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Tā kā jeb ku ras in ves tī ci jas dar bi nie ku kva li fi  kā ci jas 
cel ša nā sais tī tas ar ris kiem zau dēt ie gul dī tos lī dzek ļus 
sa ka rā ar dar bi nie ka dar ba tie sis ko at tie cī bu iz beig ša nu, 
dar ba de vē ji cen šas ma zi nāt jeb ku ru ie spē ju, ka ie gul dī-
tie lī dzek ļi tik tu zau dē ti. Ša jā no lū kā pirms dar bi nie ka 
no sū tī ša nas ap mā cī bās dar ba de vējs no slēdz ar dar bi nie-
ku rakst vei da vie no ša nos par to, ka pēc ap mā cī bu pa-
beig ša nas no teik tu, bet sa prā tī gu lai ku dar bi nieks veiks 
dar bu tie ši kon krē tā dar ba de vē ja la bā, pre tē jā ga dī ju mā 
dar bi nie kam būs pie nā kums ar ap mā cī bu sais tī tos iz de-
vu mus pil nī bā vai da ļē ji at mak sāt. Lai arī šā das vie no ša-
nās starp dar ba de vē jiem un dar bi nie kiem tiek slēg tas 
ar vien bie žāk, to mēr ne vien mēr abas pus es ap zi nās šā-
das vie no ša nās tie sis kās se kas un dar ba de vē ja nie cī gās 
iz re dzes šos nau das lī dzek ļus no dar bi nie ka pie dzīt, ja 
ie stā tos at ru nā tie ap stāk ļi. 

Pas tā vo šā tie su prak se ne pār pro ta mi no rā da uz šā du 
vie no ša nos pre ttie sis ku mu un at zīst tās par spē kā ne eso-
šām, pat ne ņe mot vē rā, ka dar bi nieks pats ap ņē mies vi-
ņa zi nā ša nās ie gul dī tos lī dzek ļus at mak sāt, ja pie at tie cī-
gā dar ba de vē ja ne no strā dā no teik tu lai ku pēc ap mā cī bu 
pa beig ša nas. 

Ma nu prāt, šā da Dar ba li ku ma nor mu pie mē ro ša na 
un līdz ši nē jā tie su prak se nav at zīs ta ma par mūs die nu 
tir gus si tu āci jai un ten den cēm at bil sto šu.

Lat vi jas Dar ba li ku ma re gu l  jums 
un tie su prak se

Dar ba li kums1 no teic, ka iz de vu mus, kas sais tī ti ar 
pro fe si onā lo ap mā cī bu vai kva li fi  kā ci jas pa aug sti nā ša nu, 
sedz dar ba de vējs.

Tie su prak sē2 tiek paus ta at zi ņa, ka nav spē kā dar-
ba kop lī gu ma, dar ba kār tī bas no tei ku mu, kā arī dar ba 
lī gu ma un dar ba de vē ja rī ko ju mu no tei ku mi, kas pre-
tē ji nor ma tī va jiem ak tiem pa slik ti na dar bi nie ka tie sis-
ko stā vok li, tad arī vie no ša nās, kas pa redz dar bi nie ka 
pie nā ku mu pie zi nā miem ap stāk ļiem at mak sāt dar ba 
de vē jam pil nī bā vai da ļē ji dar ba de vē ja ap mak sā tus 
iz de vu mus par dar bi nie ka pro fe si onā lo ap mā cī bu un 
kva li fi  kā ci jas cel ša nu, vis pā rī gā ga dī ju mā ir at zīs ta ma 
par spē kā ne eso šu. 

To mēr šo pie eju ne bū tu pa rei zi at tie ci nāt uz vi sām 
dzī ves si tu āci jām, neiz vēr tē jot kat ras kon krē tās si tu āci-
jas ni an ses se ko jo šu ap svē ru mu dēļ.

Ne šau bī gi, ka dar ba de vē jam nor mā los ap stāk ļos, 
kad dar ba tie sis kās at tie cī bas tur pi nās, šie mā cī bu kur si 
ir jā ap mak sā un ne bū tu pie ļau ja ma si tu āci ja, ka dar bi-
nie kam pa šam bū tu „jā zie do” da ļa dar ba sa mak sas, lai 
uz sāk tu ap mā cī bas pēc dar ba de vē ja no sū tī ju ma. 

Kā arī, pie mē ro jot Dar ba li ku ma 96. pan tu un pu-
sēm slē dzot vie no ša nos, jā no da la tie ga dī ju mi, kad dar-
ba tie sis ko at tie cī bu iz beig ša na sais tī ta ar dar bi nie ka 
vien per so nis ku lē mu mu „bez sva rī ga” ie mes la iz beigt 
dar ba tie sis kās at tie cī bas vai dar bi nie ka pār kā pu mu, no 
tiem ga dī ju miem, kad dar ba tie sis kās at tie cī bas tiek iz-
beig tas no dar bi nie ka ne at ka rī gu ie mes lu dēļ. Ta jos ga-
dī ju mos, kad dar ba de vējs pats nav spē jis pie tie ka mi rū-
pī gi iz vēr tēt šā du ap mā cī bu ne pie cie ša mī bu vai pie ļā vis 
saim nie cis kas vai or ga ni za to ris kas kļū das, kā re zul tā tā 
dar bi nieks, kurš ne sen no sū tīts ap mā cī bā, tiek at laists, 
pie mē ram, uz dar bi nie ku skai ta sa ma zi nā ša nas pa ma ta, 
vie no ša nās no tei ku mi ne bū tu pie mē ro ja mi.

Kat ra kon krē tā vie no ša nās un dar bi nie ka pie nā kums 
iz pil dīt šā dā vie no ša nās pa re dzē to iz de vu mu at lī dzi nā ša-
nas pie nā ku mu ir vēr tē ja ma, va do ties pēc sa prā tī gu ma 
kri tē ri ja un Dar ba li ku ma 96. pan ta bū tī bas un mēr ķa.

Pirm k rt, Dar ba li kums tie šā vei dā ne aiz liedz 
dar bi nie ka un dar ba de vē ja ie spē ju vie no ties par to, ka 
pie zi nā miem no sa cī ju miem dar bi nieks at lī dzi na dar-
ba de vē ja seg tās iz mak sas par dar bi nie ka ap mā cī bu. 
Tie ši pre tē ji, Dar ba li ku ma 40. pan ta ce tur tā da ļa no-
teic, ka dar ba lī gu mā var ie kļaut arī ci tas ar dar ba tie-
sis ko at tie cī bu sais tī tas zi ņas, ja abas pus es to uz ska ta 
par ne pie cie ša mu. 

Otr k rt, Dar ba li ku ma 96. pan tā pa re dzē tais no tei-
kums, ka dar ba de vējs sedz ar dar bi nie ka pro fe si onā lo 
ap mā cī bu un kva li fi  kā ci jas cel ša nu sais tī tos iz de vu mus, 
nav ie tverts ar mēr ķi dar ba de vē ju pa da rīt par dar bi nie-
ku iz glī to ša nās fi  nan sē ju ma re sur su. Tā pa ma to jums ir 
dar ba de vē ja ie gu vums, ko tas sa ņem, no dar bi not aug-
stāk kva li fi  cē tu un zi no šā ku dar bi nie ku, kas sa vus pie-
nā ku mus pil da efek tī vāk, un dar bi nie ka ie gu vums – sa-
vas pro fe si onā lās kva li fi  kā ci jas cel ša na. To mēr, lai dar ba 

Dar ba de vējs –
dar bi nie ku kva li fi  kā ci jas
cel ša nas ķīl nieks
Viens no fak to riem, kas ie tek m  uz  mu ma kon ku r t sp  ju, ir no dar bi n  to 
per so nu kva li Þ  k  ci ja un zi n  ša nas, kas pa l dz pie l  go ties iz mai m un 
ino v  ci j m kon kr  ta j  no za r . Aiz vien bie ž k dar ba de v  ji in ves t  
dar ba sp  ka kva li Þ  k  ci jas pa aug sti n  ša n , ap mak s  jot dar bi nie kiem 
da l  bu se mi n  ros, kon fe ren c s vai no dro ši not in di vi du lus ap m  c  bu kur sus.

1 Dar ba li ku ma 
96. pants. 
Pie ejams: 
http://li ku mi.lv/
doc.php?id=26019.

2 LR Augst ākās 
tie sas Se nā ta 
Ci vil lie tu de par ta-
men ta 2007. ga da 
28. mar ta 
sprie du mu lie tā 
Nr. SKC–187 
(Sk. arī LR 
Augst ākās tie sas 
Se nā ta Ci vil lie tu 
de par ta men ta 
2004. ga da 
14. jan vā ra 
sprie du mu lie tā 
Nr. SKC–4).
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de vējs sa ņem tu mi nē to at de vi, ir ne pie cie šams zi nāms 
lai ka pe ri ods (at ka rī bā no kat ra kon krē ta dar ba un ap-
mā cī bas rak stu ra). Tur pre tī, ja dar ba at tie cī bas tiek iz-
beig tas neil gi pēc dar ba de vē ja ap mak sā tās ap mā cī bas 
pa beig ša nas pēc pa ša dar bi nie ka ini ci atī vas vai dar ba de-
vējs ir spiests dar bi nie kam uz teikt dar ba lī gu mu sais tī bā 
ar dar bi nie ka iz da rī tu pār kā pu mu, vie nī gais tais nī gais 
si tu āci jas ri si nā jums ir dar ba de vē ja seg to ap mā cī bas iz-
de vu mu at lī dzi nā ša na no dar bi nie ka pus es. 

Treš k rt, Dar ba li ku ma 96. pan ta mēr ķis ir zi no-
ši un pro fe si onā li dar bi nie ki, kas veic dar bu uz ņē mu ma 
la bā. To mēr līdz ši nē jā tie su prak se un Dar ba li ku ma 
96. pan ta in ter pre tā ci ja ka vē dar bi nie ku kva li fi  kā ci jas pa-
aug sti nā ša nu. Dar ba de vē ji spies ti rū pī gi ap svērt, pirms 
ie gul da dar bi nie ku iz glī to ša nā ie vē ro ja mas nau das sum-
mas, ne re dzot ga ran ti jas šo ie gul dī ju mu at gū ša nai caur 
dar bi nie ka pro duk tī vā ku dar bu no teik tā lai ka pe ri odā. 
Ap mak sā jot dar bi nie kiem dār gus un pro fe si onā la jā iz-
aug smē no de rī gus kva li fi  kā ci ju pa aug sti no šus mā cī bu 
kur sus, dar ba de vējs ris kē ar to, ka jau pēc neil ga lai ka 
dar bi nieks pār ies dar bā pie kon ku rē jo ša uz ņē mu ma.

 
Re gu l  jums ci tos nor ma t  va jos 
ak tos Lat vi j

Ci ti nor ma tī vie ak ti, kas re gu lē no dar bi nā tī bu, tie ši 
un ne pār pro ta mi pa redz ie spē ju pus ēm slēgt vie no ša nos 
par ap mā cī bu iz de vu mu kom pen sē ša nu. 

Tā, pie mē ram, li kums „Par avi āci ju”3 no sa ka, ka dar-
bi nieks un dar ba de vējs ir tie sī gi slēgt vie no ša nos par 
to iz de vu mu, ku ri sais tī ti ar pro fe si onā lo ap mā cī bu vai 
kva li fi  kā ci jas pa aug sti nā ša nu, at mak su dar ba de vē jam 
ga dī ju mos, kad piec u ga du lai kā pēc šo iz de vu mu seg ša-
nas tiek pār trauk tas dar ba tie sis kās at tie cī bas sa ska ņā ar 
Dar ba li ku ma 100. pan tu vai 101. pan ta pirm ās da ļas 1., 
2., 3., 4. un 5. pun ktu.

Dar bi nie kiem mā cī bu iz de vu mu at mak sa jā veic ti-
kai ga dī ju mos, kad dar bi nieks pie ļā vis rup jus dar ba lī gu-
ma, dar ba kār tī bas vai nor ma tī vo ak tu no tei ku mu pār kā-
pu mus vai uz tei cis dar ba lī gu mu bez „sva rī ga ie mes la”. 
Tā tad – at lī dzi nā ša nas pie nā ku ma ie stā ša nās at ka rī ga 
ti kai no pa ša dar bi nie ka rī cī bas. 
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Līdz īgus no tei ku mus li kum de vējs no tei cis arī Valsts 
un paš val dī bu ie stā dēs no dar bi nā ta jām per so nām. Arī 
ša jos no tei ku mos mā cī bu mak sas at mak sas ne pie cie ša-
mī bu no sa ka ti kai dar bi nie ka rī cī ba. At tie cī gā re gu lē ju-
ma ie vie ša nas mēr ķis ir ilgtspē jī gas ka pa ci tā tes cel ša na 
valsts un paš val dī bu in sti tū ci jās, lai ap mā cī tie dar bi nie ki 
sa vas ie gū tās zi nā ša nas vis maz no teik tu lai ka pe ri odu 
pie lie to tu dar bā valsts pār val dē vai paš val dī bā. Mi nē tais 
ar gu ments vien līdz var tikt at tie ci nāts ne ti kai uz valsts 
un paš val dī bu ie stā žu amat per so nām (dar bi nie kiem), 
bet arī pri vā ta jā sek to rā strā dā jo ša jiem. Jo ne ti kai valsts 
un paš val dī bu ie stā dēs ir ne pie cie ša ma re gu lā ra dar bi-
nie ku kva li fi  kā ci jas pa aug sti nā ša na no lū kā uz la bot uz ņē-
mu ma vai ie stā des dar bī bas efek ti vi tā ti. Tā kon ku ren ces 
ap stāk ļos vēl jo vai rāk ir ne pie cie ša ma pri vā tā sek to ra 
dar ba de vē jiem.

Re gu l  jums Igau ni j  un Lie tu v

Jā at zīst, ka re gu lē jums un prak se kai miņ val stīs ir tāl-
re dzī gā ka un lab vē lī gai kon ku ren cei at bil sto šā ka.

Igau ni jas Dar ba li kums pa redz, ka dar ba de vējs un 
dar bi nieks var vie no ties, ka dar bi nieks no teik tu lai ka pos-
mu pēc dar ba de vē ja ap mak sā tām mā cī bām strā dās dar ba 
de vē ja la bā, tā dē jā di kom pen sē jot iz de vu mus, kas sais tī ti 
ar mā cī bām un iz vai ro ties no dar bi nie ku ap mā cī bās ie gul-
dī to lī dzek ļu zau dē ša nas. Ga dī ju mā ja vie no ša nās ne tiek 
iz pil dī ta, tad mā cī bu mak sa dar bi nie kam ir jā at mak sā. 

Dar bi nie kam pie nā kums ap mak sāt dar ba de vē jam 
ar ap mā cī bām sais tī tos iz de vu mus ro das ti kai ta jos ga dī-
ju mos, ja dar ba tie sis ko at tie cī bu iz beig ša nas pa mats ir 
dar bi nie ka vai no ja ma rī cī ba vai pa ša dar bi nie ka gri ba, 
un jā at mak sā ti kai tā ap mā cī bas mak sas da ļa, ku ru dar bi-
nieks nav fak tis ki „at strā dā jis”.

Arī Lie tu vas Dar ba ko dekss no sa ka, ka dar ba lī gu-
mā dar bi nieks un dar ba de vējs var vie no ties par mā cī-
bu, kva li fi  kā ci jas pa aug sti no šu un ci tu kur su at lī dzī bas 
at mak su ga dī ju mos, ja dar bi nieks „bez sva rī ga” ie mes la 
iz beidz dar ba tie sis kās at tie cī bas vai ja dar ba tie sis kās 
at tie cī bas tiek iz beig tas sais tī bā ar dar bi nie ka ne at ļau tu 
uz ve dī bu dar ba vie tā.

Pla šāk rau go ties, Lat vi jas paš rei zē jā Dar ba li ku ma 
96. pan ta in ter pre tā ci ja ma zi na arī Lat vi jas uz ņē mu mu 
un dar bi nie ku kon ku rēt spē ju ne ti kai Bal ti jas val stīs, 
bet Ei ro pā ko pu mā.

K  ie viest skaid r  bu

Lai mi nē to jau tā ju mu pil nī bā at ri si nā tu, ir ne pie cie-
šams Dar ba li ku ma 96. pan tu pa pil di nāt ar līdz īgu re gu-
lē ju mu, kāds at ro dams li ku mā „Par avi āci ju”, lai no vēr-
stu līdz ši nē jo dar ba de vē jiem un paš iem dar bi nie kiem 
ne lab vē lī go prak si. Šā dam skaid ram re gu lē ju mam jā būt 
no teik tam arī Dar ba li ku mā, ne vis se lek tī vi jā iet ver ci tos 
nor ma tī vajos ak tos, kas at tie ci nā mi vai nu ti kai uz at se-
viš ķu no za ri, vai uz valsts un paš val dī bu amat per so nām 
(dar bi nie kiem).

3 Li ku ma 
„Par avi āci ju” 
31.1 pants. 
Pie ejams: 
http://li ku mi.lv/
doc.php?id=57659.
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