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Koplīguma pārrunu autonomija 

spēka balanss 

«telpa» 
pārrunām 

pušu 
neatkarība 

brīvprātīgums 



Koplīgumu pārrunu autonomija: SDO tiesību instrumenti 



SDO principi 

brīvas un brīvprātīgas 
koplīgumu pārrunas 

koplīgumu pārrunu pušu 
autonomija  

aizliegums valsts pārvaldes 
iestādēm iejaukties 

koplīgumu pārrunu procesā 



Brīvas un brīprātīgas pārrunas 

 

 

 

Aizliegums piespiest 
piedalīties pārrunās vai 
noslēgt koplīgumu 



Koplīgumu pārrunu 
pušu autonomija 

• Iespēja brīvi izvēlēties, kas ved 
pārrunas 
 

• Skaidri un objektīvi pušu noteikšanas 
kritēriji 
 

• Organizācijas, brīvas no ietekmes, 
dominēšanas vai finansējuma 



piespiedu 
samierināšana 

koplīguma darbības 
perioda piespiedu 

pagarināšana 

iejaukšanās 
koplīguma satura 

(teksta) 
sagatavošanā 

piespiešana pārslēgt 
noslēgto koplīgumu 

prasība iesniegt 
koplīguma tekstu 
apstiprināšanai 
pirms tā spēkā 

stāšanās 

koplīguma normu 
grozīšana ar tiesību 

aktu vai 
administratīvu aktu 

aizliegums noteikt 
darba algu līmeņus 

ar koplīgumu 

aizliegums slēgt 
koplīgumus noteiktā 

laika periodā 

pienākums 
koplīgumu sarunās 

ievērot 
produktivitātes 

rādītājus 

aizliegums vest 
koplīguma sarunas 

par algu 
palielinājumu virs 
dzīves dārdzības 

līmeņa  

Valsts neiejaukšanās pārrunu procesā 



Kas var attaisnot iejaukšanos un ierobežojumus? 

 

 

Ekonomiskie apsvērumi 

 

 

Sociālais taisnīgums, sabiedrības intereses  



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem 

Brazīlijas lieta (2018) 
 

• koplīgumu pārrunu mērķis ir uzlabot darbinieku 
aizsardzību 

• tiesību norma, kas nosaka, ka koplīgumi prevalē 
pār tiesību aktiem, laupa šo aizsardzību 

• prakse, kas sistemātiski veicina darba tiesību 
standartu mazināšanu ar koplīgumiem, ved pie 
koplīgumu pārrunu un sociālo partneru 
destabilizācijas 



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem 

 

atkāpes ir pieļaujamas, ja 
 

• atkāpe ir noteikta ar likumu 

• atkāpe noteikta ar ierobežotu raksturu 
(attiecībā uz noteiktu nodarbinātības 
noteikumu) 

• tā ir paredzēta konkrēta mērķa 
sasniegšanai 



Koplīgumu sarunu autonomija: Eiropas tiesības 



Eiropas Cilvēktiesību tiesa  

Eiropas Savienības Tiesa  

Eiropas Sociālo tiesību 
komiteja 



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem 

ES direktīvas 

 

• direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām 

• direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas 
aspektiem  

• direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā  

 



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem 

ES un EEZ dalībvalstīs 

 

Mērķis: 

• koplīgumu pārrunu veicināšana 

• nozaru pašregulācija 

• Pielāgošanās ekonomiskajiem apstākļiem un izmaiņām 

 

Piemēram, Austrijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Ungārijā, Nīderlandē, 
Norvēģijā, Slovēnijā, Zviedrijā  



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem 

Precīzi noteiktas 
tiesību aktos 

atseviški 
jautājumi 

noteikti 
apstākļi 

atvērtas 
klauzulas 

Nav noteiktas 
tiesību aktos 

koplīgumu 
hierarhija 

prakse 



Atkāpes no darba tiesību standartiem ar koplīgumiem: 
secinājumi no ārvalstu pieredzes 

• atkāpes iespējas veicina darba tiesiskā regulējuma 
elastīgumu un izvairīšanos no “vienveidīga standarta”  

• palielina darba devēju motivāciju slēgt koplīgumus  
• tās stiprina koplīgumu lomu un sociālo partneru 

kapacitāti 
• atkāpes nedrīkst būt formulētas plaši un tās var 

paredzēt tikai ar reprezentatīvu sociālo partneru 
vienošanos 

• nosakot atkāpes iespējas, ir būtiski paredzēt “sarkanās 
līnijas” 

• ir svarīga arodbiedrības kontrole par izpildi 
 



Koplīgumu pārrunu autonomija: Latvija 



Koplīgumu pārrunu autonomija: Latvijas tiesību akti 

Darbinieka 
tiesisko stāvokli 

pasliktinošu 
noteikumu spēkā 

neesamība 

 

Detalizēts tiesisks 
regulējums 



Koplīguma pārrunu pušu autonomija 

arodbiedrību apvienība, 
kura apvieno vislielāko 
strādājošo skaitu valstī, 
vai tās dalīborganizācija 

darba devējs, darba 
devēju grupa, darba 

devēju organizācija vai 
darba devēju 

organizāciju apvienība 



«Telpa» pārrunām Darba likumā  

Piemaksa 
par papildus 

darbu 

Piemaksa 
par ar īpašu 
risku saistītu 

darbu 

Laiks un tā 
apmaksa 
cita darba 

meklēšanai  

Darba 
dienas 
ilgums 

sestdienās  



Iespējas atkāpties no Darba likuma normām 
koplīgumā 

tiesība slēgt 
darba līgumu 
ar vairākiem 

darba 
devējiem 

tiesība atstāt  
darbavietu 

pārtraukuma 
laikā 

summētā 
darba laika 

pārskata 
periods 

tiesība 
atsaukt darba 

devēja 
uzteikumu  



Secinājumi 

• kopumā Latvijas tiesiskais 
regulējums neierobežo koplīguma 
pārrunu brīvprātīgumu un pušu 
autonomiju 
 

• vienlaikus Darba likums neatstāj 
daudz «telpas» pārrunām 
 

• atkāpes var paredzēt, taču 
ievērojot rekomendācijas un 
nodrošinot kontroli par to 
piemērošanu 

 



 

 

Paldies! 


