūtīšanas darba rezultātā. Tādēļ 

darba līguma noteikumam, kurā noteikta darba 
samaksas likme darbinieka nosūtīšanas gadījumā 

un kurš paredz uztura naudas iekļaušanu šajā dar-

ba samaksas likmē, jāatbilst vienlaikus gan Darba 

likuma 14.panta, gan 76.panta noteikumiem.  

Darbinieka darba līguma uzteikums svarīgu ie-

meslu dēļ 

Civillietu departaments ir skatījis vairākas lietas 

saistībā ar Darba likuma 100.panta piektās daļas 

piemērošanu un izteicis vairākus būtiskus secinā-

jumus. 

Lieta SKC-1793/2015  

Darba likuma 125.pantā noteiktais darba devēja 

pienākums pierādīt, ka darba līguma uzteikums ir 

tiesiski pamatots un atbilst noteiktajai darba līgu-

ma uzteikšanas kārtībai, attiecas uz Darba likuma 

101.pantu. Savukārt noteikums, ka citos gadīju-

mos darba devēja pienākums ir pierādīt, ka, atlai-
žot darbinieku no darba, viņš nav pārkāpis darbi-

nieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, 

katrā ziņā saistāms ar darba tiesisko attiecību iz-

beigšanu pēc Darba likuma 100.panta pirmās da-

ļas, 113. un 114.panta. 

Uzteikuma pamatojuma esamība pēc Darba likuma 

100.panta piektās daļas, ja vien tas nav saistīts ar 

Darba likuma 29.pantā noteikto atšķirīgas attiek-

smes aizlieguma pārkāpumu, jāpierāda darbinie-

kam. Darba devējam, atbilstoši sacīkstes principam 

un Civilprocesa likuma 93.panta pirmajai daļai, 
jāpierāda savu iebildumu pamatotība. 

Līdzīgi kā darba devēja uzteikuma tiesiskuma pār-

baude notiek, vērtējot uzteikumā ietverto pamatoju-

mu (Darba likuma 102.pants, 124.panta pirmā da-

ļa), arī darbinieka uzteikums vērtējams pēc šā paša 

kritērija.  

Izšķirot strīdu, tiesai faktiskos apstākļus ar dažādu 

saturu jānošķir un jāvērtē pēc katrai faktiskajai 
situācijai atbilstošu tiesību normu sastāva pazī-

mēm, kā arī jāizvērtē, kādas tiesiskās sekas kon-

krētie apstākļi ir izsaukuši. Turklāt situācijas juri-

diskā analīze jāveic, ņemot par pamatu darba tie-

siskās attiecības ietekmējošo darbību hronoloģiju, 

kas konkrētajā gadījumā ir īpaši svarīgi, jo vienas 
tiesiskas darbības veikšana izslēdz citu darbību 

realizēšanu. 

Uzteikuma pamats pēc DL 100.panta piektās daļas 

ir darbinieka subjektīvais vērtējums par izveidoju-

šos situāciju un apstākļiem, viņam nonākot pie ka-
tegoriska atzinuma, ka darba tiesisko attiecību tur-

pināšana nav iespējama, pamatojoties tieši uz tiku-

mības un taisnprātības apsvērumiem, un šādam 

darbinieka lēmumam pēc būtības ir darba devēju 

sodoša daba (sk. DL 112.pantu) sakarā ar tā neat-

taisnojamu, prettiesisku, iespējams - neētisku rīcī-
bu. 

Darba devēja tiesību izmantošana darbinieka atstā-

dināšanā no darba atbilstoši DL 58.panta trešajai 

daļai neietilpst DL 100.panta piektās daļas tvērumā 

un nevar tikt kvalificēta kā pamats darbinieka uz-
teikumam svarīga iemesla pēc šīs likuma normas 

izpratnē. 

Lieta SKC-2195/2015 

Tas, ka darba devējs ir apstrīdējis darbinieka uztei-

kumu un ir cietis neveiksmi, nevar būt izšķirošais 

apstāklis, ar ko pamatot prasības par pabalsta pie-
dziņu, ja darba devēja prasība atzīta par nepamato-

tu formāla iemesla dēļ, tiesai nevērtējot svarīga ie-

mesla esamību. 

Izšķirot strīdu, tiesai faktiskie apstākļi jāvērtē pēc 

faktiskajai situācijai atbilstošas tiesību normas sa-
stāva pazīmēm. Ja konstatētā situācija atbilst vie-

nas tiesību normas visu sastāva pazīmju kopumam 

un tajā pašā laikā citas normas atsevišķām pazī-

mēm, tiesa strīda atrisināšanā piemēro pirmo nor-

mu un atbilstoši šīs normas hipotēzei noskaidro, 

kādas tiesiskas sekas konstatētā faktiskā situācija 
ir izraisījusi. 

Darba likuma 100.panta piektās daļas tiesiskā sa-

stāva kontekstā juridiskais fakts, ar kuru saistā-

mas Darba likuma 112.pantā noteiktās tiesības uz 

atlaišanas pabalstu, ir svarīgs iemesls - apstākļi, 
kas neļauj darbiniekam turpināt darba tiesiskās 

attiecības, pamatojoties uz tikumības un taisnprā-

tības apsvērumiem. 

Darbinieka veselības stāvoklis kā darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanas iemesls, darba tiesiskajām 

attiecībām izbeidzoties uz Darba likuma 100.panta 
piektās daļas pamata, atšķirībā no Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 7. un 11.punktā minēta-

jiem gadījumiem tiesības uz atlaišanas pabalstu 

nerada, izņemot, ja uzteikumā norādītie apstākļi 

atbilst „svarīga iemesla” kritērijiem Darba likuma 

100.panta piektās daļas izpratnē. 

Uzteikuma pamatojuma esamība pēc 

Darba likuma 100.panta piektās daļas, 

ja vien tas nav saistīts ar Darba likuma 

29.pantā noteikto atšķirīgas              

attieksmes aizlieguma pārkāpumu,    

jāpierāda darbiniekam.  



15 

15 

JURIDISKĀS LAPPUSES 

Darba likums neparedz darba devējam obligātu pie-

nākumu uzteikt darba līgumu ar darbinieku, ja pa-

stāv apstākļi, kas atbilst Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 11.punkta tiesiskajam sastāvam. Tā ir 

darba devēja tiesība, par kuras izmantošanu tas 

varēja brīvi lemt, neizpelnoties par savu izvēli nega-

tīvu novērtējumu no taisnprātības vai tikumības 

aspektiem. Vēl jo mazāk pārmetumu šādā aspektā 

pelna darba devēja rīcība, neierosinot darbinieka, 
kuram ir noteikta invaliditāte, atlaišanu. Atlaist no 

darba invalīdu, pamatojoties uz darba devēja uztei-

kumu, darba devējam nav atļauts, izņemot, ja pa-

stāv Darba likuma 101.panta pirmās daļas 

7.punktā un 109.panta ceturtajā daļā norādītie ap-
stākļi. Darba devēja rīcība, neierosinot darbinieka 

atlaišanu sakarā ar ilgstošu darbnespēju, nevarēja 

tikt interpretēta kā neattaisnojama, prettiesiska, vai 

neētiska rīcība. 

Darba līguma uzteikšana darbiniekam, kura dar-

bnespēja beidzas ar invaliditātes noteikšanu   
Lietā SKC-1840/2015 Civillietu departaments norā-

dīja, ka ar 2010.gada 4.marta likumu „Grozījumi 

Darba likumā”, papildinot Darba likuma 101.panta 

pirmo daļu ar 11.punktu, netika aizskarts Darba 

likuma 109.panta otrajā daļā noteiktais princips, 
kas sakņojas Konvencijā par personu ar invaliditāti 

tiesībām, un Darba likuma 109.panta ceturtā daļa 

neietekmēja šī panta otrajā daļā ietvertā noteikuma 

piemērošanu. 

Darba likuma 109.panta ceturtajā daļā noteiktais  

 

par aizliegumu uzteikt darba līgumu „(..) līdz darb-

spēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai, ja 

darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā 

vai arodslimība” nozīmē to, ka pēc darbspēju atgū-
šanas turpinās šī likuma 101.panta pirmās daļas 

11.punktā paredzētā termiņa tecējums par darba 

devēja tiesībām uzteikt darba līgumu, savukārt, ja 

darbnespēja beidzas ar invaliditātes noteikšanu, 

iestājas Darba likuma 109.panta otrajā daļā noteik-

tās sekas. Taču aizlieguma izbeigšanās pati par sevi 
nenozīmē atļauju izbeigt darba līgumu. 

Vairākās lietās tika skatīta Darba likuma 58.panta 

(darbinieka atstādināšana) piemērošanas problemā-

tika. Civillietu departaments ir atkārtojis jau ie-

priekš izteiktās atziņas, gan izteicis jaunas. 

 
Lieta SKC-1942/2015  

Darba likuma 58.panta noteikumi vērsti uz to, lai 

nepieļautu, ka darbinieks, veicot darbu, var nodarīt 

kaitējumu sev, darba devējam vai trešajām perso-

nām, tādējādi ļaujot darba devējam ātri reaģēt uz 

tādām situācijām. Atstādināšana no darba nav paš-
mērķis, bet instruments iespējamo kaitīgo seku no-

vēršanai. 

Darba devējam nav neierobežotas tiesības darbinie-

ka atstādināšanai no darba, atsaucoties vien uz 

varbūtību, kas pamatota ar subjektīviem darba de-
vēja apsvērumiem. Turklāt strīda gadījumā tieši 

darba devēja pienākums ir pierādīt, ka atstādināša-

nai no darba ir bijis objektīvs un pamatots iemesls. 

Tiesai, izšķirot jautājumu par atstādināšanas no 

darba pamatotību pēc Darba likuma 58.panta tre-

šās daļas, jāizvērtē, pirmkārt, kādas ir darba devē-
jas vai trešo personu pamatotās intereses, kuru ap-

draudējums būtu novēršams. Otrkārt, jānodibina 

apstākļi, kas apliecina kaitējuma iestāšanās iespē-

jamību darbinieka neatstādināšanas gadījumā, pro-

ti, ka darbinieks, turpinādams pildīt darba pienā-
kumus, var kaitēt darba devēja vai trešo personu 

pamatotajām interesēm. 

 

Lieta SKC-1892/2015 

Atstādināšana piemērojama arī situācijās, kad to 

nedarot varētu zust iespēja noskaidrot svarīgus 
apstākļus, kas atainotu patiesībai atbilstošu faktis-

ko situāciju. 

Atstādināšana no darba nedrīkst būt darba devēja 

pašmērķis vai sodoša reakcija uz darbinieka it kā 

pieļautu pārkāpumu, tā var tikt atzīta par atbilsto-
šu Darba likuma 58.panta trešās daļas mērķim un 

jēgai tad, ja atstādināšanas pamatā ir objektīvi ap-

stākļi, nevis darba devēja subjektīvs voluntārs uz-

skats un ja darbinieka turpmāka atrašanās darba 

vietā varētu kaitēt darba devēja un/vai trešo perso-

nu pamatotām interesēm, tajā ietverot patiesās si-
tuācijas noskaidrošanas nepieciešamību. 

Vērtējot atstādināšanas tiesiskumu, jāņem vērā at-

klātā pārkāpuma raksturs.  

Apstākļus saistībā ar darbinieka atstādināšanas 

tiesiskumu jāizvērtē, vadoties no situācijas, kāda 
pastāvēja atstādināšanas brīdī, nevis balstoties uz 

lietā esošajiem pierādījumiem, kas radušies pēc at-

stādināšanas. 

Lieta SKC-2973/2015 

Nepieciešamība veikt apstākļu noskaidrošanu nav 

patstāvīgs pamats darbinieka atstādināšanai.  
Ja atstādināšana no darba atbilstoši Darba likuma 

58.panta pirmajai daļai nozīmē pagaidu aizliegumu 

darbiniekam atrasties savā darba vietā, tiesai jādod 

vērtējums situācijai, kad darbinieks ir turpinājis 

pildīt citus amata pienākumus. 

Civillietu departamentam nācas izskatīt arī vairā-
kas lietas, kurās kā atbildētāja bija MAS „Liepājas 

metalurgs”. Šajās lietās ir skatīta Darba likuma un 

Maksātnespējas likuma savstarpējā mijiedarbība. 

Atstādināšana no darba nedrīkst 

būt darba devēja pašmērķis vai 

sodoša reakcija uz darbinieka it 

kā pieļautu pārkāpumu, tā var 

tikt atzīta par atbilstošu Darba 

likuma 58.panta trešās daļas 

mērķim un jēgai tad, ja atstādi-

nāšanas pamatā ir objektīvi ap-

stākļi, nevis darba devēja subjek-

tīvs voluntārs uzskats.  
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Lietā SKC-1859/2015 tika skatīts jautājums par 

darba līguma uzteikuma termiņa neievērošanu dar-

ba devēja maksātnespējas gadījumā. Tiesa atzina, 
ka Maksātnespējas likuma 103.pants ir speciālā 

tiesību norma attiecībā pret Darba likuma 

103.panta pirmās daļas 3.punktu. Tas vienlaikus 

apliecina, ka Maksātnespējas likuma 103.pantā, 

izdarot atsauci uz Darba likuma 103.panta pirmās 

daļas 3.punktu, likumdevējs ir skaidri norādījis, ka 
citi izņēmumi no Darba likumā noteiktās darba 

līguma uzteikuma kārtības, kā vien uzteikuma ter-

miņa neievērošana, maksātnespējas procesā nav ne 

paredzēti, ne pieļauti. 

Lietā SKC-1860/2015 maksātnespējas adminis-
trators bija uzteicis darbiniekiem darba līgumus ar 

uzteikuma sagatavošanas dienu, kaut gan darbi-

nieki uzteikumus saņēma vēlāk. Līdz ar to darbi-

nieki tika atbrīvoti no darba, viņiem par to nezinot. 

Izskatot lietu tika atzīts, ka saskaņā ar Maksātn-

espējas likuma 103.pantu maksātnespējīgā 
uzņēmuma administratoram, uzsakot darba līgu-

mu, nav saistošs Darba likuma 103.panta pirmās 

daļas 3.punktā noteiktais termiņš – viens mēnesis. 

Tas nozīmē, ka atbilstoši speciālās likuma normas 

regulējumam, nodrošinot maksātnespējas procesa 
efektīvu norisi un pēc iespējas samazinot tā izmak-

sas, darba uzteikuma paziņošana un darba tiesisko 

attiecību izbeigšana ar darbinieku var notikt pat 

vienā dienā.  

Tomēr nav pamata, interpretējot Maksātnespējas 

likuma 103.pantu, nonākt pie atzinuma, ka darba 
devējam maksātnespējas gadījumā ir dotas tiesības 

izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, vi-

ņam par  to nezinot,  t.sk.,  ar  atpakaļejošu datumu.

Maksātnespējas likuma 4.panta pirmā daļa un 

26.panta otrā daļa nav uzskatāmas par speciālām 
tiesību normām attiecībā pret Darba likuma nor-

mām, kas regulē darba līguma uzteikšanas kārtī-

bu.  

Lai gan Maksātnespējas likuma normas paredz no 

Darba likuma atšķirīgu tiesisko regulējumu atsev-

išķos jautājumos (piemēram, Maksātnespējas liku-
ma 103.pants), tomēr no likuma jēgas neizriet, ka 

maksātnespējīgā uzņēmuma darbinieka (kurš dau-

dzos gadījumos ir arī nenodrošinātais kreditors) 

tiesību ierobežojumi maksātnespējīgā uzņēmumā 

varētu pārsniegt likumos noteiktā regulējuma robe-
žas.   

Lietā SKC-1861/2015 ir norādīts, ka gadījumā, ja  

uzteikuma tiesiskais pamats ir uzņēmuma likvidā-

cija (Darba likuma 101.panta pirmās daļas 

10.punkts), tas izslēdz Darba likuma normu piemē-

rošanu par darbinieku darba rezultātu un kvalifi-
kācijas vērtēšanu un darba līguma uzteikuma ter-

miņiem, jo Maksātnespējas likuma 103.pants ir 

speciālā tiesību norma attiecībā pret Darba likuma 

103.panta pirmās daļas 3.punktu, tomēr par darba 

līguma uzteikuma dienu atzīstama diena, kad dar-
binieks ir saņēmis darba devēja uzteikumu (Darba 

likuma 122.pants). 

Lietā SKC-1872/2015 Civillietu departaments no-

rādīja uz lietas izskatīšanas procesuāliem pārkāpu-

miem – proti, ievērojot Civilprocesa likuma 426. 

panta pirmās daļas noteikumus, apelācijas instan-
ces tiesai bija jāapspriež vienīgi tie jautājumi, kas 

izvirzīti apelācijas sūdzībā. 

Izsludināti grozījumi Darba likumā  

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists 

12.maijā Saeima pieņēma grozījumus Darba likumā, Valsts prezidents tos izsludināja 26.maijā. 

Grozījumi Darba likumā stājas spēkā šī gada 9.jūnijā.  

Kas tika grozīts?  

Darba likuma 14.pants ir izteikts jaunā redakcijā, likums papildināts ar jaunu 14.1, 14.2, 75.2 pan-

tu, kā arī likums papildināts ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām. 

Kāpēc grozījumi bija nepieciešami? 

Grozījumi bija nepieciešami, lai pārņemtu 2014. gada 15. maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktī-

vas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpoju-

mu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par ad-
ministratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ("IMI regula") (turpmāk – direktīva 

2014/67/ES), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas 2014/66/ES par 

ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņē-

muma ietvaros (turpmāk – direktīva 2014/66/ES) prasības. 

Ņemot vērā, ka direktīvas 2014/67/ES prasības bija jāpārņem līdz šī gada 18.jūnijam, sociālie partneri 
vienojās likumā nesniegt ar direktīvu pārņemšanu nesaistītus priekšlikumus, un Saeimā grozījumi tika 

skatīti steidzamības kārtībā 2 lasījumos. 
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JURIDISKĀS LAPPUSES 

LBAS viedoklis par šiem grozījumiem 

LBAS šos grozījumus ir atbalstījusi, ņemot vērā, ka tie kopumā uzlabo darbinieku tiesisko stāvokli. 

Vienlaikus jānorāda, ka šie grozījumi no Labklājības ministrijas puses tika sagatavoti diezgan lielā 
steigā, par ko arī Labklājības ministrija saņēma aizrādījumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, 

kad deputātiem bija jābalso par steidzamības noteikšanu. 

Lai arī ar šiem grozījumiem ir pārņemtas direktīvu minimālās prasības, LBAS joprojām uztur diskusijas 

attiecībā uz solidārās atbildības paplašināšanu. Proti, paredzēt, ka solidārā atbildība ir visā 

apakšuzņēmēju ķēdē un attiecināma ne tikai uz uz tiem nosūtītājiem darbiniekiem, kas veic ēku 

būvniecību vai specializētos būvdarbus, bet paplašināt uz visu būvniecības nozari un visiem darbinieki-
em. 

Galvenā grozījumu būtība 

Darba likuma 14., 14.1, 14.2 pants 

Lai nodrošinātu normu vieglāku uztveramību, precīzi pārņemtu direktīvas normas, kā arī lai nodrošinātu 

Valsts darba inspekcijas iespēju efektīvi veikt pārbaudes darba vietās, Darba likuma 14. pants, kas reg-

lamentē darbinieku nosūtīšanas jautājumus, tiek sadalīts vairākos jauno pantos. Līdz ar to jaunā redak-

cijā tiek izteikts Darba likuma 14. pants, kas reglamentēs vispārīgos ar darbinieku nosūtīšanu saistītos 
jautājumus, savukārt 14.1 un 14.2 pants attiecīgi noteiks darba devēja pienākumus, nosūtot darbinieku 

veikt darbu Latvijā, un darba devēja pienākumus, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas.  

Darba likuma 14. pants satur jēdzienu "darbinieku nosūtīšana" un "nosūtītais darbinieks" skaidro-

jumu. Vienlaikus šī panta trešā daļa norāda, ka regulējums saistībā ar darbinieku nosūtīšanu netiek 

piemērots uz tirdzniecības flotes uzņēmumu kuģu apkalpēm.  

14.1 pants satur regulējumu, kas attiecināms uz tiem darba devējiem, kas nosūta savus darbiniekus 

veikt darbu Latvijā. Šī panta pirmā daļa satur regulējumu, kas līdz šim ir bijis ietverts Darba likuma 14. 

panta trešajā daļā un noteic to noteikumu minimumu, kas nodrošināms nosūtītajiem darbiniekiem.  

Šā panta otrajā daļā ir noteikts darba devēja pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā infor-

mēt VDI par nosūtīto darbinieku. Atšķirībā no šobrīd spēkā esošā regulējuma, turpmāk darba devējiem, 

kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, informācija VDI ir jāsniedz valsts, tas ir, latviešu valodā. 

Tāpat tiek noteikti papildinājumi attiecībā uz to, kāda informācija darba devējam ir jāsniedz VDI. 

Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, VDI būs jāinformē par paredzamo nosūtīša-

nas ilgumu, kā arī par darba uzsākšanas un pabeigšanas laiku. 

Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru, kā arī direktīvā 2014/67/ES ietverto norādi, Darba 

likuma 14.1 panta trešajā un ceturtajā daļā ir ietverts regulējums, kas paredz darba devēja pienākumu 
noteikt savu pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt šo darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tie-

sā, kā arī nepieciešamības gadījumā noteikt savu pārstāvi, ar kuras starpniecību darba koplīguma puses 

var vērsties nolūkā uzsākt koplīguma noslēgšanas sarunas atbilstoši Darba likuma noteikumiem. Vien-

laikus grozījumi paredz, ka persona, pie kura darba koplīguma puses var vērsties nolūkā uzsākt koplīgu-

ma noslēgšanas sarunas, var nebūt tieši tā pati, kura ir pilnvarota pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts 

iestādēs un tiesā. Turklāt, lai neradītu papildus apgrūtinājumus darba devējam, likums noteiks, ka šī 
darba devēja norādītā persona var arī pastāvīgi neatrasties Latvijā, tomēr šai personai ir jābūt pieejamai 

pēc koplīguma pušu saprātīga un pamatota pieprasījuma. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja arodbiedrība vai 

darba devēju organizācija aicina konkrēto darba devēju pievienoties jau noslēgtajam koplīgumam un at-

tiecināt šā koplīguma noteikumus arī uz saviem darbiniekiem, vai noslēgt jaunu koplīgumu, darba devē-

ja deleģētajam pārstāvim ir jāiesaistās šajās sarunās. Ar šāda noteikuma ieviešanu koplīguma pusēm 
tiks atvieglota komunikācija ar nosūtīto darbinieku darba devēju.  

Turpmāk darba devējam būs papildus jānorāda arī informācija par pakalpojuma veidu, kas pamato dar-

binieku nosūtīšanu. 

Diskusijas par solidārās atbildības paplašināšanu šobrīd ir novirzītas uz 
Valsts iestāžu darba plāna projektā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-

2020.gadam paredzēto darba grupu. 

Visu apjomīgo rakstu lasiet šeit: http://www.arodbiedribas.lv/news/1260 

http://www.arodbiedribas.lv/news/1260
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STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES 

Darba attiecību definēšana 

8.aprīlī Eiropas Komisijas Padomdevēja komitejas darbaspē-
ka brīva pārvietošanās sēdē Eiropas Komisija prezentēja ne-
atkarīga ekspertu tīkla FresCo (Free movement of workers 
and social security coordination) pētījumu par darbinieka 
definīcijām ES dalībvalstīs (proti, kuras nodarbinātības attie-
cības tiek aptvertas ar jēdzienu “darbinieks”).  
Eiropas Savienības Tiesas spriedumi nesniedz pietiekamu 
skaidrojumu par to, vai nulles stundas līgumi, dežūras darbs 
(on call) prakses, au-pairs, brīvprātīgais darbs ir darba attiecī-
bas un attiecīgi personas, kas to veic, ir darbinieki. Darba sa-
maksas un patiesas darbības (genuine activity) loma darba 
attiecību definēšanā nav pietiekami skaidrota. Nepilna darba 
laika līgumi ir skaidri atzīti par darba līgumiem. Savukārt nulles 
stundu līgumi, personu (piemēram, narkomānu) nodarbināša-
na rehabilitācijas programmu ietvaros vai līgumi, kas ir noslēg-
ti uz 1 vai divām stundām, nav atzīti par darba attiecībām. 
Daudzas valstis balstās uz minimālo stundu skaitu darba attie-
cību definēšanā. 
Pētījums liecina, ka darba attiecību definēšanā valstis kopumā 
vairāk paļaujas uz kvantitatīviem, nevis kvalitatīviem kritēri-
jiem. Atšķiras prakse, kā kvalificē darbiniekus, kuri neatbilst 

darbinieka definīcijai. Atsevišķās valstīs nepilna darba laika 
darbiniekus, kuri neatbilst darbinieka definīcijai, uzskata par 
darba meklētājiem. 
Mācekļus, praktikantus un brīvprātīgos darbiniekus dažās val-
stīs uzskata par darbiniekiem, savukārt citās par studentiem 
vai potenciāliem darbiniekiem. Vairākumā gadījumos brīvprātī-
go darbu neuzskata par darba attiecībām. Darba attiecību ne-
attiecināšana uz šiem darbiniekiem būtiski ietekmē to sociālo 
aizsardzību. FresCo secināja, ka:     

 ES dalībvalstīs kopumā nav koncepta, kas sniegtu vieno-
tu darbinieka definīciju; 

    visneizdevīgākā pozīcijā atrodas darbinieki, kuri ir 
nodarbināti nestandarta nodarbinātības līgumu ietva-
ros; 

   nav skaidrojumu no EST; 

    dažas dalībvalstis ir pārpratušas arī  publicēto EST judika-
tūru, liekot uzsvaru uz kvantitatīviem nevis kvalitatīviem 
kritērijiem. 
Pētījums ir pieejams šeit: http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=15476&langId=en.  

Jauna regula saistībā ar EURES tīklu 

EURES ir Eiropas Komisijas un Eiropas Ekonomikas zonas 
valsts nodarbinātības dienestu (VND) sadarbības tīkls brīvo 
darba vietu apmaiņai un darba ņēmēju mobilitātes veicināša-
nai ES ietvaros. Eiropas Komisija pirms vairākiem gadiem ir 
identificējusi piecas galvenās nepilnības EURES tīkla darbībā: 

 visām dalībvalstīm ir pieejams nepilnīgs brīvo darba vietu 
un CV saraksts ES līmenī,  darba tirgus nav pārskatāms; 

  ierobežota atbilstības noteikšanas iespēja EURES portā-
lam, kas apkopo brīvās darbvietas un CV informāciju ES 
līmenī, sakarā ar nepietiekamu savstarpējo izmantojamību 
datiem, kuri tiek saņemti no valstu brīvo darbvietu sistē-
mām (automatizētais datu salīdzināšanas potenciāls ne-
strādā); 

  nevienmērīga piekļuve EURES tīklam, pakalpojumiem 
visās ES valstīs, jo darba meklētāji un darba devēji siste-
mātiski nesaņem visu nepieciešamo informāciju par EU-
RES tīklu, kā arī nesaņem piedāvājumu tālākai palīdzībai 
pirmajā darbā pieņemšanas posmā (nav integrētas pie-
ejas); 

  ierobežota pieejamība atbalstam saistībā ar datu salīdzi-
nāšanu, pieņemšanu darbā un iekārtošanu darbā tiem 
darba meklētājiem un darba devējiem, kas ir norādījuši 
interesi par darbaspēka mobilitāti ES ietvaros, tostarp par 
piekļuves iegūšanu gan aktīvajiem darba tirgus pasāku-
miem un informācijai, gan padomam par sociālo nodroši-
nātību (atbalsta pakalpojumi); 

  neefektīva dalībvalstu apmaiņa ar darba tirgus informāci-
ju par valstu darbaspēka nepietiekamību un pārpalikumu, 
kas kavē mērķtiecīgāku praktisko sadarbību EURES tīklā 
(informācijas apmaiņa un sadarbība). 

 
Kopš 2012.gada Eiropas Komisija turpina EURES reformu, lai 
uzlabotu EURES pakalpojumu kvalitāti, ieviestu jaunu pakalpo-
jumus un uzlabotu sadarbību starp dalībvalstīm. Komisija vēlas 
ieviest plašāku EURES tīklu ar augstākiem kvalitātes kritērijiem 
un caurspīdīgumu, EURES atbalsta integrēšanu publiskajos 
pakalpojumu katalogā, labi apmācītu personālu un visu nepie-
ciešamo aprīkojumu. 
Uzlabojumi ietver: 
•    vairāk darba sludinājumu publikāciju; 
•    online iemaņu atbilstības savienojumu; 
•    vairāk pakalpojumu sniedzēju; 
•    minimālo pakalpojumu groza darba meklētājiem noteikša-
nu. 
Eiropas Komisija aicinās dalībvalstis aktīvi dalīties to starpā ar 
darbaspēka trūkumu piemēriem. Tā pārbaudīs, vai dalībvalstu 
pakalpojumi atbilst kvalitātes kritērijiem. Dalībvalstu pienāku-
mi ietvers kvalitātes kritēriju noteikšanu un pienākumu publi-
cēt EURES tīklā informāciju par praksēm, ar nosacījumu, ka ar 
veiksmīgiem kandidātiem tiks noslēgts darba līgums. 
Īpaša loma ir paredzēta sociālajiem partneriem: tie varēs kļūt 
par EURES biedru vai partneri, kā arī būt daļa no EURES pārro-
bežu partnerībām, tie varēs būt novērotāji EURES koordināci-
jas tikšanās un piedalīties EURES pakalpojumu koordinācijā 
nacionālajā līmenī. 
 
Sagatavoja N. Mickeviča, LBAS Eiropas tiesību un politikas 
dokumentu eksperte 

Izdevumu sagatavoja S. Birkenfelde 


