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IEVADS 
 

Galvenais avots tiesu prakses atziņām par darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo 

aktu piemērošanu ir tiesu nolēmumi civillietās. Tomēr dažkārt Darba likuma normas ir 

jāpiemēro arī iestādēm, izdodot administratīvus aktus. Ja administratīvais akts tiek pārsūdzēts 

tiesā, tad arī administratīvajās lietās pieņemtie nolēmumi var saturēt darba tiesībās 

izmantojamas atziņas. Acīmredzot ar cerību, ka administratīvajās lietās darba tiesībās 

nozīmīgas atziņas administratīvo tiesu 15 gadu darbības laikā būtu lietderīgi sistematizēt, 

pasūtīts arī šis tiesu prakses apkopojums. 

Pētījuma mērķis ir sistematizēt juridiski nozīmīgākās Augstākās tiesas judikatūras atziņas 

lietās par darba tiesiskajām attiecībām saistībā ar administratīvo tiesību jautājumiem.  

Apkopojumā izmantojamie nolēmumi atlasīti, izmantojot portāla manas.tiesas.lv nolēmumu 

meklētāju. Atbilstoši projekta nosacījumiem pētījuma galvenais uzdevums bija meklēt 

Augstākās tiesas nolēmumus administratīvajās lietās, kuri pieņemti laikā no 2004. līdz 2019. 

gadam. Kopumā apkopojumā izmantoti 27 Augstākās tiesas nolēmumi.  Nolēmumu 

meklēšanai izmantota iespēja meklēt frāzes locījumos. Lielākā iespēja meklēt nolēmumus, 

kuri satur atziņas darba tiesībās, bija, pētot lietas par Valsts darba inspekcijas lēmumiem un 

izmantojot frāzi “Valsts darba inspekcija”. Šādi meklējot, atlasīti 34 nolēmumi, no tiem 

apkopojumam derīgi (tādi, kas satur apkopojuma veidošanai izmantojamas tēzes) bija 13 

nolēmumi. Plašāko nolēmumu skaitu bija paredzēts atlasīt, izmantojot frāzi “Darba likums”, 

pieņemot, ka nolēmumā, kurā būs atrodamas darba tiesību atziņas, tiesa būs atsaukusies uz 

Darba likumu. Šādi meklējot, atrasti 144 nolēmumi. Daļa no tiem sakrita ar jau iepriekš 

atrastajiem, un no pārējiem apkopojumam derīgi bija 14 nolēmumi. Meklēšanā tika izmantoti 

arī visu Darba likuma informatīvajā norādē ietverto Eiropas Savienības direktīvu numuri, taču 

atrasts tika tikai viens apkopojumam izmantojams nolēmums. Apkopojumā bija paredzēts 

atlasīt atziņas arī par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma normām, ciktāl tās piemērojamas arī darbiniekiem. Tomēr tajos nolēmumos, kuros šis 

likums bija piemērots, atziņas izteiktas tikai par tādām normām, kuras attiecināmas uz valsts 

dienesta attiecībās nodarbinātajiem. Tas tādēļ, ka nodarbinātības strīdi administratīvajās tiesās 

ir iespējami tikai par valsts dienesta attiecībās nodarbinātajiem (ierēdņiem, amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm, karavīriem, prokuroriem, un dažās citās iestādēs 

nodarbinātajiem), taču ne par valsts pārvaldē nodarbinātajiem darbiniekiem. Piemēram, kādā 

lietā, kurā pašvaldības darbinieks bija iesniedzis pieteikumu par Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto pabalstu par nelaimes 

gadījumu darbā, tikai Augstākā tiesa pamanīja, ka strīds vispār nav skatāms administratīvā 

procesa kārtībā:  

“[8] [..] lieta par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, 

tiesībām uz pabalstu nav pakļauta izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, bet gan 

vispārīgās jurisdikcijas tiesai. No Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajā daļā 

dotās administratīvā akta definīcijas izriet, ka amatpersona Administratīvā procesa 

likuma izpratnē nav iestādes darbinieks, ar kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem 

dibināmas darba tiesiskās attiecības. Strīdi, kas rodas darba tiesiskajās attiecībās, 

tostarp, kas saistīti ar pabalstiem, nav administratīvie akti, bet gan privāto tiesību 

akti.”1 

 
1 Augstākās  tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-241/2019, 8. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/393023.pdf [ECLI:LV:AT:2019:1024.A420347315.2.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesas/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/393023.pdf
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Apkopojums sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā atspoguļotas Augstākās tiesas 

nolēmumos atrodamās atziņas lietās, kurās pieteikumi iesniegti par Valsts darba inspekcijas 

lēmumiem. Šajās lietās juridiski svarīgi pārsvarā bijuši jautājumi par Valsts darba inspekcijas 

kompetenci un to, vai administratīvajā tiesā var pārsūdzēt administratīvā akta saturu, 

neiebilstot pret rezultātu. Mazākajā daļā gadījumu strīds bijis par Valsts darba inspekcijas 

veikto Darba likuma normu piemērošanu. Otrajā daļā atspoguļotas lietas par Valsts ieņēmumu 

dienesta lēmumiem, kuros audita ietvaros pārbaudīts, vai par darbinieku ir samaksāts 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Vairākās lietās 

strīds bijis par to, vai starp pusēm vispār pastāv darba tiesiskās attiecības, kā arī par darba 

laika noteikšanu. Savukārt trešajā nodaļā ietverti divi nolēmumi, kuros ir izteiktas darba 

tiesiskajās attiecībās nozīmīgas atziņas, taču nebija iekļaujami pirmajās divās nodaļās. 

Apkopojuma izstrādē ir izmantotas šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, 

salīdzinošā metode, analītiskā metode, induktīvā metode.  

Apkopojums veidots, pēc iespējas citējot Augstākās tiesas nolēmumos ietvertās atziņas. 

Augstākās tiesas nolēmumos ietverto atziņu citāti veido lielāko daļu no apkopojuma teksta. 

Tas darīts ar diviem nolūkiem. Pirmkārt, lai apkopojuma lietotājam (pārsvarā – tiesnešiem, 

advokātiem un citiem praktiķiem) būtu pieejama nepastarpināta tiesas argumentācija. Otrkārt, 

lai apkopojumā izmantotos motīvu daļas fragmentus varētu viegli izmantot, arī nemeklējot 

attiecīgo nolēmumu. Pirms citāta, ja nepieciešams, īsi izklāstīti lietas būtiskie apstākļi vai 

formulēta problēma.  Citāti noformēti atšķirīgi no pārējā apkopojuma teksta, lietojot 1,5 cm 

atstarpi no kreisās malas. Augstākās tiesas nolēmumos ietverto normu interpretācija pārsvarā 

ir skaidra un atsevišķu analīzi vai paskaidrojumus neprasa. Tomēr atsevišķos gadījumos pēc 

nolēmuma citāta izteikta arī kritika par nolēmuma argumentāciju.  
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1. LIETAS PAR VALSTS DARBA INSPEKCIJAS LĒMUMIEM 
 

1.1. Valsts darba inspekcijas kompetence, īstenojot uzraudzību par darba 

tiesiskajām attiecībām 

 

Tiesiskie strīdi darba tiesisko attiecību ietvaros tiek risināti Darba strīdu likumā noteiktajā 

kārtībā, tostarp tiesā. Atbilstoši dispozivitātes principam civiltiesiskus strīdus tajos iesaistītās 

personas risina pēc savas iniciatīvas. Tomēr darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo 

aktu ievērošanu uzrauga arī valsts pārvaldes iestāde – Valsts darba inspekcija. Darbinieki 

nereti sūdzas Valsts darba inspekcijā par iespējamiem Darba likuma normu pārkāpumiem. Ja 

Valsts darba inspekcija normatīvo aktu pārkāpumus nekonstatē, tā darbiniekam nosūta 

attiecīgu atbildi. Valsts darba inspekcija darbiniekam nosūtīto atbildi traktē kā atbildi 

Iesniegumu likuma izpratnē. Kā liecina Valsts darba inspekcijas publiskais pārskats par 2018. 

gadu, “darba inspekcijas amatpersonas 2018. gadā Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā 

izskatīja 4030 fizisko un juridisko personu iesniegumus, kuros bija norādīti 5420 iespējamie 

pārkāpumi, no tiem darba tiesību jomā – 4946 pārkāpumi (91%), darba aizsardzības jomā –

437(8%), citi –37(1 %).”2 Vairākās lietās neapmierinātie darbinieki iesnieguši pieteikumu 

administratīvajā tiesā, pēc būtības prasot, lai Valsts darba inspekcija izdod labvēlīgu 

administratīvu aktu, ar kuru uzliktu darba devējam pienākumu novērst iespējamo pārkāpumu. 

Augstākā tiesa norādījusi, ka administratīvās rajona tiesas tiesnešu lēmumi par atteikšanos 

pieņemt pieteikumi, ir nepareizi.  

2014. gadā Augstākā tiesa atzina, ka arodbiedrībai ir tiesības prasīt Valsts darba inspekcijai, 

lai tā uzliek pienākumu darba devējam izsniegt arodbiedrībai Darba likuma 11. panta pirmās 

daļas 1. punktā minēto informāciju (pieprasīt un saņemt no darba devēja informāciju par 

uzņēmuma pašreizējo ekonomisko un sociālo stāvokli un iespējamām tā izmaiņām, kā arī 

attiecīgu informāciju par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkoto 

darbinieku nodarbināšanu uzņēmumā). Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt 

pieteikumu, jo lieta nav skatāma administratīvā procesa kārtībā. Augstākā tiesa tiesneša 

lēmumu atcēla, norādot šādi:  

“[5] Darba tiesiskās attiecības ir privāttiesiskās attiecības, un tās, tostarp darba strīdu 

izšķiršanu, pamatā regulē Darba likums un Darba strīdu likums (arī Civilprocesa 

likums un Streiku likums). Tas nozīmē, ka darba tiesisko attiecību nodibināšanas, 

grozīšanas, izbeigšanas jautājumi, kā arī strīdu izšķiršana to sakarā pamatā risināma šo 

tiesisko attiecību pusēm (darba devējam un darbiniekam (darbiniekiem)) vienojoties, 

bet, ja vienošanās nav iespējama, likumā noteiktā pirmstiesas komisijā vai tiesā 

civilprocesuālā kārtībā. To paredz arī Darba strīdu likums (likuma 3.panta otrā daļa, 

11. un 12.pants). Vienlaikus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā ir 

paredzēta valsts uzraudzība un kontrole, ko īsteno valsts pārvaldes iestāde – Darba 

inspekcija (Valsts darba inspekcijas likuma 3.panta pirmā daļa, otrās daļas 1.punkts). 

Darba inspekcijas izdoti administratīvie akti ir pārsūdzami tiesā administratīvā procesa 

kārtībā. Šādā pašā kārtībā veicama kontrole pār inspekcijas nepamatotu atteikšanos 

izdot administratīvo aktu.  

 
2 Valsts darba inspekcijas 2018. gada darbības pārskats, 25.lpp.  

http://www.vdi.gov.lv/files/2018_gada_darbibas_parskats.pdf 
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[6] Valsts uzraudzības nepieciešamība privāttiesiskajās attiecībās parasti tiek atzīta 

atsevišķos gadījumos, ņemot vērā iespējamo pušu „spēku” nevienlīdzību. Tās ietvaros 

valstij (valsts pārvaldes iestādei) ir jāspēj ātri un efektīvi novērst „vājākās” puses 

(kāda var būt darbinieks, arī, piemēram, patērētājs) tiesību vai tiesisko interešu 

pārkāpumu. Darba inspekcijai šādā gadījumā ir jāizpilda Valsts darba inspekcijas 

likuma 3.panta otrās daļas 1.punktā paredzētais uzdevums uzraudzīt un kontrolēt darba 

tiesisko attiecību normatīvo aktu prasību ievērošanu un atbilstoši 5.panta otrās daļas 

6.punktā paredzētajiem tiesību instrumentiem (Darba inspekcijas amatpersonām ir 

tiesības pieņemt lēmumus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos, kā 

arī izteikt brīdinājumus un dot rīkojumus darba devējam, lai nodrošinātu darba 

tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošos normatīvo aktu prasību 

ievērošanu) jārīkojas, pieņemot darba devējam saistošu lēmumu.  

[7] Augstākā tiesa jau ir norādījusi, ka, ievērojot darba tiesisko attiecību privāttiesisko 

raksturu, valsts pārvaldes iestāde drīkst iejaukties tikai tiktāl, ciktāl darbinieka tiesības 

skaidri izriet no tiesību normām [..]. 

[8] Darba likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkts paredz darbinieku pārstāvjiem, veicot 

savus pienākumus, tiesības pieprasīt un saņemt no darba devēja informāciju par 

uzņēmuma pašreizējo ekonomisko un sociālo stāvokli un iespējamām tā izmaiņām. Šā 

panta otrā daļa noteic, ka informēšana šā likuma izpratnē ir process, kurā darba devējs 

nodod informāciju darbinieku pārstāvjiem, ļaujot tiem iepazīties ar attiecīgo jautājumu 

un to izpētīt. Informācija darbinieku pārstāvjiem sniedzama savlaicīgi, kā arī pienācīgā 

veidā un apjomā. No minētā ir secināms, ka darbinieku pārstāvjiem ir tiesību normās 

noteikta tiesība savlaicīgi, pienācīgā veidā un apjomā saņemt no darba devēja 

informāciju par uzņēmuma pašreizējo ekonomisko un sociālo stāvokli un iespējamām 

tā izmaiņām. Tādējādi attiecīgā darbinieku tiesība skaidri izriet no tiesību normām. 

Jēdzieni „savlaicīgi”, „pienācīgā veidā un apjomā”, „pašreizējais ekonomiskais un 

sociālais stāvoklis” ir atklātie juridiskie jēdzieni, kuru saturs noskaidrojams tiesību 

normu interpretācijas ceļā. Tiesību normu interpretācija un piemērošana ir jebkura 

tiesību akta, tostarp administratīvā akta, izdošanas sastāvdaļa. Tādēļ tā pati par sevi 

nekvalificē attiecīgo jautājumu par tādu tiesību strīdu, kurš nav pakļauts Darba 

inspekcijas izlemšanas kompetencei, un neierobežo Darba inspekciju izdot darba 

devējam saistošu administratīvo aktu, ja tas nav ievērojis tiesību normās noteiktās 

darbinieku pārstāvju tiesības saņemt informāciju.”3 

 

2017. gadā Augstākā tiesa, paplašinātā sastāvā izskatot blakus sūdzību par administratīvās 

rajona tiesas tiesneša lēmumu atteikt pieņemt pieteikumu, atzina, ka privātpersonai ir tiesības 

prasīt Valsts darba inspekcijai pieņemt lēmumu, ar kuru tā uzliktu darba devējam pienākumu 

izpildīt no darba tiesiskajām attiecībām izrietošās saistības (izmaksāt darba samaksu atbilstoši 

nozarē strādājošo vidējai tarifu likmei un veikt valsts budžetā nepieciešamos maksājumus). 

Privātpersona uzskatīja, ka atrodas ar SIA darba tiesiskajās attiecībās. Valsts darba inspekcija, 

izskatot privātpersonas iesniegumu, uzskatīja, ka SIA nav pārkāpusi likumu. Administratīvās 

rajona tiesas tiesnesis, atsakot ierosināt lietu, norādīja, ka “strīdi, kas izriet no darba 

tiesiskajām attiecībām, atbilstoši Darba strīdu likuma 3. panta otrajai daļai ir privāttiesiska 

 
3 Augstākās tiesas 2014. gada 12. marta lēmums lietā Nr.SKA-245/2017, 5.-8. punkts 

(https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/350272.pdf).  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/350272.pdf
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rakstura un attiecīgi risināmi Darba likuma un Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.” 

Augstākā tiesa tiesneša lēmumu atcēla, argumentējot šādi:  

“ [7] No vienas puses, strīdu, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, izskatīšanu 

paredz Darba strīdu likums ar tālākām strīda izšķiršanas iespējām tiesā Civilprocesa 

likumā noteiktajā kārtībā. No otras puses, darba tiesisko attiecību uzraudzības jomā 

saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu darbojas Valsts darba inspekcija, kuras 

lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. [..] 

[9] Vienlaikus likumdevējs nav pilnībā atstājis darba tiesiskās attiecības tikai un 

vienīgi privāttiesisko attiecību līmenī (ar vienīgo valsts iesaisti caur tiesu 

civilprocesuālā kārtībā). Ir izveidota valsts tiešās pārvaldes iestāde – Valsts darba 

inspekcija – ar valsts uzraudzības funkciju darba tiesisko attiecību jomā. Saskaņā ar 

Valsts darba inspekcijas likuma 3.panta pirmo daļu inspekcijas funkcija ir valsts 

uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 

jomā. Šā panta otrā daļa paredz, ka, lai nodrošinātu minētās funkcijas izpildi, 

inspekcija blakus citiem veic arī šādus uzdevumus: 1) uzrauga un kontrolē darba 

tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; 2) 

kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba 

koplīgumos noteiktos pienākumus. Minēto uzdevumu īstenošanai inspekcijas 

amatpersonām saskaņā ar šā likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu ir tiesības pieņemt 

lēmumus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos, kā arī izteikt 

brīdinājumus un dot rīkojumus darba devējiem, lai nodrošinātu darba tiesiskās 

attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu. 

[10] Valsts darba inspekcijas darbības regulējums ir skaidrs attiecībā uz valsts mērķi – 

uzraudzīt un kontrolēt darba tiesiskās attiecības un nepieciešamības gadījumā pieņemt 

privātpersonai saistošus lēmumus, lai nodrošinātu iesaistīto personu tiesību 

ievērošanu. Šo secinājumu apstiprina darba strīdu izskatīšanu reglamentējošo likumu 

izstrādes materiāli. Šobrīd spēkā esošais Valsts darba inspekcijas likums ir pieņemts 

2008.gada 19.jūnijā. Tas aizstāja iepriekš 2001.gada 13.decembrī pieņemto Valsts 

darba inspekcijas likumu. Spēkā esošā likuma anotācijā nav apsvērti tie darba 

inspekcijas uzdevumi, kas ir aktuāli šajā lietā. Projekta virzītājs – Ministru kabinets – 

norādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, inspekcijas kompetence tiek 

koriģēta, tomēr tas darīts attiecībā uz konkrētām jomām (bīstamo iekārtu tehniskā 

uzraudzība, būvdarbi), bet ne vispārīgo kompetenci. Līdz ar to, pieņemot jauno Valsts 

darba inspekcijas likumu, kompetence uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību 

ievērošanu (3.panta otrās daļas 1.punkts), kā arī kompetence kontrolēt, kā darba devēji 

un darbinieki savstarpēji pilda viņiem uzliktos pienākumus, kurus viņiem nosaka 

darba līgumi un koplīgumi (3.panta otrās daļas 2.punkts), faktiski palika nemainīga. 

Tāpat nemainīga palika kompetence pieņemt lēmumus darba tiesisko attiecību 

uzraudzības jautājumos un dot rīkojumus darba devējiem (5.panta otrās daļas 

6.punkts), kurus varēja apstrīdēt un pārsūdzēt (11.pants). Šā, 2001.gada 13.decembrī 

pieņemtā, likumprojekta anotācijā teikts, ka likuma pieņemšana radīs labvēlīgas 

sociālās sekas, jo likumā tiks noteiktas precīzas Valsts darba inspekcijas funkcijas un 

to izpildes mehānisms, tādā veidā nodrošinot darbiniekiem un darba devējiem iespējas 

efektīvi aizstāvēt savas tiesības tostarp darba tiesisko attiecību jomā. Arī šā likuma 

iniciators bija Ministru kabinets. Darba strīdu likums tika pieņemts 2002.gada 

26.septembrī. Norādot anotācijā, ka ar šo likumu iecerēts nodrošināt visu veidu darba 

strīdu ātru, taisnīgu un efektīvu izskatīšanu, Ministru kabinets, kas virzīja arī šo 

likumprojektu, izmaiņas Valsts darba inspekcijas darbības regulējumā neparedzēja. 
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Šādas izmaiņas netika veiktas arī vēlāk, 2008.gadā izstrādājot un pieņemot jauno 

Valsts darba inspekcijas likuma redakciju. 

[11] Starptautiskās darba organizācijas ietvaros 1947.gadā ir pieņemta Darba 

inspekcijas konvencija (Nr. 81 „Konvencija par darba inspekciju ražošanā un 

tirdzniecībā”), kuru ir ratificējusi arī Latvija. Saskaņā ar konvencijas 1.pantu katra tās 

dalībvalsts apņemas uzturēt darba inspekcijas sistēmu. Konvencijas 3.panta pirmās 

daļas „a” apakšpunkts noteic, ka viena no inspekcijas funkcijām ir tādu tiesību normu 

piemērošanas nodrošināšana, kas attiecas uz darba apstākļiem un darbinieku 

aizsardzību darba vietā, kā piemēram, noteikumi attiecībā uz darba laiku, darba algu, 

darba aizsardzību, veselību un labklājību, bērnu un jauniešu nodarbināšanu, kā arī 

citiem saistītiem jautājumiem, ciktāl darba inspektoriem ir jānodrošina šo noteikumu 

piemērošana. Konvencijas 12.pants paredz inspektoru tiesības savu pienākumu 

īstenošanai: piemēram, jebkurā diennakts laikā brīvi un bez jebkāda brīdinājuma iekļūt 

darba vietā; iekļūt dienas laikā jebkurā ēkā, attiecībā uz kuru ir pietiekams pamats 

uzskatīt, ka par to ir veicama inspekcijas kontrole; veikt jebkādas darbības, kuras 

inspektori uzskata par nepieciešamām, lai pārliecinātos, ka tiesību normas tiek 

ievērotas. Konvencijas 18.pants noteic, ka dalībvalstīm ir jāparedz un efektīvi 

jāpiemēro adekvāti sodi par tiesību normu, kuru ievērošanu kontrolē darba inspektori, 

pārkāpumiem. No minētā izriet, ka inspekciju loma ir paredzēta kā darba vidi, darba 

apstākļus uzraugoša un kontrolējoša, ar plašām pilnvarām, lai varētu pārliecināties par 

patiesajiem apstākļiem. Nepieciešamības gadījumā tai ir tiesības piemērot soda 

sankcijas. 

[12] Latvijas Valsts darba inspekcijas likums saskan ar Darba inspekcijas konvencijā 

minēto kompetences ietvaru, kurā darbojas inspekcija. [..] Savu uzdevumu īstenošanai 

inspekcijas amatpersonām ir plašas pilnvaras – no tiesībām bez iepriekšējas 

paziņošanas apmeklēt un apsekot kontrolei pakļautās personas un objektus, pārbaudīt 

darba procesu, darba vidi un darba apstākļus, kā arī veikt pārbaudi, kontroli un 

izmeklēšanu vai pieprasīt nepieciešamo informāciju, līdz tiesībām sodīt administratīvā 

pārkāpuma procesa ietvaros un pilnīgi vai daļēji apturēt uzraudzībai un kontrolei 

pakļauto personu vai objektu darbību (likuma 5.panta otrā daļa). Tādējādi Valsts darba 

inspekcijai ir plašas pilnvaras uzraudzīt jebkurā objektā esošos darba apstākļus, 

izvērtēt jebkuru darba tiesisko attiecību atbilstību tiesību normu prasībām un piemērot 

pēc saviem ieskatiem atbilstošākās sekas. 

[13] Lai arī darbiniekam savu pretenziju izvirzīšanai ir izstrādāts privāttiesiskais strīda 

risināšanas ceļš, Augstākās tiesas ieskatā, arī publiski tiesiskajā regulējumā darbinieks 

nav tikai informācijas sniedzējs inspekcijai un pasīvs tālāko notikumu vērotājs. 

Darbinieks var ne tikai individuāli vērsties pret darba devēju, bet (un likums viņam to 

neliedz) arī lūgt Valsts darba inspekcijas iesaistīšanos, lai tā, izmantojot tai piešķirtās 

pilnvaras, uzraudzītu, kontrolētu darba devēju un piemērotu atbilstošas sekas. 

[14] Kā jau Augstākā tiesa iepriekš ir atzinusi, ievērojot darba tiesisko attiecību 

privāttiesisko raksturu, valsts pārvaldes iestāde – Valsts darba inspekcija – drīkst 

iejaukties tikai tiktāl, ciktāl darbinieka tiesības skaidri izriet no tiesību normām [..]. 

Lai secinātu, vai darbinieka tiesības skaidri izriet no tiesību normām, Valsts darba 

inspekcijai kā darba tiesiskās attiecības uzraugošai un kontrolējošai iestādei ir 

piešķirtas pilnvaras izvērtēt, vai darba devējs attiecībā pret darbinieku ievēro tās 

prasības, kas ir izvirzītas tiesību normās (parasti Darba likumā). Piemēram, vai ir 

noslēgts darba līgums, vai līgumā ietvertie darba samaksas noteikumi ir likumam 

atbilstoši. Ja ir konstatējams, ka darbinieka un darba devēja attiecības kādā jautājumā 
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nav noregulētas (kaut arī tām atbilstoši tiesību normām bija jābūt atrunātām) vai arī tās 

ir noregulētas neatbilstoši tiesību normām, Valsts darba inspekcijai ir jāpieņem 

lēmums atbilstoši Valsts darba inspekcijas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktam. Ja, 

veicot apstākļu pārbaudi, Valsts darba inspekcija konstatē, ka starp darbinieku un 

darba devēju ir strīds par faktiem, un inspekcija ar tai piešķirtajām pilnvarām šos 

faktus nevar noskaidrot, var uzskatīt, ka inspekcijas pilnvaras ir beigušās un 

darbiniekam savu tiesību aizsardzībai ir jāizmanto civilprocesuālie līdzekļi. 

[15] Valsts darba inspekcijas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktā minētie lēmumi un 

rīkojumi darba devējam ir administratīvie akti. [..] Savukārt, ja inspekcija pēc 

darbinieka pieprasījuma nekonstatē pārkāpumus un nekādu pienākumu darba devējam 

neuzliek, tā ir atteikusies izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu jeb izdevusi 

negatīvo administratīvo aktu. Administratīvie akti (gan pozitīvie – pienākumu 

uzliekošie vai tiesības piešķirošie –, gan negatīvie – atteikumi) ir apstrīdami un vēlāk 

pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

[16] [..] Proti, ja inspekcija ir atzinusi, ka tās rīcībā nav pietiekamu pierādījumu, lai 

izdotu darba devējam saistošu rīkojumu, darbinieks var pārsūdzēt inspekcijas lēmumu 

administratīvā procesa kārtībā, lūdzot uzlikt pienākumu izdot administratīvo aktu. 

Tiesa atkarībā no lietas apstākļiem, pirmkārt, pārbauda, vai inspekcija izdarījusi 

pamatotu secinājumu pēc būtības. Otrkārt, ja nepieciešams, tiesa pārliecinās, vai 

iestāde izmantojusi visus tai pieejamos tiesiskos līdzekļus būtisko apstākļu 

noskaidrošanai. Šādā veidā tiek objektīvi pārbaudīts Valsts darba inspekcijas 

secinājums par pierādījumu neesību un izslēgta iestādes patvaļīga rīcība šāda 

secinājuma izdarīšanai. Tiesa taisa spriedumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

254.panta noteikumiem.”4 

Šajā lietā administratīvās rajona tiesas tiesnesis bija atteicies pieņemt pieteikumu, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191. panta pirmās daļas 1. punktu - lieta nav 

izskatāma administratīvā procesa kārtībā. Šis pamats tiešām ir nepareizs, jo principā Valsts 

darba inspekcijas pieņemtie lēmumi, ar kuriem darba devējam uzlikts tiesisks pienākums, 

neapšaubāmi ir administratīvi akti. Vienlaikus šajā lietā bija nepieciešams pamanīt, ka ne 

Valsts darba inspekcijas likums, ne cits normatīvais akts neparedz darbiniekam subjektīvās 

tiesības prasīt Valsts darba inspekcijai izdot darba devējam nelabvēlīgu administratīvu aktu. 

Šajā kontekstā neviens no Augstākās tiesas nolēmumā minētajiem argumentiem nepamato 

darbinieku subjektīvās tiesības prasīt administratīva akta izdošanu. Augstākā tiesa nolēmumā 

norādījusi uz 2001. gadā pieņemtā un spēku zaudējušā Valsts darba inspekcijas likuma 

anotāciju. No šīs anotācijas izrietot, ka spēku zaudējušais likums nodrošināšot “darbiniekiem 

un darba devējiem iespējas efektīvi aizstāvēt savas tiesības, tostarp darba tiesību jomā.” 

Jaunajā likumā Valsts darba inspekcijas normas esot līdzīgas iepriekšējam likumam. Tomēr 

Augstākā tiesa nav ņēmusi vērā, ka nevienā likuma normā nav paredzētas darbinieka tiesības 

prasīt Valsts darba inspekcijai labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Valsts darba inspekcijas 

likuma normas ir klasiskas uzraudzības iestādes darbību regulējošas normas, kuras apraksta 

 
4 Augstākās tiesas 2017. gada 27. novembra lēmums lietā Nr.SKA-1537/2017, 7.-16. punkts 

[ECLI:LV:AT:2017:1127.SKA153717.3.L] https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/375041.pdf; 

Līdzīga argumentācija izteikta arī Augstākās tiesas 2018. gada 4. janvāra lēmumā lietā Nr. SKA-790/2018, 

[ECLI:LV:AT:2018:0104.A420231317.4.L] https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/346917.pdf, kurā 

pieteicējs vēlējās, lai Valsts darba inspekcija izdod administratīvu aktu, ar kuru tiktu pārtrauktas iespējami 

prettiesiskās darba devēja darbības – darba līgumā neparedzētu pienākumu uzdošana. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/375041.pdf
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vispārējo institūcijas kompetenci. Piemēram, likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts noteic, ka 

Valsts darba inspekcijas amatpersonām ir tiesības “pieņemt lēmumus darba tiesisko attiecību 

un darba aizsardzības jautājumos, kā arī izteikt brīdinājumus un dot rīkojumus darba 

devējiem, lai nodrošinātu darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo 

aktu prasību ievērošanu.” Norma īpaši uzsver amatpersonu tiesības, nevis pienākumu izdod 

administratīvu aktu. Tātad iestādei ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvēlēties gadījumus, kad 

nolūkā nodrošināt darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu 

prasību ievērošanu ir lietderīgi uzlikt darba devējam attiecīgus pienākumus. Tas, ka Valsts 

darba inspekcija nav paredzēta kā darba strīdu risināšanas institūcija, izriet gan no Darba 

strīdu likuma, kurā šāda darba strīdu risināšanas iespēja nav paredzēta, gan no Valsts darba 

inspekcijas likuma mērķa. Valsts darba inspekcijas likuma 1. pants formulē šādu likuma 

mērķi: “noteikt Valsts darba inspekcijas tiesisko statusu, funkciju, uzdevumus un darbības 

kārtību.” Varētu šķist, ka mērķis ir neveiksmīgs (jo atspoguļo likuma saturu), taču patiesībā 

tas ir likumsakarīgs – vienīgā jēga šīs iestādes darbību regulēt ar atsevišķu likumu (nevis kā 

daudzām citām iestādēm – ar nolikumu) ir nepieciešamība ārējā normatīvajā aktā paredzēt šai 

iestādei izdot dažādus pienākumus uzliekošus un aizliedzošus lēmumus. 

Arī Augstākās tiesas nolēmumā pieminētā Starptautiskās darba organizācijas konvencija 

neparedz darbiniekiem subjektīvās tiesības prasīt darba strīdu izšķiršanu. Augstākās tiesas 

nolēmumā par šo konvenciju pareizi rezumēts, ka inspekciju loma ir paredzēta kā “darba vidi, 

darba apstākļus uzraugoša un kontrolējoša, ar plašām pilnvarām”. Taču plašas pilnvaras nebūt 

nenozīmē, ka iestādei ir pienākums saistoši (ar administratīvu aktu) izlemt jebkuru darbinieka 

sūdzību par darba devēja iespējami prettiesisku rīcību.  

Augstākās tiesas secinājums, ka “arī publiski tiesiskajā regulējumā darbinieks nav tikai 

informācijas sniedzējs inspekcijai un tālāko notikumu vērotājs” līdz ar to nav pamatots ne ar 

vienu tiesību normu. Augstākā tiesa arī šajā nolēmumā atkārto tēzi, ka “Valsts darba 

inspekcija drīkst iejaukties tikai tiktāl, ciktāl darbinieka tiesības skaidri izriet no tiesību 

normām. [..] Piemēram, vai ir noslēgts darba līgums, vai līgumā ietvertie darba samaksas 

noteikumi ir likumam atbilstoši. [..] Ja veicot apstākļu pārbaudi Valsts darba inspekcija 

konstatē, ka starp darbinieku un darba devēju pastāv strīds par faktiem, un inspekcija ar tai 

piešķirtajām pilnvarām šos faktus nevar noskaidrot, var uzskatīt, ka inspekcijas pilnvaras ir 

beigušās [..]” Taču arī šis “kompetences ierobežojums” neizriet ne no vienas likuma normas, 

un turklāt praktiski ir gandrīz neizmantojams. Augstākās tiesas ieskatā kritērijs, lai darbinieks 

varētu Valsts darba inspekcijai prasīt administratīva akta izdošanu ir “no tiesību normām 

skaidri izrietošas tiesības”. Taču pats kritērijs ir neskaidrs. Ja runa ir par Darba likumā 

paredzētajām tiesībām, tad visas no tām ir skaidras un nepārprotamas, un šādi darbinieka 

tiesības dalīt (“skaidrajās un neskaidrajās” tiesībās) nevar. Pat nolēmumā minētais piemērs ar 

darba līguma noslēgšanu rakstveidā prasa iedziļināšanos faktos kaut vai par to, vai starp 

pusēm vispār pastāv darba tiesiskās attiecības. Savukārt strīds par faktiskajiem apstākļiem var 

pastāvēt par jebkuru darba tiesību jautājumu, bet Valsts darba inspekcijas likuma 5. panta 

otrajā daļā paredzētās amatpersonu tiesības jebkurā laikā ierasties uzņēmumā, pieprasīt 

paskaidrojumus no dažādām personām un dokumentus pārsniedz pat tiesas pilnvaru apjomu 

civillietā. Līdz ar to vismaz teorētiski Valsts darba inspekcija ar savām pilnvarām var 
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noskaidrot gandrīz jebkādus faktus, kas tai ir nepieciešami darba tiesiskās attiecības 

regulējošo normatīvo aktu kontrolei. 

Administratīvajās tiesībās iestāžu kompetenci izdot administratīvus aktus nedala atkarībā no 

tā, vai iesniedzēja tiesības ir “skaidras vai neskaidras”. Secinājums, ka Valsts darba 

inspekcijas atbilde uz darbinieka iesniegumu, kurā izteikts lūgums pārbaudīt darba devēja 

rīcības tiesiskumu, ir administratīvs akts, ir apšaubāma. Likums darbiniekam nepiešķir 

subjektīvās publiskās tiesības Valsts darba inspekcijai prasīt administratīva akta izdošanu par 

darba tiesisko attiecību noregulēšanu. To, vai ir lietderīgi uzlikt darba devējam tiesisku 

pienākumu, izlemj pati Valsts darba inspekcija, un tikai lēmums, ar kuru darba devējam ir 

radītas tiesiskas sekas, būtu uzskatāms par administratīvu aktu. Pieņēmums, ka ikvienam 

darbiniekam ir subjektīvās tiesības prasīt Valsts darba inspekcijai uzsākt administratīvo 

procesu par iespējamu Darba likuma pārkāpumu, ievērojami mazinātu Valsts darba 

inspekcijas kapacitāti un būtiski ierobežotu iespējas mērķtiecīgi koncentrēties nozīmīgāko 

Darba likuma pārkāpumu kvalitatīvai atklāšanai un novēršanai. 

Augstākās tiesas pieeja Valsts darba inspekcijas kompetences noteikšanā nesaskan arī ar 

tiesību zinātnē izteiktajām atziņām par valsts uzraudzību pār privāttiesiskām attiecībām. 

Nenoliedzot šādas iejaukšanās nepieciešamību, pētījumā “Administratīvā procesa likuma 

ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi” secināts: “Jāpatur vērā, ka 

subjektīvo privāto tiesību aizsardzība visupirms ir panākama prasības tiesvedības kārtībā pēc 

aizskartās personas iniciatīvas. Tādēļ iespējams izvirzīt tēzi, ka valstij nav lietderīgi iejaukties 

tad, ja strīds jau tiek risināts Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Valstiskā iejaukšanās 

principā nepieciešama tikai tad, kad kāds pārkāpums var skart ievērojamu sabiedrības daļu.”5  

2019. gadā Augstākā tiesa izskatīja lietu, kurā bija šādi apstākļi: Ķekavas novada pašvaldība 

par darba līguma pārkāpumiem atstādināja no darba pašvaldības aģentūras direktoru, bet 

vēlāk cēla tiesā prasību par darba līguma izbeigšanu. Paralēli tam Valsts darba inspekcija 

pārbaudes rezultātā uzlika pienākumu darba devējam izmaksāt atstādinātajam direktoram 

darba samaksu par visu darba piespiedu kavējuma laiku, bet pēc nepilnām divām nedēļām 

ierosinātā civillieta tika izbeigta sakarā ar izlīgumu. Izlīgumā puses “vienojušās par darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu, visas naudas summas, kas darbiniekam pienākas atbilstoši Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta 14. daļai un 

atlaišanas pabalstu izmaksu.” Darba devējs pārsūdzēja Valsts darba inspekcijas lēmumu, 

norādot, ka Valsts darba inspekcija iejaukusies tiesas kompetencē. Administratīvā 

apgabaltiesa pieteikumu apmierināja, konstatējot, ka Valsts darba inspekcija apstākļos, kad 

starp pusēm pastāv strīds par faktiskajiem apstākļiem un notiek civillietas izskatīšana tiesā, ir 

pārkāpusi savu kompetenci. Augstākā tiesa šo tiesas secinājumu atzina par kļūdainu, norādot 

šādi:  

“Pirmkārt, lai atzītu, ka iestādei nebija kompetences skatīt minēto jautājumu, jo 

prasījums par atlīdzības piedziņu sakarā ar darbinieka dīkstāvi bija skatāms konkrētās 

civillietas ietvarā, bija jānoskaidro, vai šāds prasījums vispār bija izskatīšanas 

 
5 Ziņojums par visiem Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem jautājumiem, iekļaujot tajā priekšlikumus par visiem 

Tehniskās specifikācijas 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3 apakšpunktiem izpētīto problēmjautājumu efektivizēšanai, 59.lpp. 

Pieejams: https://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/3126/2zinojums_apl_11junijs.pdf 

https://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/3126/2zinojums_apl_11junijs.pdf


Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi.  

Darba tiesības Administratīvo tiesību jomā (2004.-2019.gads) 

 

12 

 

priekšmets attiecīgajā civillietā. Šajā sakarā Senāts vērš uzmanību, ka viens no 

Civilprocesa pamatprincipiem ir dispozitivitātes princips, kas nozīmē, ka, ievērojot 

prāvnieku personīgo autonomiju, lietas dalībnieks pats izvēlas, vai vērsties tiesā, pats 

noteic sava prasījuma apmēru, kā arī izmantojamos procesuālos līdzekļus savu 

interešu aizstāvībai. [..] Respektīvi, ja apelācijas instances tiesa nodibināja, ka 

jautājums par atlīdzības piedziņu par dīkstāvi nebija izskatīšanas priekšmets 

konkrētajā civillietā, tad nebija tiesiska pamata uzskatīt, ka šis jautājums būtu risināms 

šīs civillietas ietvarā (atbilstoši Civilprocesa likuma 192.pantam tiesa civillietā taisa 

spriedumu par prasībā noteikto prasības priekšmetu un uz prasībā norādītā pamata, 

nepārsniedzot prasījuma robežas).”6 

Šiem Augstākās tiesas apsvērumiem ir nepieciešama atruna, jo izlīgums civillietā var aptvert 

arī tādus jautājumus, kuri nav tieši saistīti ar sākotnējo prasības priekšmetu. Nedz 

Civillikums, nedz Civilprocesa likums neierobežo izlīguma saturu tikai ar ierosinātās 

civillietas prasības priekšmetu. Ja izlīguma mērķis ir galīgi atrisināt jebkādus mantiska 

rakstura prasījumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, tad pusēm ir tiesības šādu 

izlīgumu noslēgt.   

 

1.2. Akts par nelaimes gadījumu darbā un subjektīvās tiesības to pārsūdzēt 

 

Viena no Valsts darba inspekcijas funkcijām ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

izmeklēt nelaimes gadījumus darbā. Administratīvais process par nelaimes gadījumu darbā 

Valsts darba inspekcijā var noslēgties ar aktu par nelaimes gadījumu darbā. Augstākā tiesa 

vairākos nolēmumos ir skaidrojusi šā akta juridisko raksturu un norādījusi, ka personām, kuru 

tiesības vai tiesiskās intereses skar administratīvā akta rezolutīvajā daļā ietvertais secinājums, 

nav tiesību iebilst pret citiem aktā ietvertajiem konstatējumiem, ciktāl tie nerada tiesiskas 

sekas.  

Piemēram, darbinieks iesniedza pieteikumu tiesā, pārsūdzot Valsts darba inspekcijas sastādīto 

aktu par nelaimes gadījumu darbā. Aktā bija secināts, ka nelaimes gadījums ir darba vides 

faktoru iedarbības rezultāts, bet nelaimes gadījuma cēlonis bija tas, ka pieteicējs un vēl viens 

darbinieks nav ievērojuši darba drošības instrukcijas. Darbinieks, pārsūdzot Valsts darba 

inspekcijas aktu, iebilda secinājumam par nelaimes gadījuma cēloni. Augstākā tiesa sniedza 

izvērstu skaidrojumu par akta tiesiskajām sekām un subjektīvajām tiesībām pārsūdzēt 

secinājumu par nelaimes gadījuma cēloni:  

 “[8] [..] kopš 2010.gada 1.janvāra ir spēkā un uz izskatāmo gadījumu ir attiecināmi 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 950). [..] Atbilstoši 

noteikumu Nr. 950 31.punktam pēc izmeklēšanas beigām, pamatojoties uz 

izmeklēšanā iegūtajiem materiāliem, sastāda aktu. Atbilstoši noteikumu 33.2. un 

33.3.apakšpunktam, noformējot aktu, 6.punktā apraksta nelaimes gadījuma apstākļus, 

izklāstot, kā noticis nelaimes gadījums, raksturojot darba vietu un lietoto aprīkojumu 

vai iekārtas, kā arī norāda nelaimes gadījuma cēloņus un traumējošo faktoru (ar 

 
6 Augstākās tiesas 2019. gada 16. maija spriedums lietā Nr. SKA-777/2019, 13. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/384383.pdf[ECLI:LV:AT:2019:0516.A420222716.8.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
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vārdiem) atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam; ja nepieciešams, 7.punktā norāda 

būtisku papildinformāciju, tostarp par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas 

organizēšanu vai par izmeklēšanā atklātu darba aizsardzības prasību pārkāpumu, kas 

bijis tiešs cēlonis nelaimes gadījumam, norādot par šādu pārkāpumu atbildīgās 

personas. Savukārt saskaņā ar noteikumu 34.punktu, pamatojoties uz izmeklēšanas 

rezultātiem, aktā norāda, vai nelaimes gadījums ir vai nav darba vides faktoru 

iedarbības rezultāts. Noteikumu 1.pielikumā ietverta akta par nelaimes gadījumu 

veidlapa. No minētajām noteikumu Nr. 950 normām un veidlapas satura kopumā 

izriet, ka par akta rezolutīvo daļu ir uzskatāms atzinums par to, vai nelaimes gadījums 

ir vai nav darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Savukārt tādas akta sastāvdaļas kā 

6.punktā paredzētās ziņas par nelaimes gadījuma cēloņiem un 7.punktā paredzētās 

ziņas par darba aizsardzības prasību pārkāpumu, kas bijis tiešs cēlonis nelaimes 

gadījumam, norādot par šādu pārkāpumu atbildīgās personas, ir vērtējamas kā daļa no 

akta pamatojuma. [..] Citiem vārdiem, darba devējam pienākums atkārtoti novērtēt 

riskus un paredzēt pasākumus nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai ir noteikts jau 

tiesību normā, turklāt tas nav atkarīgs no akta satura. [..]. Tādējādi šobrīd akts par 

nelaimes gadījumu darbā ir uzskatāms par konstatējošu administratīvo aktu, kura 

galvenais mērķis ir konstatēt, vai nelaimes gadījums ir vai nav darba vides faktoru 

iedarbības rezultāts. 

[9] [..]  pieteicēja mērķis ir inspekcijas lēmuma atcelšana daļā, ar kuru ir konstatēta 

pieteicēja vaina, un, ja iespējams, kādas citas personas vainas konstatēšana. Tātad pēc 

būtības pieteicējs neiebilst pret akta rezolutīvajā daļā ietverto atzinumu, ka nelaimes 

gadījums ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts, bet pret akta pamatojumā 

ietvertajiem secinājumiem par negadījuma cēloņiem. Augstākā tiesa norāda, ka ne 

katra iestādes darbība un izteikums ir izvērtējams administratīvā procesa kārtībā. Lai 

administratīvajā tiesā prasītu atzīt par prettiesisku kādu valsts pārvaldes darbību, ir 

jāpastāv tiesiski aizsargājamai interesei. Turklāt šai interesei jābūt pietiekami 

konkrētai un aktuālai. Lai atsevišķi no administratīvā akta rezolutīvās daļas iebilstu 

pret administratīvā akta motīvu daļā ietvertiem apsvērumiem, šiem apsvērumiem 

(motīviem, secinājumiem) pašiem par sevi ir jārada tiešas tiesiskās sekas vai tiem 

jābūt ar prejudiciālu nozīmi. Nevar prasīt atsevišķas administratīvā akta sastāvdaļas 

prettiesiskuma konstatēšanu, ja tai nav pastāvīgas iedarbības. Administratīvā procesa 

likums neparedz tādu pieteikuma veidu, ar kuru varētu prasīt pārbaudīt kāda atsevišķa 

administratīvajā aktā ietverta argumenta pareizību, neapšaubot paša administratīvā 

akta pareizību [..].”7 

Līdzīga motivācija ietverta arī citās lietās. Valsts darba inspekcijas aktā bija konstatēts, ka 

nelaimes gadījums darbā ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Savukārt kā nelaimes 

gadījuma cēlonis bija norādīta arī nelaimes gadījumā bojāgājušā darbinieka rīcība. Aktu daļā 

par  nelaimes gadījuma cēloni pārsūdzēja darbinieka sieva. Sieva tiesisko interesi pārsūdzēt 

aktu pamatoja ar apsvērumu, ka apdrošinātājs ir atteicies izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 

par nelaimes gadījumu, atsaucoties uz aktā izdarīto secinājumu. Augstākā tiesa atzina, ka šāda 

pārsūdzības motivācija nav pamatota:  

“[12] Saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 51.panta pirmo daļu nelaimes 

gadījuma apdrošināšana ir viens no personu apdrošināšanas veidiem. Tiesību normas 

neparedz, ka aktam par nelaimes gadījumu darbā ir prejudiciāla nozīme, vērtējot 

 
7 Augstākās tiesas 2017. gada 28. decembra spriedums lietā Nr. SKA-161/2017, 8.-9. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/339879.pdf [ECLI:LV:AT:2017:1228.A420412412.2.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/339879.pdf
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jautājumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Strīdi, kas izriet no apdrošināšanas 

līguma ir risināmi civiltiesiskā kārtībā. Augstākās tiesas ieskatā, arī uz šiem strīdiem ir 

attiecināmas iepriekšējā punktā minētās atziņas, ka aktam par nelaimes gadījumu 

darbā nav prejudiciālas nozīmes, tiesai pašai jānoskaidro lietas apstākļi. 

[13] Tādējādi Augstākā tiesa nesaskata pieteicējas tiesisku interesi prasīt pārbaudīt 

akta par nelaimes gadījumu darbā pamatojumā ietverto apsvērumu tiesiskumu, 

neapšaubot paša administratīvā akta rezolutīvās daļas pareizību. Lai arī apgabaltiesa 

pieteicēja iebildumus pret akta pamatojumu vērtējusi pēc būtības, kas tai nebija jādara, 

lietas iznākumu tas nav ietekmējis, jo tā pamatoti noraidījusi pieteikumu.”8 

Aktu par nelaimes gadījumu darbā (lielveikalā “Maxima” notikušo jumta iegruvumu) 

pārsūdzēja arī darba devējs. Arī šajā lietā Augstākā tiesa pamatoti nekonstatēja pieteicēja 

tiesisku interesi akta pārsūdzēšanai:  

“[13] Pieteicēja kasācijas sūdzībā norādījusi, ka atbalsta, ka darbiniekiem tiek 

izmaksāta sociālā palīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā, taču pieteicēja nevar 

piekrist tam, ka administratīvā procesa par nelaimes gadījumu darbā laikā atklātie 

darba devēja pārkāpumi darba drošības jomā tiek piesaistīti nelaimes gadījumam, 

secinot, ka šie pārkāpumi bija tiešs cēlonis nelaimes gadījumam. Pieteicēja uzskata, ka 

ir konstatēta atbildība par tās pārkāpumiem [..]. Pieteicēja arī norādījusi, ka, lai 

personai iestātos atbildība par kāda pienākuma nepildīšanu, Satversmes 90.pants 

paredz personas tiesības būt informētai par šāda pienākumu esību. Pieteicēja uzskata, 

ka tai ir noteikta atbildība par neeksistējošu tiesību normu neievērošanu. Lai gan 

pieteicēja ir minējusi, ka tai ir noteikta atbildība, pieteicēja nav paskaidrojusi, kādu 

tieši atbildību tā ir domājusi. Būtībā pieteicēja iebilst pret to, ka inspekcijas lēmumu 

pamatojumā ir konstatēts, ka pieteicēja ir pieļāvusi darba aizsardzības prasību 

pārkāpumus un ka šie pārkāpumi saistīti ar konkrēto nelaimes gadījumu. Kā jau tika 

secināts iepriekšējos sprieduma punktos, akta par nelaimes gadījumu darbā mērķis nav 

noteikt darba devēja vai darbinieka vainu darba aizsardzības jomā, tajā netiek noteikta 

jebkāda atbildība. Akta vienīgās tiesiskās sekas rada secinājums, vai nelaimes 

gadījums ir bijis darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Augstākā tiesa nekonstatē, ka 

inspekcijas lēmumu pamatojuma secinājumi, pret kuriem iebilst pieteicēja, paši par 

sevi radītu pieteicējai kādas tiesiskās sekas vai ka tiem būtu prejudiciāla nozīme citu 

strīdu izskatīšanā, arī no kasācijas sūdzības argumentiem tas neizriet. Tādējādi 

Augstākā tiesa nesaskata pieteicējas tiesisku interesi prasīt pārbaudīt administratīvā 

akta pamatojumā ietverto apsvērumu tiesiskumu, neapšaubot administratīvā akta 

rezolutīvās daļas pareizību.”9 

Ņemot vērā to, ka lūgums mainīt administratīvā akta motīvu daļā ietvertu konstatējumu, kurš 

pats par sevi neskar pieteicēja tiesības, nevar būt pieteikuma priekšmets administratīvajā 

procesā tiesā, šādās lietās administratīvās rajona tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par 

atteikšanos pieņemt pieteikumu sakarā ar to, ka lieta nav izskatāma administratīvā procesa 

kārtībā (Administratīvā procesa likuma 191. panta pirmās daļas 1. punkts). Lai arī iepriekš 

minētajās lietās pieteikums bija izskatīti pēc būtības un Augstākā tiesa tiesvedību nebija 

 
8 Augstākās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums lietā Nr. SKA-274/2018, 12.-13. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348441.pdf [ECLI:LV:AT:2018:0322.A420309714.2.S] 
9 Augstākās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-459/2018, 13. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/351578.pdf [ECLI:LV:AT:2018:0425.A420362814.3.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348441.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/351578.pdf
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izbeigusi, šāda nostāju Augstākā tiesa konkrētajās lietās vēlāk pamatoja ar procesuālās 

ekonomijas apsvērumiem:  

“[8] Atbilstoši konsekventai tiesu praksei konstatējums, ka lēmuma pamatojuma 

secinājumi, pret kuriem iebilst persona, paši par sevi rada tai tiesiskās sekas vai ka 

tiem ir prejudiciāla nozīme, ir viens no obligātiem pieteikuma pieļaujamības 

kritērijiem, kas ir izvērtējams pieteikuma pieļaujamības stadijā (atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmajai daļai tiesnesim jau pieteikuma 

pieņemšanas stadijā ir jāapsver, vai ir izpildījušies visi pieteikuma pieļaujamības 

priekšnoteikumi), nevis skatot lietu pēc būtības, kā to nepamatoti uzskata pieteicēja. 

Proti, tikai konstatējot konkrētu pieteicējas tiesiski aizsargājamo interesi, ir pamats 

attiecīgā pieteikuma pieņemšanai. Pretējs secinājums neizriet arī no pieteicējas 

norādītās tiesu prakses, kur tieši tika secināts, ka gadījumā, ja personas vienīgā 

interese ir administratīvā akta pamatojumā izdarīto secinājumu atcelšana, neapšaubot 

paša administratīvā akta rezolutīvās daļas pareizību, tiesai nav pamata atsevišķi 

izskatīt iebildumus pret šiem secinājumiem pēc būtības. Vienlaikus konstatējot, ka 

personas pieteikums ir noraidīts, Senāts nav atzinis par lietderīgu atcelt zemākas 

instances tiesas spriedumu, jo tas neietekmē lietas iznākumu kopumā [..]. Proti, tas, ka 

attiecīgās lietas tika izskatītas pēc būtības, pretēji pieteicējas uzskatam neatspoguļo 

Senāta nostāju attiecībā uz attiecīgo pieteikumu pieļaujamību, bet ir Senāta apzināta 

izšķiršanās neatcelt zemākas instances tiesas spriedumu, kurā pieteikums nepamatoti 

tika skatīts pēc būtības, procesuālās ekonomijas principa nodrošināšanas nolūkā, 

tostarp izvērtējot tā ietekmi uz lietas iznākumu. Tādējādi Senāta praksē jau iepriekš 

konsekventi tika atzīts, ka tiesiski aizsargājamas intereses neesība ir šķērslis attiecīgā 

pieteikuma par pamatojumā izdarīto secinājumu atcelšanu izskatīšanai. Ņemot vērā 

minēto, ir pareizs rajona tiesas tiesneša secinājums, ka pieteicējas pieteikums nav 

izskatāms administratīvā procesa kārtībā un to ir atsakāms pieņemt.”10 

 

1.3. No summētā darba laika pārskata perioda izslēdzamie laika posmi 

 

Līdz šim lietās par Valsts darba inspekcijas lēmumiem Augstākās tiesas spriedumos tikpat kā 

nav lietu, kuros būtu iespēja veidot judikatūru par Darba likumā ietverto normu piemērošanu. 

Vienīgie izņēmumi ir trīs 2019. gadā skatītas lietas, kurās Augstākā tiesa interpretējusi 

vairāku Darba likuma normu piemērošanu summētā darba laika organizācijas gadījumā.  

Divās lietās izšķiramais tiesību jautājums bija par to, vai summētā darba laika pārskata 

periodā ir vai nav ietverams atvaļinājuma vai darbnespējas laiks. Augstākā tiesa, interpretējot 

Darba likuma normas kopsakarā ar Eiropas Savienības direktīvu Nr.2003/88/EK, atzina, ka 

pārskata periods ir samazināms par atvaļinājuma un darbnespējas laiku: 

“[7] Summētā darba laika ieviešanas un piemērošanas gadījumi paredzēti Darba 

likuma 140.pantā. Atbilstoši minētā panta pirmajai un sestajai daļai summētais darba 

laiks ir tāda darba organizācija, kas pieļauj atkāpes no normālā dienas vai nedēļas 

darba laika ilguma, ja noteiktā pārskata periodā šis ilgums tiek izlīdzināts un vidēji 

atbilst normālam nedēļas darba laikam. Vidējā nedēļas darba laika aprēķināšana par 

pārskata periodu saskaņā ar Direktīvas 15.apsvērumu ir vērsta uz to, lai piešķirtu 

 
10 Augstākās tiesas 2019. gada 18. jūnija lēmums lietā Nr. SKA-1268/2019, 8. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/385313.pdf [ECLI:LV:AT:2019:0618.SKA126819.4.L] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/385313.pdf
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noteiktu elastību maksimālajam normālajam nedēļas darba laikam tādējādi, lai jebkāda 

maksimālā nedēļas darba laika pārsniegšana noteiktos pārskata perioda posmos varētu 

tikt kompensēta ar atbilstošiem samazinājumiem citos posmos [..]. Ievērojot principu, 

ka darbinieks darba tiesiskajās attiecībās tiek uzskatīts par vairāk aizsargājamu pusi, 

ņemams vērā, ka summētā darba laika organizēšana – lai gan šķietami primāri 

uzlūkojama kā darba devēja interese – veicama vienīgi, ievērojot noteiktus darbinieka 

tiesību aizsardzības elementus (piemēram, maksimālo nedēļas darba laiku vai 

izlīdzināšanas pārskata perioda maksimālo ilgumu). Tādējādi summētā darba laika 

sistēmas labākai izpratnei uzsverams, ka ar to izdarīto atkāpju ierobežojošie elementi 

pēc būtības paredzēti tam, lai ilgtermiņā nodrošinātu darbiniekam pienācīgu atpūtas 

laiku. Šādā aspektā, īpaši ņemot vērā Darba likuma 142.panta pirmo daļu un 143.panta 

pirmo daļu, uz sistēmu var raudzīties kā elastīgāku atpūtas laika organizēšanu, 

pieļaujot nodrošināt atpūtu citā laikā ierobežota pārskata perioda ietvaros. Šāds rakurss 

sniedz precīzāku priekšstatu par aizsargājamajām interesēm un ar sistēmu 

sasniedzamo mērķi. [..] 

[10] Uz izskatāmajā lietā būtisko tiesību jautājumu attiecināms Direktīvas 16.panta 

„b” apakšpunkts. Tas paredz, ka atbilstoši 7.pantam piešķirto apmaksāto ikgadējo 

atvaļinājuma laiku un slimības atvaļinājuma laiku neietver vidējā [darba laika] rādītāja 

aprēķinā jeb šis laiks ir neitrāls (precizējot normas tulkojumu latviešu valodā atbilstoši 

normas formulējumam angļu un vācu valodās). Atbilstoši minētajai normai, 

darbnespējas laiks ir izslēdzams no pārskata perioda (latviskajā tulkojumā „bāzes 

laikposma”), kas faktiski nozīmē pārskata perioda saīsināšanu par šo laiku. Līdz ar to 

ar Darba likuma 140.panta piektajā daļā norādīto „pārskata periodu” darbnespējas 

gadījumā saprotams nevis sākotnēji paredzētais pārskata periods (panta trešajā daļā 

paredzētais viens mēnesis vai darba līgumā līdz četriem mēnešiem nosakāmais 

periods), bet gan sākotnējā perioda un darbnespējas laika starpība (faktiski 

nostrādātais laika periods pārskata perioda ietvaros). 

[11] Darbnespēja nav pielīdzināma atpūtai. Līdz ar to nav akceptējama tāda Darba 

likuma 140.panta piektās daļas un summētā darba laika organizācijas izpratne, ka 

darbnespējas gadījumā atlikušajā iepriekš noteiktajā pārskata periodā darbinieku var 

nodarbināt nesamērīgi intensīvi, nenodrošinot faktiski nostrādātajam darba laikam 

proporcionāli nepieciešamo atpūtas laiku [..]. Arī Eiropas Komisijas skaidrojošajā 

paziņojumā par Direktīvu norādīts, ka 16.panta „b” apakšpunkts nenozīmē, ka darba 

neesības [atvaļinājuma vai darbnespējas] laikposmus nevar izmantot, lai kompensētu 

citus periodus, kuru laikā tika pārsniegts maksimālais nedēļas darba laiks [..]. 

Secināms, ka Direktīvā skaidri norādītā vidējā aprēķinā izmantojamā pārskata perioda 

samazināšana par darbnespējas vai atvaļinājuma laiku neskar darba devēja vispārēju 

pienākumu ievērot likumā noteikto normālā darba laika atpūtas laiku atlikušajā 

pārskata perioda laikā (vidēji), kad darbinieks faktiski veic darbu. Iespēja summētā 

darba laika organizācijas ietvaros atkāpties no normālā nedēļas darba laika ir 

izmantojama vienīgi kopā ar pienākumu sabalansēt šo pārsniegumu ar atpūtu citā laikā 

ierobežotā laika periodā (pārskata periodā). Piemēram, ja trīs mēnešu pārskata periodā 

darbiniekam ir bijusi darbnespēja un faktiski darbinieks veicis darbu vienīgi pēdējās 

trīs nedēļas no šī perioda, arī šajās trīs nedēļās (kas pielīdzināmas patstāvīgam 

pārskata periodam) ievērojams sabalansēts darba un atpūtas laiks. Tātad atbilstoši 

vispārējam principam, ja darbinieks piemērā minētajās trīs nedēļās, kas ir vienīgā 

aprēķinā vērā ņemamā pārskata perioda daļa, vidēji nostrādājis vairāk stundu, nekā to 

pieļauj normālais darba laiks, ir aprēķināmas virsstundas. 
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[12] Senāts piekrīt, ka atkarībā no grafika un paredzētās slodzes brīdī, kad iestājusies 

darbnespēja, var veidoties neparedzētas virsstundas, kuras pārskata periodā var nebūt 

iespējams novērst ar atpūtu (ievērojot Darba likuma 140.panta septītajā daļā 

paredzētos ierobežojumus grafika grozīšanai). Tomēr darbinieka tiesību aizsardzībai 

dodama priekšroka. Ja pēc vai pirms darbnespējas darbinieks ir strādājis vairāk stundu 

nekā tam būtu jābūt atbilstoši normālajam darba laikam (vidēji faktiski nostrādātajā 

periodā) un pārskata periodā vairs nav iespējams to sabalansēt ar atpūtas laiku, šāda 

darba intensitāte, lai arī bez darba devēja vainas, atbilstoši Darba likuma 140.panta 

piektajai daļai noved pie virsstundām, kas jākompensē. Atzīmējams, ka šī aprēķina 

metodoloģiju neskar jautājums par iespējamu nepatiesu darbnespējas deklarēšanu, jo 

šāda negodprātība nav prezumējama, turklāt darba devējam ir iespēja pārbaudīt 

darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību, vēršoties Veselības inspekcijā (Ministru 

kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas 

kārtība” 25.punkts).”11 

Savukārt attiecībā uz situāciju, kad darbiniekam, kuram noteikta summētā darba laika 

organizācija, pārskata periodā iekrīt svētku dienas, Augstākā tiesa atzinusi, ka viņam ir 

tiesības uz atlīdzību par darba piespiedu kavējumu arī tad, ja darbiniekam svētku dienā nav 

bijis jāstrādā. Darba likuma 74. panta pirmās daļas 8. punkts noteic, ka darba devējam ir 

pienākums izmaksāt šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu 

attaisnojošu iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt 

darbiniekam noteiktajā darba dienā. Augstākā tiesa šīs normas piemērošanu summētā darba 

laika gadījumam skaidroja šādi:  

“[8] Darba likuma 74.panta pirmā daļa paredz darba devēja pienākumu izmaksāt panta 

trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, un 

tajā uzskaitīti gadījumi, kas īpaši atzīstami par attaisnojošiem. Šīs daļas 8.punkts 

paredz, ka viens no šiem gadījumiem ir darba neveikšana svētku dienā, kas iekrīt 

darbiniekam noteiktajā darba dienā. Savukārt panta trešā daļa noteic panta pirmajā 

daļā minētās atlīdzības apmēru, proti, noteikto darba samaksu, ja darbiniekam noteikta 

laika alga, vai vidēji izpeļņu, ja noteikta akorda alga. Tādējādi no šo normu sistēmas 

izriet princips: ja darbinieks attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, darba dienā iekritušas 

svētku dienas dēļ, kavēts veikt darbu, šāds faktiski nostrādātā darba laika 

samazinājums neatstāj ietekmi uz darba samaksas apmēru. Proti, darba devējam par 

šādu attaisnotu darba kavējumu jāmaksā atlīdzība, kas pēc iespējas pielīdzināta 

parastajai darba samaksai. Tādējādi apgabaltiesa pareizi secinājusi, ka normas mērķis 

ir kompensēt potenciālo darba samaksas samazinājumu, kad no darbinieka neatkarīgu 

iemeslu dēļ tiek samazināts faktiski nostrādātais darba laiks. Šādas atlīdzības sistēmas 

paredzēšana pēc būtības noteic arī to, ka attaisnoti kavētais darba laiks darbiniekam 

nav jānostrādā citā laikā, bet gan ir uzskatāms par apmaksātu prombūtni (atbilstoši 

Darba likuma 141.panta otrajai daļai svētku dienas ietilpst atpūtas laikā). 

[9] Tiesa argumentējusi, ka darba dienā iekritusi svētku diena nenoved pie darba 

kavēšanas, darba laika samazinājuma un nepieciešamības to atlīdzināt, ja attiecīgā 

diena summētā darba laika organizācijas rezultātā konkrētam darbiniekam grafikā nav 

noteikta kā darba diena. Šāds secinājums var šķist korekts, interpretējot strīdus normu 

gramatiski un ar vārdiem „iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā” saprotot 

darbiniekam noteikto grafiku (lai gan šī piebilde arī gramatiski var tikt saprasta vienīgi 

 
11 Augstākās tiesas 2019. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-794/2019, 7.-12. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386497.pdf   [ECLI:LV:AT:2019:0705.A420213917.18.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386497.pdf
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kā šo dienu nošķīrums no svētku dienām, kas sakrīt ar normālās darba nedēļas atpūtas 

dienām (sestdienu, svētdienu)). Tomēr, raugoties uz normu kopsakarā ar citām tiesību 

normām, redzams, ka tiesas veiktā interpretācija neatbilst darba tiesību principiem un 

nav pareiza. 

[10] Atbilstoši Darba likuma 140.panta pirmajai un sestajai daļai summētais darba 

laiks ir tāda darba organizācija, kas pieļauj atkāpes no normālā dienas vai nedēļas 

darba laika ilguma, ja noteiktā pārskata periodā šis ilgums tiek izlīdzināts un vidēji 

atbilst normālam nedēļas darba laikam. Pēc būtības ar summēto darba laiku tiek 

pieļauta elastīgāka atpūtas laika organizēšana, pieļaujot nodrošināt daļu atpūtas citā 

laikā ierobežota pārskata perioda ietvaros. Salīdzinot darba organizāciju atbilstoši 

Darba likuma 131.pantam (normālais darba laiks) un 140.pantam (summētais darba 

laiks), redzams, ka abu veidu darba organizācijā pārskata periodā darbinieki strādā 

vidēji vienādu (normālo) darba laiku, bet atšķirības attiecināmas uz atpūtas laika 

organizēšanu, pieļaujamo nodarbināšanas stundu skaitu pēc kārtas, kā arī vidējās 

izpeļņas aprēķinu (kopš 2017.gada – arī stundas algas likmes aprēķinu). Citas 

atšķirības starp šiem darba laika organizācijas modeļiem Darba likums neparedz. 

[11] Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienām, ietekmē kopējo noteiktā periodā 

(mēnesī vai citā periodā) ietilpstošo normālā darba laika stundu skaitu, proti, tās šo 

skaitu samazina. Šāds samazinājums skar abus iepriekš minētos darba organizāciju 

modeļus, jo arī summētā darba laika organizācijas gadījumā vidējai darba un atpūtas 

laika proporcijai pārskata periodā jāatbilst normālā darba laika modeļa darba un 

atpūtas laika proporcijai. Līdz ar to svētku dienas, kurās darbinieks netiek nodarbināts, 

ietekmē summētā darba laika organizāciju tādā veidā, ka samazina to bāzes stundu 

skaitu, attiecībā pret kuru rēķināms pārskata perioda vidējais darba laika stundu skaits. 

Turklāt šis samazinājums attiecas uz jebkuru darbinieku ar summētā darba laika 

organizāciju, neatkarīgi no noteiktā darba grafika. 

[12] Ievērojot, ka arī summētā darba laika organizācijas gadījumā darbiniekam vidēji 

pārskata periodā nosakāms normālais darba laiks, nav pieļaujama tāda normu 

interpretācija, ka svētku dienu un grafiku atšķirību rezultātā darbiniekam ar summētā 

darba laika organizāciju pārskata periodā būtu jānostrādā vairāk stundu nekā 

darbiniekam ar normālā darba laika organizāciju vai jāzaudē apmaksāta brīvdiena. 

Šāda situācija veidotos, ja darbiniekam ar summētā darba laika organizāciju būtu 

jānostrādā vidējais normālā darba laika stundu skaits, kurā ieskaitītas ar darba dienām 

sakrītošās svētku dienas (proti, būtu jāstrādā vairāk stundu nekā darbinieki, kam 

attiecīgā svētku diena ir atpūtas laiks), vai ja, strādājot tik pat stundu, cik faktiski 

normālā darba laika organizācijā (t.i, neskaitot ar darba dienām sakrītošās svētku 

dienas), darbinieks nesaņemtu atlīdzību par svētku dienām atbilstošo stundu skaitu 

(proti, nesaņemtu apmaksātu brīvdienu). Minētās situācijas būtu attiecīgi neatbilstošas 

Darba likuma 140.panta pirmajā daļā paredzētajai vidējā normālā darba laika 

ievērošanai arī summētā darba laika ietvaros un 7.pantā nostiprinātajam vienlīdzīgu 

tiesību uz taisnīgu darba samaksu principam. Līdz ar to vienlīdzīgu tiesību 

nodrošināšanai Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punkts un panta trešā daļa, 

paredzot atlīdzību par normālo darba stundu samazinājumu svētku dienu dēļ, 

attiecināma uz visiem darbiniekiem, kuriem darba laiks organizēts summēti.”12 

 

 
12 Augstākās tiesas 2019. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-433/2019, 8.-12. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386504.pdf [ECLI:LV:AT:2019:0705.A420224216.5.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386504.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi


Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi.  

Darba tiesības Administratīvo tiesību jomā (2004.-2019.gads) 

 

19 

 

 



Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi.  

Darba tiesības Administratīvo tiesību jomā (2004.-2019.gads) 

 

20 

 

2. LIETAS PAR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA LĒMUMIEM 
 

Valsts ieņēmumu dienests, audita ietvaros pārbauda arī to, vai ir veikti likumam atbilstoši 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu maksājumi. Lai 

pareizi aprēķinātu veicamos nodokļu un iemaksu maksājumus, nepieciešams iedziļināties 

tādos darba tiesisko attiecību jautājumos kā darba tiesisko attiecību nodibināšana, darba laiks, 

darba samaksa un atpūtas laiks un citos. Augstākās tiesas nolēmumos atrodamas atziņas par 

visiem no šiem jautājumiem.  

 

2.1. Darba līguma nošķiršana no citām tiesiskām attiecībām un darba tiesisko attiecību 

sākuma brīdis 

 

Augstākajā tiesā skatītas vairākas lietas, kurās strīds bijis par darba tiesisko attiecību 

nošķiršanu no citām tiesiskajām attiecībām, pārsvarā – no pilnvarojuma attiecībām. 2008. 

gadā Augstākajā tiesā tika skatīta lieta, kurā bija jāatbild uz jautājumu: vai starp zemnieku 

saimniecību un zemnieku saimniecības īpašnieka sievu pastāv darba tiesiskās attiecības, ja 

starp pusēm bija noslēgts bezatlīdzības pilnvarojuma līgums un sieva dažkārt zemnieku 

saimniecības vārdā bija parakstījusi preču pavadzīmes un citus dokumentus. Valsts ieņēmumu 

dienests uzskatīja, ka par šādu nodarbinātību bija slēdzams darba līgums un attiecīgi veicami 

sociālās apdrošināšanas iemaksu maksājumi. Augstākā tiesa atzina par pamatotu apgabaltiesas 

spriedumu, ar kuru pieteicējas pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu 

daļā tika apmierināts:  

“[12] No Darba likuma (3. un 4.pants) un likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

(2.panta „a” apakšpunkts) tiesību normām izriet, ka darba tiesiskās attiecības pastāv 

gadījumā, ja darbinieks uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic 

noteiktu darbu darba devēja vadībā, savukārt darba devējs uz šā darba līguma pamata 

nodarbina darbinieku. No minētajām tiesību normām izriet, ka darba tiesiskās 

attiecības pastāv gadījumā, ja persona veic darbu citas personas labā, par to saņemot 

atlīdzību. Tas nozīmē, ka ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt zināmu darbu, 

pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs 

uzņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt pienācīgus darba apstākļus (sal. 

Darba likuma28.pants). No civiltiesisko līgumu klasifikācijas viedokļa darba līgums ir 

divpusējs (savstarpējs), konsensuāls un atlīdzības līgums (Latvijas Republikas 

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā 

zinātniskā redakcijā. Rīga, 1998, 503.lpp.). Atbilstoši Civillikuma 2181.pantam, „ja 

arī par darbu nebūtu norunāta nekāda maksa, tad tomēr darbinieks var to prasīt ..”. 

Tādējādi darba samaksa ir darba līguma būtiska sastāvdaļa. Savukārt ar pilnvarojuma 

līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs 

apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu (Civillikuma 2289.pants). 

Pilnvarojuma līgums ir konsensuāls līgums. Ja puses nav vienojušās par atlīdzību, tas 

ir bezatlīdzības un līdz ar to vienpusējs līgums. Ja paredzēta atlīdzība, līgums ir 

divpusējs (sk. Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 

193.lpp.).  
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[13] Šajā sakarā Senāts uzskata par pamatotu paskaidrojumos par kasācijas sūdzību 

izteikto viedokli, ka Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti uzskata, ka visos 

gadījumos, kad persona paraksta uzticētos dokumentus, tā veic darbību; savukārt, ja tā 

veic darbību, tad tā strādā; ja strādā, tad tā ir darba ņēmējs. Kā secināms no iepriekš 

minētajām Civillikuma un Darba likuma tiesību normām, gan darba tiesisko attiecību, 

gan pilnvarojuma tiesisko attiecību ietvaros persona veic kādu darbību, tomēr tas 

vienlaikus nenozīmē, ka šāda darbošanās vienmēr ir atzīstama par darba tiesiskajām 

attiecībām. Darba tiesisko attiecību pastāvēšana nav aplūkojama tikai no tā, vai starp 

pusēm ir panākta vienošanās par darbu un par darba samaksu. Svarīgi noskaidrot, vai 

pusēm vispār ir bijusi vēlme saistīties darba tiesiskajās attiecībās, kuras pakļautas 

Darba likuma regulējumam. Pat ja ārēji izskatās, ka starp pusēm pastāv darba 

attiecības, tomēr tās var arī nebūt Darba likuma regulēšanas priekšmets. Piemēram, 

bērnu pienākums izpildīt mājas darbus Civillikuma 183.panta nozīmē un saņemt 

apsolīto atlīdzību, nenozīmē, ka šādas darba attiecības pakļautas Darba likuma 

regulējumam.  Šīs jomas ir izņemtas no tiesību regulācijas, jo likumdevējs ar tiesību 

noteikumiem ne vienmēr vēlas regulēt visas sabiedriskās attiecības. Pat ja jēdzieniski 

šādas attiecības atbilst likumā lietotajiem terminiem, tomēr, pirms izdarīt loģisku 

slēdzienu par tiesību regulējuma attiekšanos uz dzīves situāciju, jānoskaidro likuma 

regulējuma mērķi un intensitāte, tas ir, kādas tipiskas sabiedriskās attiecības 

likumdevējs ir vēlējies noregulēt. Ikdienā mēs bieži lietojam vārdus „darbs”, „izdarīt”, 

„strādāt”, „atalgojums”, tomēr ne vienmēr ar to apzīmējam attiecības, ko likumdevējs 

vēlējies noregulēt ar Darba likumu.  

[14] Apgabaltiesa, izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, ir atzinusi, ka iestāde nav 

pierādījusi, ka L.K. ir veikusi darbu darba tiesisko attiecību izpratnē, tas ir, nav 

konstatējams, ka L.K. būtu pakļāvusies zināmai darba kārtībai un darba devēja 

rīkojumiem, un tiesa, ievērojot, ka L.K. ir I.K. laulātā, atzina par ticamu, ka alga L.K. 

arī nav tikusi maksāta. Līdz ar to tiesa secināja, ka tieši konkrētajā gadījumā L.K. nav 

bijusi nodarbināta zemnieku saimniecībā. Senāts šādu tiesas viedokli, ņemot vērā 

konstatētos apstākļus, uzskata par pamatotu. Arī no šo tiesisko attiecību dabas neizriet, 

ka laulātie par kopīgas saimniecības vešanu un darbu izpildīšanu ģimenes ietvaros 

parasti viens otram maksātu atlīdzību.  

[15] Savukārt, izvērtējot starp I.K. un L.K. noslēgto pilnvarojuma līgumu, tiesa 

konstatēja, ka šis līgums ir noslēgts, lai konkrētās saimnieciskās darbības sezonalitātes 

rakstura dēļ un laikā, kad pilnvarotājs neatrodas uz vietas saimniecībā, kā arī 

saspringtos darba periodos, L.K. dotu tiesības pilnvarotāja vārdā parakstīt 

saimniecisko operāciju pirmdokumentus, nestājoties darba attiecībās un nenosakot par 

to darba samaksu. Arī no paskaidrojumos par kasācijas sūdzību norādītā un paša 

pilnvarojuma līguma izriet, ka I.K. ir vēlējies, lai viņa laulātā atvietotu viņu 

saimniecībā tajos brīžos, kad viņš pats saimnieciskās darbības izraisītu apstākļu dēļ 

nevar tajā piedalīties, turklāt uzticot L.K. parakstīt tikai attaisnojuma dokumentus 

(attiecīgi arī saņemt un izsniegt preces). Tas ir, I.K. nolūks nav bijis nodarbināt savu 

laulāto darba tiesisko attiecību izpratnē, bet gan pilnvarot laulāto savas prombūtnes 

laikā savā vietā veikt konkrētu uzdevumu.”13 

Ņemot vērā apstākli, ka dažādu iemeslu dēļ gan darba devējam, gan darbiniekam var būt 

izdevīga darba tiesisko attiecību “slēpšana”, izvēloties citas juridiskās formas, kā arī to, ka 

tādus darba tiesisko attiecību būtiskus elementus kā darba samaksu var būt grūti pierādīt, šajās 

 
13 Augstākās tiesas 2008. gada 10. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-224/2008, 12.-15. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/11571.pdf. 
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lietās liela nozīme ir lietā esošo pierādījumu novērtējumam. Formāla darba līguma neesība vai 

pierādījumu neesība par darba samaksu neliedz konstatēt darba tiesisko attiecību esību. 

Vairākās lietās, kurās starp komersantu un fizisku personu noslēgts pilnvarojuma līgums un 

nav pierādīts darba samaksas fakts, Augstākā tiesa ir atcēlusi apgabaltiesas spriedumus, kuros 

atzīta darba tiesisko attiecību neesība. Augstākā tiesa sniegusi šādu apkopojumu par 

kritērijiem darba tiesisko attiecību konstatēšanai:  

“[6] Darba tiesiskās attiecības ir tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku, 

kas dibinātas uz darba līguma pamata sakarā ar algota darba veikšanu, ja tā veikšanas 

laikā darbinieks ir personiski pakļauts darba devējam. Darba likums noteic, ka darba 

līgums ir slēdzams rakstveidā, taču darba tiesiskās attiecības rodas un pastāv arī tad, 

ja, slēdzot darba līgumu, rakstveida forma nav ievērota (sk. Darba likuma 40. un 

41.pantu). Darba līgums kā civiltiesisks līgums ir uzskatāms par noslēgtu, ja tā puses 

ir vienojušās par darba līguma būtiskajām sastāvdaļām, proti, par veicamo darbu, 

darba samaksu un darbinieka pakļautību darba devējam, tā rīkojumiem.  

Tātad, lai strīdus gadījumā secinātu, vai persona ir bijusi nodarbināta uz darba līguma 

pamata, ir jāiegūst tieši vai netieši pierādījumi tam, ka iespējamā darba devēja un 

nodarbinātās personas starpā bija panākta vienošanās par iepriekš minētajām darba 

līguma būtiskajām sastāvdaļām, tostarp par darba veikšanu par atlīdzību un ka darbs 

tika veikts tieši darba tiesisko attiecību ietvaros [..].  

[7] Darba līgums ir civiltiesisks līgums un puses to slēdz pēc savas brīvas izvēles. 

Turklāt atbilstoši tiesiskajam regulējumam personas no vairākiem līgumu veidiem var 

izvēlēties, tieši ar kuru sevi saistīt, uzņemoties par atlīdzību veikt kādu noteiktu darbu 

(uzdevumu) citas personas labā. Tādējādi, no vienas puses, ir jārespektē privātpersonu 

griba nedibinot darba tiesiskās attiecības, bet, piemēram, noslēdzot pilnvarojuma 

līgumu. Taču, no otras puses, valstij ir jākontrolē, vai personas nolūkā izvairīties no 

sociālo iemaksu veikšanas faktiski nodibinātās darba tiesiskās attiecības neslēpj zem 

cita veida nodarbinātības attiecībām, kurām pastāvot sociālās iemaksas nav jāveic. 

Tāpēc strīda gadījumā tiesai ļoti uzmanīgi ir jānoskaidro patiesie lietas apstākļi un 

pierādījumi jāvērtē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 154.pantam.  

[8] Apgabaltiesa pamatoti norādījusi, ka darba tiesiskās attiecības ir atlīdzības 

attiecības. Darba samaksa ir viena no darba līguma būtiskajām sastāvdaļām, par ko 

līdzējiem noteikti ir jāvienojas, lai uzskatītu, ka ir nodibinātas darba tiesiskās 

attiecības. Taču, lai atzītu, ka nodibinātas tieši šādas attiecības, nav nepieciešams 

konstatēt, ka darba samaksa noteikti ir izmaksāta (saņemta). Ir jākonstatē, ka puses, 

slēdzot līgumu, ir vienojušās par darba samaksu, proti, par atlīdzības attiecību 

dibināšanu sakarā ar darba veikšanu. Tas izriet gan no darba līguma regulējuma, gan 

arī no likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1pantā noteiktā. Proti, tiesību 

normā noteikts, ka tā piemērojama, ja persona ir nodarbināta, nenoslēdzot darba 

līgumu. Ar to ir jāsaprot, ka darba tiesiskās attiecības bija nodibinātas bez rakstveidā 

noformēta darba līguma. Savukārt, ja vienošanās par darba samaksu bijusi un nav 

šaubu, ka persona faktiski bijusi nodarbināta darba tiesisko attiecību ietvaros, taču nav 

iespējams noteikt darba samaksas apmēru, minētā tiesību norma noteic, kā 

aprēķināmas papildus maksājamās sociālās iemaksas. [..].  

[9] Lai pareizi konstatētu, vai konkrēta darba (uzdevuma) veikšana notikusi tieši darba 

tiesisko attiecību ietvaros, ir vērtējams, vai pastāv darba tiesisko attiecību iezīmju 

kopums. Viena no iezīmēm, uz ko norādījusi arī apgabaltiesa konkrētajā lietā, ir, ka tās 

ir atlīdzības attiecības. Taču par darba tiesisko attiecību esību var liecināt arī citas 
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iezīmes, kas vērtējamas kopumā, piemēram, ka svarīgāks ir darba process, nevis tikai 

darba rezultāts; ka darbinieks ir pakļauts noteiktai darba kārtībai un darba devēja 

norādījumiem; ka tās ir ilgstošas, turpinātas tiesiskās attiecības, jo tās parasti 

nenodibina uz vienu darba izpildījumu.  

Taču darba veikšana pati par sevi vien neliecina par darba tiesisko attiecību 

pastāvēšanu. Noteikts darbs var tikt veikts arī, pamatojoties uz radniecības vai 

draudzības attiecībām, piemēram, draugi talkā palīdz novākt drauga saimniecībā 

kartupeļu ražu, māte ģimenē gatavo pusdienas visiem ģimenes locekļiem, bērni uzkopj 

dzīvojamās telpas utml. Arī pilnvarojuma līgums ir saistīts ar noteikta darba (darbības) 

veikšanu. Atbilstoši Civillikuma 2289.pantam ar pilnvarojuma līgumu viena persona 

uzņemas izpildīt otrai personai zināmu uzdevumu. Izpildāmā uzdevuma saturs ir 

tiesisku darījumu noslēgšana vai tādu darbību izdarīšana, kurām ir tiesiska nozīme, bet 

kas nav tiesiski darījumi. Pilnvarojuma līgums tiek uzskatīts par bezatlīdzības līgumu, 

taču nav izslēgta pušu iespēja vienoties par atlīdzību. Tiesiskās attiecības no šāda 

līguma nav darba tiesiskās attiecības. Tajā pašā laikā pilnvarojuma līgums ir 

jānorobežo no tiem gadījumiem, kur uzdevuma izpildīšana notiek kāda cita līguma, 

tostarp darba līguma, ietvaros (sk. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību 

tiesības (1401.-2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā 

redakcijā. – R.: Mans īpašums, 2000, 572.-575.lpp.).”14 

Ja periodā, par kuru veikts audits, ir nodibinātas jaunas darba tiesiskās attiecības, tad pareizam 

darba samaksas aprēķinam un līdz ar to nodokļu un iemaksu apmēram ir nepieciešams noteikt 

precīzu darba tiesisko attiecību sākuma brīdi. Augstākā tiesa atzina, ka ja vien darba līgumā 

nav norādīts citādi, tad darba tiesisko attiecību sākuma brīdis ir darba līguma noslēgšanas 

datums:  

“[5] Tiesa norādījusi, ka apstāklis, ka darba līgumi ar darbiniekiem noslēgti 2010.gada 

21.aprīlī, vēl pats par sevi nenozīmē, ka darbinieki konkrētajā dienā arī sākuši strādāt. 

Ievērojot to, ka pieteicēja ir labojusi darba laika uzskaites tabeles par šo darbinieku 

nostrādāto laiku 2010.gada aprīlī, lietā nav citu pierādījumu, ka darbinieki šajā laikā 

būtu strādājuši. Senāts, ievērojot turpmāk norādītos apsvērumus, atzīst, ka tiesas 

secinājumi ir balstīti uz pieņēmumiem un tādēļ ir pāragri. 

[6] Darba likuma (redakcijā, kas bija spēkā 2010.gada aprīlī) 28.panta pirmā daļa 

noteic, ka darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina 

ar darba līgumu. Panta otrā daļa paredz, ka ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt 

noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet 

darba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un 

veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Civillikuma 1587.pants noteic, ka tiesīgi noslēgts 

līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto. Iepriekš minētās normas to 

savstarpējā kopsakarā nozīmē, ka gadījumā, ja starp darba devēju un darbinieku ir 

noslēgts darba līgums, tad atbilstoši pacta sunt servanda principam ir pieņemams, ka 

darbinieks pilda tam uzdotos pienākumus līdz ar līguma noslēgšanu, savukārt darba 

devējs maksā nolīgto darba samaksu par izpildīto darbu. Tiesas iebilde, ka noslēgtais 

darba līgums vēl nenozīmē, ka darbinieks ir uzsācis darbu, liek domāt, ka darba 

 
14 Augstākās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums lietā Nr. SKA-36/2011, 6.-9. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/21342.pdf. Līdzīgi arī šādi spriedumi: Augstākās tiesas 2011. 

gada 23. marta spriedums lietā Nr. SKA-69/2011. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/22034.pdf; 

Augstākās tiesas 2012. gada 30. marta spriedums lietā Nr. SKA-239/2012. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/120942.pdf 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/21342.pdf
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/22034.pdf
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līguma noslēgšanas datumam nav nekādas nozīmes. Tam nevar piekrist. Atbilstoši 

Darba likuma 40.panta otrās daļas 2.punktam darba līgumā citstarp ir jānorāda darba 

tiesisko attiecību sākuma datums. Tātad puses var vienoties par noteiktu datumu, kad 

uzsākamas darba tiesiskās attiecības. Ja šādas norādes nav, tad vispārīgi var pieņemt, 

ka darba tiesisko attiecību uzsākšana sakrīt ar līguma noslēgšanas datumu. Vienlaikus 

jāņem vērā, ka darba uzsākšana un līdz ar to – arī darba samaksas aprēķināšana un 

izmaksa var būt atkarīga arī no dažādiem citiem apstākļiem, tostarp no tā, vai līguma 

slēdzējpuses ievēro līguma nosacījumus un kāds ir tiesiskais regulējums, kas specifiski 

noteic pušu tiesiskās attiecības. Iepriekš minētais norāda uz to, ka tiesai, izšķirot strīdu 

par to, vai pieteicējai bija jāaprēķina darba samaksa par 2010.gada aprīli par četriem 

darbiniekiem, nebija pietiekami vispārīgi norādīt uz to, ka darba līguma noslēgšana 

pati par sevi vēl nenozīmē, ka darbinieki ir uzsākuši darbu. Tiesai vispirms bija 

jānoskaidro, kādas tiesiskas sekas izraisa darba līguma noslēgšana, un šāda pārbaude 

ietver gan tiesību normu izpēti, gan arī faktisko apstākļu noskaidrošanu par to, kad 

bija uzsākama darba samaksas aprēķināšana.[..]”15 

Šī Augstākās tiesas argumentācija nav precīza. Darba likuma 40. panta pirmā daļa noteic: 

“Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.” Savukārt Darba likuma 40. 

panta otrās daļas 2. punkts noteic, ka viena no darba līgumā obligāti ietveramām sastāvdaļām 

ir  darba tiesisko attiecību sākuma datums. Tātad likums nepārprotami nošķir darba līguma 

noslēgšanu (brīdi, kad puses vienojušās par visiem Darba likuma 39. pantā minētajiem 

jautājumiem) no darba tiesisko attiecību sākuma. Darba likuma komentāros norādīts, ka “reti 

kad darba līguma noslēgšanas datums ir vienā dienā ar darba tiesisko attiecību sākumu - par 

šādu datumu uzskatāma diena, kad darbinieks sāk veikt darba līgumā noteiktos darba 

pienākumus.”16 Arī atsauce uz Civillikuma 1587. pantu un pacta sund servanda principu ir 

nevietā – teicienu lieto, lai pateiktu, ka līgums ir saistošs un no apsolītā nevar atkāpties 

(Civillikuma 1587. pants: “un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās 

izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai 

zaudējumus”), nevis lai pateiktu, ka līgumā paredzētās darbības jāsāk pildīt no tā noslēgšanas 

brīža. Tādēļ Augstākās tiesas secinājums, ka “vispārīgi var pieņemt, ka darba tiesisko 

attiecību uzsākšana sakrīt ar līguma noslēgšanas datumu” neatbilst Darba likuma 

regulējumam. Darba tiesisko attiecību sākuma brīdis ir brīdis, kad darbinieks sāk veikt darbu, 

un tikai no šī brīža darbiniekam rodas prasījums par darba samaksu. Strīda gadījumā šis brīdis 

ir jāpierāda. Tikai tad, ja nepastāv citi pierādījumi par darba sākuma laiku, varētu secināt, ka 

darbs sākts līdz ar līguma noslēgšanu. Prezumpcija par darba tiesisko attiecību pastāvēšanas 

ilgumu gadījumam, ja darba līgums nav noslēgts rakstveidā un nevar pierādīt darba tiesisko 

attiecību sākuma brīdi, ir ietverta Darba likuma 41. panta trešajā daļā: “Ja darba devējs 

nenodrošina darba līguma noslēgšanu rakstveidā un darba devējs vai darbinieks nevar pierādīt 

citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu, noteikto darba laiku un darba samaksu, 

uzskatāms, ka darbinieks jau nodarbināts trīs mēnešus un viņam ir noteikts normālais darba 

laiks un minimālā mēneša darba alga.” 

 

 
15 Augstākās tiesas 2019. gada 30. janvāra spriedums lietā Nr. SKA-15/2019, 5.-6. punkts. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/374110.pdf [ECLI:LV:AT:2019:0130.A420599112.2.S] 
16 Darba likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2020, 126.lpp. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/374110.pdf
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2.2. Darba laika noteikšana 

 

Augstākā tiesa divās lietās apstiprinājusi apgabaltiesas secinājumus, ka Valsts ieņēmumu 

dienests darbinieka nostrādāto darba laiku nedrīkst balstīt uz pieņēmumiem. Abās lietās 

Valsts ieņēmumu dienests, veicot auditu, bija konstatējis, ka darbinieki atsevišķus darba 

devēja uzdevumus bija veikuši arī brīvdienās. No šī fakta Valsts ieņēmumu dienests secināja, 

ka darbinieki attiecīgajās dienās strādājuši 8 stundas, līdz ar to par attiecīgo stundu skaitu 

maksājamas arī virsstundas.  

“[8] Atbilstoši Darba likuma 59. un 68.pantam darbinieka darba samaksā iekļaujas arī 

piemaksa par veikto virsstundu darbu. Virsstundu darbs, kā to noteic Darba likuma 

136.panta pirmā daļa, ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika. 

Normālais darba laiks ir noteikts astoņas stundas dienā vai 40 stundas nedēļā (Darba 

likuma 131.panta pirmā daļa). Savukārt darba laiks Darba likuma izpratnē ir 

laikposms, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā (Darba 

likuma 130.panta pirmā daļa). Darba devēja pienākums atbilstoši Darba likuma 

137.panta pirmajai daļai ir precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un 

virsstundas.  

No minētā izriet arī secinājums, ka piemaksa ir maksājama par faktiski nostrādātām 

virsstundām, kuras turklāt ir nosakāmas (uzskaitāmas) precīzi, jeb citiem vārdiem 

sakot, piemaksa pienākas par konkrētām nostrādātām virsstundām, kad darbinieks ir 

veicis darbu virs tam noteiktā normālā darba laika. [..]  

[9] [..] Aprēķinot pieteicējai papildu nodokļu maksājamus, Valsts ieņēmumu dienests, 

kā to pamatoti atzinusi apgabaltiesa, ir balstījies tikai uz pieņēmumu pamata par 

pieteicējas darbinieku iespējamo nostrādāto virsstundu skaitu, pieņemot, ka katrs 

darbinieks, kas kādā brīvdienā ir veicis kādu ar darbu saistītu pienākumu, tam ir 

patērējis pilnu darba dienu, proti, astoņas stundas. Audita rezultātā Valsts ieņēmumu 

dienests ieguvis ziņas, ka brīvdienās pieteicējas darbinieki ir veikuši, piemēram, 

degvielas uzpildi, celtniecības materiālu vai rezerves daļu automašīnai iegādi, vai 

izņēmuši naudu no bankomāta (sk. lietas 1.sēj. 81.-90.lpp.). Lai arī kādā gadījumā 

vienā dienā darbinieks veicis vairākas minētās darbības, piemēram, izņēmis 

bankomātā naudu un trīs-četras reizes iegādājies celtniecības materiālus un degvielu, 

šāds fakts pats par sevi neapstiprina, ka minēto darbību veikšanai patērētas astoņas 

stundas. Pārsvarā auditā konstatētajos gadījumos darbinieks veicis tikai vienu no 

minētajām darbībām. No konstatēto veikto darbību rakstura skaidri redzams, ka to 

veikšanai nebija jāpatērē astoņas stundas. Līdz ar to nav pamata atzīt, ka Valsts 

ieņēmumu dienests aprēķinus par nostrādātajām virsstundām veicis, pamatojoties uz tā 

rīcībā esošo informāciju, kā to noteic likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.panta 

sestās daļas 5.punkts un septītās daļas 2.punkts. [..] Darba laika uzskaites tabeles 

neprecīza aizpildīšana pati par sevi nav pamats uzskatīt, ka darbinieki patiešām 

veikuši virsstundu darbu. Kā jau norādīts iepriekš, no darba likuma normām izriet, ka 

piemaksa pienākas par precīzi uzskaitītām un faktiski nostrādātām virsstundām. 

Turpretim Valsts ieņēmumu dienests nostrādātās virsstundas un piemaksas par tām 

noteicis uz pieņēmumu pamata, neesot tā rīcībā pamatotai un pietiekošai informācijai. 

[..]”17 

 
17 Augstākās tiesas 2012. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-232/2012, 8.-9. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/122068.pdf 
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Līdzīgā lietā Augstākā tiesa, nenoliedzot Valsts ieņēmumu dienesta tiesības izmantot t.s. 

netiešo aprēķinu metodi, uzsvēra, ka apgalvojumus par darba stundu skaitu nedrīkst balstīt 

nepamatotos pieņēmumos:  

“[6] [..] Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības argumenti ir vērsti uz to, ka lietā 

ir pierādījumi, kas apstiprina pieteicējas darbinieku nodarbināšanu laikā, kad nav 

veikta nostrādāto stundu uzskaite. Savukārt no tiesas sprieduma redzams, ka tiesa 

nemaz neapšauba minēto faktu, proti, tiesa neapšauba, ka dienesta konstatētie apstākļi 

un iegūtie pierādījumi apliecina pieteicējas darba ņēmēju ar darbu saistīto darbību 

veikšanu attiecīgajās brīvdienās un svētku dienās, kas nav atspoguļots darba laika 

uzskaites tabelēs. Tomēr ar minēto faktu vien nav pietiekami, lai atzītu, ka konkrētie 

darbinieki attiecīgajās dienās, veicot atsevišķus darba uzdevumus, ir strādājuši pilnu 

darba dienu. Aprēķinot pieteicējai papildu nodokļu maksājamus, Valsts ieņēmumu 

dienests, kā to pamatoti atzinusi tiesa, ir balstījies tikai uz pieņēmumiem attiecībā uz 

pieteicējas darbinieku iespējamo nostrādāto stundu skaitu brīvdienās un svētku dienās, 

pieņemot, ka katrs darbinieks, kas ir veicis kādu ar darbu saistītu pienākumu 

attiecīgajās dienās, tam ir patērējis pilnu darba dienu, proti, astoņas vai attiecīgi 16 

stundas. Tie lietas apstākļi un pierādījumi, ar kuriem pamatots dienesta lēmums un uz 

kuriem atkārtoti norādīts arī kasācijas sūdzībā, kā jau tika minēts, apliecina tikai 

atsevišķu darbību veikšanu kā tādu. Senāts norāda, ka pats par sevi konstatēts fakts ne 

vienmēr var radīt šaubas par pieļautu likuma pārkāpumu. Lai šādas šaubas rastos, šis 

fakts ir jāaplūko citu apstākļu kontekstā. Ja šie citi apstākļi iestādē netiek noskaidroti 

un novērtēti, tad uzskatāms, ka lēmums ir pieņemts uz pieņēmumu pamata, un tiesai 

nav jāveic padziļināta pārbaude, lai apstiprinātu, ka iestādes konstatētie fakti tomēr 

rada likuma pārkāpumu, tādējādi pēc būtības veidojot lēmuma pamatojumu un 

pārkāpjot Administratīvā procesa likuma 250.panta otro daļu. Tiesa pamatoti norādīja, 

ka dienests nav ņēmis vērā vairākus lietas apstākļus, kas varēja ietekmēt dienesta 

secinājumu par attiecīgajām darbinieku nostrādātajām stundām brīvdienās un svētku 

dienās. Citstarp dienests nav vērtējis veicamo darbību raksturu, proti, vai to veikšanai 

bija objektīvi jāpatērē astoņas stundas. [..] Pretēji dienesta norādītajam tiesa nav 

apšaubījusi dienesta iespēju izmantot netiešu aprēķinu metodi, bet gan vienīgi izdarīto 

secinājumu pamatojuma pietiekamību. Iestādei, arī veicot netiešus aprēķinus, ir 

pienācīgi jāpamato pieņemtais lēmums un tas nevar būt balstīts uz neargumentētiem 

pieņēmumiem. [..]”18 

 

2.3. Ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšana 

 

Lietā par to, vai darba devēja (ceļu būvniecības uzņēmuma) veiktie dienas naudas maksājumi 

par braucienu uz darba vietu (būvniecības objektu) ir apliekami ar nodokli, Augstākā tiesa 

nosprieda šādi:  

“[5] Visi darba devēja maksājumi darba attiecību ietvaros ir apliekami ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (likuma 

„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta otrā daļa, likuma „Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 14.panta pirmā daļa). Izņēmumi ir noteikti likuma „Par iedzīvotāju 

 
18 Augstākās tiesas 2019. gada 18. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-42/2019, 6. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/392647.pdf [ECLI:LV:AT:2019:1018.A420249614.2.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/392647.pdf
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ienākuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā, kā arī normai pakārtotajos Ministru kabineta 

noteikumos Nr.969. 

[6] Par papildu izdevumu segšanu noteikumu Nr.969 43.punkts noteic, ja darbiniekam 

ir iespējams atgriezties dzīvesvietā tās pašas diennakts laikā, kurā darba brauciens 

sācies, un viņam tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā darba un atpūtas režīma 

ievērošana, papildu izdevumi netiek segti, un kompensācija netiek izmaksāta. Tādējādi 

likumdevējs ir paredzējis, ka darbiniekam var rasties papildu izdevumi, ja darba 

braucieni ir pārlieku ilgi, un tie ir atlīdzināmi, piemērojot kompensācijas normas. 

Izskatāmajā lietā tiesa konstatējusi, ka šeit šādi fakti nepastāv, tādējādi normas 

piemērošanai nav pamata. 

[7] Tiesa pareizi secinājusi, ka laiks, ko darbinieks pavada ceļā uz darbu un no tā, 

ieskaitāms atpūtas laikā.”19 

Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 42. punkts noteic: “Darbiniekam, kas atrodas darba 

braucienā, tiek segti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, 

par katru darba brauciena dienu šajos noteikumos noteiktajā komandējuma dienas naudas 

apmērā, bet mēnesī kopā nepārsniedzot 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un 

aprēķināto papildu izdevumu summas. Ja darbiniekam mēnesī aprēķināto papildu izdevumu 

apmērs pārsniedz 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu 

izdevumu summas, uzskata, ka aprēķinātajai papildu izdevumu pārsnieguma summai nav 

kompensācijas rakstura.” Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu auditu, bija secinājis, ka 

darba devējs par katru darba brauciena dienu aprēķinājis papildus izdevumus dienas naudas 

apmērā, bet izmaksājis papildus izdevumus tikai 70 procentu apmērā no attiecīgajā mēnesī 

aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas. Valsts ieņēmumu dienests 

uzskatīja, ka darba devēja pienākums bija izmaksāt arī summu, kas pārsniedza minētos 70 

procentus un no šīs summas ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas. Apgabaltiesa uzskatīja, ka norma paredz atmaksājamo izdevumu 

maksimālo apmēru. Savukārt Augstākā tiesa atzina, ka minētajā normā paredzētais 

ierobežojums attiecas tikai uz summu, par kuru nav jāmaksā nodokļi, nevis ierobežojums 

izdevumu kompensācijai:  

“[7] Noteikumi Nr. 969 ir izdoti, citstarp pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 16. un 16.1punktu. Panta pirmās daļas 

16.punkts noteic, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek 

apliktas kompensācijas izmaksas likumos un Ministru kabineta noteikto normu 

ietvaros. Savukārt 16.1punkts paredz, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas 

un ar nodokli netiek apliktas komandējuma un darba brauciena izdevumu 

kompensācijas normas Ministru kabineta noteiktajā apmērā vai apmērā, kas noteikts 

valstī, kurā tiek veikti darba vai dienesta pienākumi (darba vieta atrodas citā valstī). 

Tātad minētās normas noregulē jautājumu par neapliekamiem ienākumiem, pilnvarojot 

Ministru kabinetu noteikt izdevumu kompensācijas normas, kuras nepārsniedzot, 

darbinieka ienākumi nebūs apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādējādi pēc 

būtības ar šīm tiesību normām Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt robežšķirtni starp 

apliekamiem un neapliekamiem ienākumiem. Līdz ar to var secināt, ka, nosakot 

 
19 Augstākās tiesas 2015. gada 18. maija spriedums lietā Nr. SKA-614/2015, 5.-7. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/215809.pdf 



Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi.  

Darba tiesības Administratīvo tiesību jomā (2004.-2019.gads) 

 

28 

 

noteikumos Nr. 969 kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba 

braucieniem, to mērķis nav ierobežot kompensāciju izmaksu darbiniekiem, bet gan 

nošķirt neapliekamus ienākumus no apliekamiem. Minēto secinājumu apstiprina 

noteikumu Nr. 969 4.punkts, kas paredz, ka, norēķinoties ar institūciju darbiniekiem 

par komandējumā vai darba braucienā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz 

šajos noteikumos noteiktās normas: [..]. No minētās normas izriet, ka darbiniekam tiek 

izmaksāta tā izdevumu daļa, kas pārsniedz šajos noteikumos noteiktās normas, taču šī 

daļa ir apliekama ar nodokļiem. Minētais vēlreiz apliecina, ka noteikumos noteiktās 

normas kalpo tam, lai novilktu robežu starp apliekamiem un neapliekamiem 

ienākumiem, nevis, lai ierobežotu kompensācijas par papildu izdevumiem izmaksu 

darbiniekam. [..]. Kā redzams no noteikumu Nr. 969 42.punkta tiešā teksta, tas 

reglamentē jau iepriekš minēto robežšķirtni, par ko liecina punkta pirmais teikums, 

kurš nosaka darba brauciena izdevumu kompensācijas normas (dienas naudas apmērā, 

bet ne vairāk kā 70 procentus no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un 

aprēķināto papildu izdevumu summas), un otrais teikums, kurš savukārt nosaka, kā ir 

kvalificējamas tās papildu izdevumu summas, kas pārsniedz noteiktās normas. No 

normas otrā teikuma var secināt, ka izmaksa pati par sevi pastāv, taču tā vairs netiek 

uzskatīta par darba brauciena izdevumu kompensāciju un tādējādi tiek aplikta ar 

nodokļiem. Senāts piekrīt Valsts ieņēmumu dienesta argumentam, ka šāda norma ļauj 

izvairīties no gadījumiem, kad darba devēji aizstāj ar nodokļiem apliekamu darba algu 

ar darba braucienu izdevumu kompensāciju, kas nav apliekama ar nodokļiem, kas vēl 

jo vairāk apstiprina šīs normas jēgu noregulēt jautājumus, kas skar nodokļus. [..] 

[9] Ievērojot to, ka strīdus normu mērķis nav vērsts uz darbinieka un darba devēja 

tiesisko attiecību noregulēšanu, bet gan uz nodokļu jautājumu sakārtošanu, tad 

noteikumu Nr. 969 normas nevar ierobežot Darba likuma 76.pantā noteikto darba 

devēja pienākumu atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma 

noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja 

piekrišanu, īpaši izdevumus, kas ir saistīti ar darbinieka komandējumu vai darba 

braucienu (panta 1.punkts).”20 

 

2.4. Valsts ieņēmumu dienesta kompetences robežas, ja darba devējs darbiniekam nav 

izmaksājis tam pienākošos ienākumus 

 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1 panta 1.1 daļa noteic: “Ja darba devējs ir 

nodarbinājis vai nodarbina personu, noslēdzot darba [..] līgumu, bet tai aprēķinātie vai 

izmaksātie ienākumi vai ienākumi, kuri bija jāaprēķina un jāizmaksā un no kuriem bija 

jāaprēķina obligātās iemaksas, nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu 

dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska 

valsts nodevu pārskata mēnesī un no šiem ienākumiem nav aprēķinātas obligātās iemaksas, 

Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligāto iemaksu starpību starp obligāto 

iemaksu summu, kas aprēķināma saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo 

 
20 Augstākās tiesas 2019. gada 30. septembra spriedums lietā Nr. SKA-20/2019, 7., 9. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/391313.pdf [ECLI:LV:AT:2019:0930.A420397914.2.S] 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/391313.pdf
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informāciju, un darba devēja aprēķināto obligāto iemaksu summu, kā arī soda naudu trīskāršā 

obligāto iemaksu apmērā.” Augstākā tiesa pamatoti atzinusi, ka šī norma neparedz Valsts 

ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par tādiem 

ienākumiem, kuri faktiski nav izmaksāti un par to nepastāv šaubas. Attiecīgajā lietā Valsts 

ieņēmumu dienests uzskatīja, ka darba devējam bija pienākums izmaksāt bijušajam 

darbiniekam kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu sakarā ar darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu un veikt attiecīgas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Augstākā tiesa minēto normu iztulkoja šādi:  

“[7] Gramatiski raugoties, norma attiecas uz visiem gadījumiem, kad dienests 

konstatē, ka darba devējs nav aprēķinājis iemaksas no ienākumiem, kuri bija 

jāizmaksā darba ņēmējam. Savukārt no likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

grozījumu likuma anotācijas izriet atšķirīgs likumdevēja nolūks. 

[8] Likuma 16.1 panta 1.1 daļa spēkā esošajā redakcijā izteikta ar 2011.gada 

15.decembrī Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo 

apdrošināšanu””. Attiecīgā likumprojekta anotācijā norādīts, ka Valsts ieņēmumu 

dienestam nodokļu audita laikā ļoti reti izdodas pierādīt nedeklarēto un ar nodokli 

neaplikto ienākumu izmaksas faktu, tādēļ, lai mazinātu darba samaksas izmaksu 

„aploksnē”, nepieciešams dot nodokļu administrācijai tiesības piedzīt no darba devēja 

obligātās iemaksas summas, kas atbilst dienesta rīcībā esošajai informācijai par 

personai aprēķināmo atlīdzību arī gadījumos, kad izmaksas fakts nav konstatēts. No 

minētā secināms, ka, paredzot darba devēja atbildību ne tikai gadījumā, ja dienests 

konstatējis lielāka ienākuma izmaksu, nekā norādīts ziņojumā, bet arī gadījumā, ja 

konstatējams, ka izmaksai vajadzēja būt lielākai, likumdevēja nolūks bijis vienīgi 

atvieglot dienestam izmaksas pierādīšanas faktu. Ievērojot apgrūtināto konkrēta 

ienākuma izmaksas fakta pierādīšanu, likumdevējs paredzējis, ka dienests var to 

nedarīt, ja konstatējams, ka šādam ienākumam (un izmaksai) vajadzēja būt. No 

anotācijā norādītā Augstākajai tiesai nerodas šaubas, ka likumdevēja nolūks nav bijis 

piešķirt dienestam tiesības darba devēja vietā aprēķināt citu ienākumu (un attiecīgi 

iemaksu) apmēru, ja nepastāv šaubas par darba devēja negodprātīgu rīcību, noslēpjot 

patiesi izmaksāto ienākumu un secīgi atbilstoši iemaksu apmēru. Tādējādi likumdevējs 

normā ietvertās dienesta tiesības bija iecerējis attiecināt vienīgi uz gadījumiem, kad 

pastāv saprātīgas šaubas par faktiski izmaksātu un apliekamu, bet nedeklarētu 

ienākumu, no kura nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

[9] Šāda normas interpretācija ir saderīga arī ar normas mērķi – nodrošināt sociālo 

iemaksu veikšanu atbilstoši ienākuma apmēram (nevis pārsniegt likumā noteikto 

proporciju). Arī attiecībā uz darba devēja atbildības paredzēšanu norma noteic soda 

naudu par izmaksātajai atlīdzībai neatbilstoši mazu iemaksu izdarīšanu, bet tā 

nepiešķir dienestam tiesības piedzīt iemaksas par tādu dienesta noteiktu ienākumu, par 

kura neizmaksāšanu nepastāv šaubas. Tādējādi norma arī pēc tās jēgas nav attiecināma 

uz darījumiem, kad nepastāv indikācijas, ka ienākums noteiktā apmērā darba ņēmējam 

nav izmaksāts. Normas piemērošana būtu īpaši nepamatota izskatāmajai lietai līdzīgās 

situācijās, kad darba devējs var pamatot, kādēļ tas nav aprēķinājis un izmaksājis tādu 

ienākumu, kuru, dienesta ieskatā, vajadzēja aprēķināt, vai kad strīdus ienākuma 

izmaksa ir atkarīga no iespējama darba tiesisko attiecību strīda rezultāta. Vienlaikus 

norādāms, ka šāda interpretācija neskar dienesta tiesības atzīt, ka darba devējs faktiski 

ir izmaksājis lielāku ienākumu par deklarēto, ja pastāv apstākļi, kas liecina, ka 
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attiecīgai izmaksai vajadzēja būt. Šādu saprātīgu šaubu gadījumā norma atbrīvo 

dienestu no ienākuma faktiskās izmaksas pierādīšanas.”21 

 

 

 

2.5. Izdevumu darbinieku atpūtas telpu ierīkošanai un darba vides komforta 

paaugstināšanai saistība ar uzņēmuma saimniecisko darbību 

 

Gan priekšnodokļa atskaitīšanas, gan uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā ir svarīgi 

noteikt, vai uzņēmuma izdevumi ir vai nav saistīti art ā saimniecisko darbību. Nozīmīgas 

atziņas darba tiesību kontekstā atrodamas lietā, kurā pastāvēja strīds par to, vai darba devēja 

veiktie izdevumi darbinieku atpūtas telpu ierīkošanā ir vai nav saistīti ar uzņēmuma 

saimniecisko darbību:  

“[8] [..] Arī Senāts uzskata, ka papildu telpu ierīkošana un aprīkojuma novietošana ar 

mērķi nodrošināt komfortablus apstākļus darba vietā ir atbilstoša mūsdienu izpratnei 

par normāliem darba apstākļiem un pati par sevi nevar tikt uzskatīta par ekonomiski 

nesaistītu ar saimniecisko darbību. Tējas vai kafijas dzeršana darba vietā nav 

uzskatāma par atpūtas laiku Darba likuma izpratnē. Ir pietiekami daudz darba vietu, 

kurās var padzert tēju vai kafiju, netraucējot darba pienākumu veikšanu. Darba devēja 

ziņā arī ir izlemt, vai darbinieki ir nodrošināmi ar apstākļiem, kuros tie var ātri 

pagatavot pusdienas un ieturēt maltīti, neizejot ārpus darbavietas. Darba devēja vēlme 

radīt ērtus apstākļus faktiski vērsta nevis uz darba pienākumu veikšanas kavēšanu, kas 

nav darba devēja interesēs, bet gan, lai darbinieki pie šā darba devēja justos 

nodrošināti ar labiem darba apstākļiem, kas ir motivējošs faktors darba pienākumu 

kvalitatīvai izpildei.  

[9] No nodokļu aprēķināšanas viedokļa šajā sakarā ir būtiski, vai sniegtais komforta 

līmenis ir samērīgs. Proti, katrā gadījumā ir jāapsver, vai radītie apstākļi ir tādi, kas 

atbilst vispārējai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem. Izskatāmajā lietā 

runa ir par sešstāvu biroja ēku, kurā atrodas liela preses izdevniecība. Senāta ieskatā, 

telpas ierīkošana katrā stāvā un aprīkošana ar virtuves priekšmetiem nav uzskatāma 

par pārmērību lielai biroja ēkai ar daudziem darbiniekiem. Pieteicēja arī norādījusi uz 

savas darbības jomas specifiku (virtuves telpu un aprīkojuma izmantošana cilvēku 

intervēšanai, fotografēšanai, žurnālu kulinārijas lappušu veidošanai). Šis apstāklis nav 

izšķirošs, lai konstatētu saistību ar saimniecisko darbību, tomēr tas vēl vairāk 

izskaidro nepieciešamību pēc šādām telpām.  

[10] Valsts ieņēmumu dienests kasācijas sūdzībā norāda uz Ministru kabineta 

2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.276 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 184.punktu, saskaņā ar kuru nodokļa rēķinā norādītais 

nodoklis par precēm un pakalpojumiem apliekamās personas darbinieku atpūtai, 

ēdināšanai, veselības uzlabošanai un izklaides pasākumiem nav atskaitāms kā 

priekšnodoklis. Kā norādījis dienests, ņemot vērā apgabaltiesas secinājumu, ka 

pieteicējas darba vietas aprīkojums (atpūtas telpas) ir saistīts ar nepieciešamību 

 
21 Augstākās tiesas 2016. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 1305/2016, 7.-9. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/294095.pdf 
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motivēt darbiniekus un uzlabot viņu darba spējas, ir piemērojama iepriekš minētā 

tiesību norma. Senāts nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta viedoklim. Vārdu „atpūtas 

telpas” lietošana pati par sevi nenozīmē, ka tiesa nav pareizi piemērojusi tiesību 

normas. Būtiski ir piemērot normu atbilstoši tās jēgai. Apgabaltiesa spriedumā 

pamatoti ir atzinusi, ka pieteicējas izveidotās telpas un virtuves aprīkojums ir saistīts 

ar pieteicējas saimniecisko darbību. Tas, ka visas iegādātās preces, kas nav tieši 

saistītas ar darba pienākumu veikšanu (rakstāmgalds, dators u.tml.), uzreiz ir 

uzskatāmas par domātām atpūtai minētās tiesību normas izpratnē, Senāta ieskatā, nav 

pareizs. Izskatāmajā gadījumā ir runa par darbinieku darba apstākļu mūsdienīgu 

nodrošinājumu, ņemot vērā arī pieteicējas darbības specifiku. Šajā sakarā ir 

piemērojams minēto Ministru kabineta noteikumu 183.punkts un Ministru kabineta 

2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.534 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 167.punkts. Minētajās tiesību normās, kas bija spēkā 

laikā, par kuru tika aprēķināti nodokļu maksājumi, bija paredzēts, ka, piemērojot 

likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis atskaitāms arī nodoklis, kas 

norādīts nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savas 

administratīvās darbības nodrošināšanai (piemēram, par darba vietas aprīkojumu, 

dzeramā ūdens iegādi), kā arī reklāmas pasākumu veikšanai. Savukārt 184.punktā, 

Senāta ieskatā, ir domātas tādas preces un pakalpojumi, kas ir tieši saistīti ar mērķi 

nodrošināt atpūtu. Izlemjot, kura no normām ir piemērojama konkrētajā gadījumā, ir 

ņemams vērā iepriekš teiktais par šodienas sabiedrībā valdošo izpratni par 

komfortabliem darba apstākļiem.”22 

 

2.6. Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas par personas nodarbinātību 

izmantošana citā administratīvajā procesā un šīs informācijas grozīšana 

 

Lai arī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās ir plaša informācija par personas 

nodarbinātību, šī informācija primāri tiek izmantota nodokļu administrēšanai. Šai informācijai 

nav juridiski saistoša rakstura attiecībā uz darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un saturu. 

Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra atcēla lēmumu par bezdarbnieka statusa 

piešķiršanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā esošajām ziņām 

par to, ka persona ir darbinieks. Taču izrādījās, ka šīs ziņas, iespējams, nav patiesas. Augstākā 

tiesa šajā lietā norādīja šādi:  

“[7] Atbilstoši Darba likumam (sk., piemēram, 2., 28., 39.pantu) tikai darba līgums, 

kas noslēgts starp darbinieku un attiecīgo darba devēju, vienojoties par veicamo darbu, 

darba samaksu un darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba 

devēja rīkojumiem, ir darba tiesisko attiecību rašanās pamats. Lai arī tiesību normas 

noteic darba devēja pienākumu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgas ziņas 

par darba ņēmēja statusa iegūšanu un zaudēšanu (vispārīgi ir pieņemams, ka darba 

devējs šādas ziņas pamato ar tā rīcībā esošiem patiesiem dokumentiem, tostarp darba 

līgumu), kuras tālāk var izmantot citas iestādes savā kompetencē esošu jautājumu 

izlemšanai, taču šāda ziņojuma iesniegšana un tajā minētie fakti paši par sevi 

nenodibina darba tiesiskās attiecības ar konkrētu personu un nevar būt neapšaubāms 

 
22 Augstākās tiesas 2012. gada 8. jūnija spriedums lietā Nr. 178/2012, 8.-10. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/126244.pdf 
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pierādījums darba tiesisko attiecību pastāvēšanai. Kā jau atzīts Augstākās tiesas 

praksē, šādu ziņu par darba tiesisko attiecību esību saņemšana nevis no privātpersonas, 

bet no citas iestādes, kuras rīcībā tās ir, notiek sadarbības administratīvajā procesa 

ietvaros. Taču minētais regulējums nenozīmē, ka no Valsts ieņēmumu dienesta 

saņemtās ziņas ir neapšaubāmas. Tās var tikt koriģētas. Turklāt šaubu gadījumā 

iestādei un tiesai ir jānoskaidro patiesie apstākļi, ja nepieciešams, jāsavāc papildu 

pierādījumi un tie jāvērtē (sk. Augstākās tiesas 2011.gada 24.janvāra sprieduma lietā 

Nr.SKA-122/2011 10. un 11.punktu). 

[8] Konkrētajā lietā pieteicējs kategoriski noliedz strādāšanu pie abiem minētajiem 

darba devējiem, norādot, ka viņa personas dati izmantoti prettiesiski bez viņa ziņas. 

Kā jau minēts iepriekš, negatīvu faktu – par to, ka pieteicējs nav strādājis, – 

pieteicējam nav iespējams pierādīt. Kā secināms no apgabaltiesas spriedumā 

konstatētā un lietas materiāliem, pārsūdzētais lēmums pamatots tikai ar Valsts 

ieņēmumu dienesta sniegtajām ziņām pēc abu darba devēju ziņojumiem par to, ka 

pieteicējs ir strādājis pie minētajiem darba devējiem. Ne aģentūra, ne tiesa nav 

ieguvusi likumā noteiktos pierādījumus, kas nepārprotami apliecinātu darba tiesisko 

attiecību nodibināšanu un pastāvēšanu ar pieteicēju. Proti, darba līgumus, darba devēju 

lietvedības un grāmatvedības dokumentus. Arī policijas lēmumā un prokuratūras 

atbildē (sk. lietas 1.sējuma 121.lpp. un 2.sējuma 9?10.lpp.) minētais, ka ir gūti 

pierādījumi par to, ka pieteicējs pie minētajiem darba devējiem esot saņēmis darba 

ienākumus, par viņu esot maksātas sociālās iemaksas, neietver konkrētu norādi uz 

noslēgtajiem darba līgumiem vai citiem darba devēja lietvedības dokumentiem, bet ir 

tikai atsauce uz Valsts ieņēmumu dienesta ziņām un Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras ziņām par sociālajām iemaksām. No minētā var secināt, ka pārsūdzētais 

lēmums patiesībā balstīts tikai uz divu darba devēju sniegtajām ziņām Valsts 

ieņēmumu dienestam par pieteicēju kā nodarbināto personu. Taču tiesu praksē nav 

mazums lietu par tādiem uzņēmumiem, kas izveidoti fiktīvi vai kuri ir izmantojuši 

nepatiesus datus par nodarbinātām personām, tos iesniedzot arī Valsts ieņēmumu 

dienestam. Tiesas konstatētais, ka nav iespējams iegūt pirmdokumentus no darba 

devējiem, jo viens ir likvidēts, bet otra amatpersona neatsaucas uz tiesas 

aicinājumiem, var radīt šaubas par šo darba devēju Valsts ieņēmumu dienestam 

sniegto ziņu patiesumu. Taču apgabaltiesa šiem apstākļiem nav devusi 

novērtējumu.[..]”23 

Ievērojot, ka Valsts ieņēmumu dienesta sistēmā esošās ziņas pašas par sevi privātpersonām 

nerada tiesiskas sekas, tām nav subjektīvo tiesību prasīt šo ziņu grozīšanu. To Augstākā tiesa 

atzina jau 2013. gadā lietā, kurā pieteicējs vēlējās labot ziņas Valsts ieņēmumu dienesta 

informācijas sistēmā par viņa nodarbinātības laiku pie darba devēja: 

“[7] [..] darba ņēmējam nav subjektīvo tiesību iesniegt un prasīt dienestam reģistrēt 

ziņas par sevi, izņemot noteikumu Nr.827 8.5. punktā paredzētajā gadījumā. Tādējādi 

pieteicējam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt dienesta atteikumu veikt izmaiņas darba 

devēja iesniegtajās ziņās par pieteicēja kā darba ņēmēja statusa zaudēšanas laiku. 

[8] [..] Ar darba devēja iesniegto ziņu reģistrāciju Nodokļu informācijas sistēmā netiek 

nodibināts, grozīts, konstatēts vai izbeigts personas kā darba ņēmēja statuss, t.i., netiek 

izdots administratīvais akts par darba ņēmēja statusa konstatēšanu, kā to uzskata 

 
23 Augstākās tiesas 2015. gada 10. februāra spriedums lietā Nr. SKA-55/2015, 7.-8. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/204059.pdf 
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pieteicējs. Atbilstoši Darba likuma normām darba devējs un darbinieks savstarpējās 

darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu (28.panta pirmā daļa), bet izbeidz, 

pamatojoties uz darbinieka vai darba devēja uzteikumu (100. un 101.pants) vai 

savstarpēji vienojoties (114.pants). Tādējādi darba ņēmēja statuss ir atkarīgs no darba 

tiesisko attiecību pastāvēšanas, nevis ziņu par darba ņēmēju reģistrācijas Nodokļu 

informācijas sistēmā. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis ir pareizi norādījis, ka 

pieteicēja kā darba ņēmēja nesaskaņas ar SIA „/Nosaukums A/” kā darba devēju par 

darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un izbeigšanos ir risināmas saskaņā ar Darba 

likuma 30.pantu civilprocesuālā kārtībā. Ne dienestam, ne administratīvajai tiesai nav 

jāvērtē pierādījumi un jāizlemj jautājums, kad beidzās pieteicēja darba tiesiskās 

attiecības ar SIA „/Nosaukums A/”. 

[9] Pieteicējs blakus sūdzībā atsaucas uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

16.panta pirmo daļu, kas noteic, ka datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa 

personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja 

personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs 

nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati ir 

nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav 

nepieciešami vākšanas mērķim, pārziņa pienākums ir nekavējoties novērst šo 

nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir 

saņēmušas apstrādātos datus. Pieteicējs norāda, ka Valsts ieņēmumu dienestam kā 

datu pārzinim bija jāatbild uz pieteicēja iesniegumu vai jāveic cita faktiskā rīcība. 

Izskatāmajā gadījumā minētā Fizisko personu datu aizsardzības likuma norma nav 

piemērojama attiecībā uz pieteicēju. Lai gan Valsts ieņēmumu dienests ir reģistrējis 

darba devēja iesniegtās ziņas par pieteicēju kā darba ņēmēju, ņemot vērā speciālās 

tiesību normas – likumu „Par sociālo apdrošināšanu” un noteikumus Nr.827 – 

pieteicējam nav subjektīvo tiesību prasīt šādu ziņu labošanu. 

[10] Lai gan Administratīvās rajona tiesas tiesnesis lēmumā ir pareizi norādījis, ka 

prasījums saistībā darba tiesiskajām attiecībām nav izskatāms administratīvā procesa 

kārtībā, tiesnesis nav ņēmis vērā, ka pieteikums ir par pienākuma uzlikšanu Valsts 

ieņēmumu dienestam veikt pieteicēja norādītās izmaiņas Nodokļu informācijas 

sistēmā. Nav pamata atzīt, ka šāds prasījums nav skatāms administratīvā procesa 

kārtībā. Darba devējam un iepriekš minētajā izņēmuma gadījumā darba ņēmējam ir 

tiesības sagaidīt no dienesta iesniegto ziņu reģistrēšanu, tātad arī tiesības apstrīdēt un 

pārsūdzēt ziņu nereģistrēšanu vai nepareizu reģistrēšanu. Kā tika secināts, pieteicējam 

konkrētajā gadījumā nav subjektīvo tiesību iesniegt pieteikumu, tāpēc Administratīvās 

rajona tiesas tiesneša lēmums ir atceļams un pieteikumu atsakāms pieņemt, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punktu, jo 

pieteikumu iesniegusi personai, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu.”24 

 

 

 
24 Augstākās tiesas 2013. gada 20. decembra lēmums lietā Nr. SKA-1041/2013, 7.-10. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/347536.pdf 
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3. LIETAS PAR CITU IESTĀŽU LĒMUMIEM 

3.1.  Maternitātes pabalsta aprēķināšanai izmantojamie ienākumi 

 

Normu, kas nosaka maternitātes (un arī citu) pabalstu apmēru, piemērošanai dažkārt 

nepieciešams izmantot arī Darba likumā ietvertās tiesību normas. Divās līdzīgās lietās 

Augstākā tiesa atzinusi, ka maternitātes pabalsta aprēķināšanā nav jāņem vērā atlaišanas 

pabalsts un kompensācija par neizmantotajām ikgadējā atvaļinājuma dienām:  

 

“[8] Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (redakcijā, kas bija spēkā 

laikā, kad pieteicējai tika izmaksāts maternitātes pabalsts) 10.pants noteica, ka 

maternitātes pabalstu piešķir 100 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās 

apdrošināšanas iemaksu algas. Saskaņā ar likuma 31.panta pirmo daļu vidējo 

apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai 

nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro 

mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā 

iestājies apdrošināšanas gadījums, izņemot šā likuma 32.pantā noteiktos gadījumus. 

Atbilstoši minētā likuma 1.panta 2.punktam apdrošināšanas iemaksu alga ir ienākumi, 

no kuriem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” izdarītas valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksas. Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 

pirmā daļa noteic, ka darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi 

algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, 

par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu. No 

minētajām tiesību normām izriet, ka maternitātes pabalsta apmērs ir atkarīgs no 

pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Vidējo apdrošināšanas 

iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas 

(ienākumi, no kuriem izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas) attiecīgajā 12 

mēnešu laika periodā. Izskatāmajā gadījumā atbilstoši likuma „Par maternitātes un 

slimības apdrošināšanu” 10.panta un 31.panta pirmās daļas vārdiskajai jēgai, nosakot 

pieteicējas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta aprēķināšanai, ir 

ņemama vērā ne tikai pieteicējai 2009.gada septembrī izmaksātā darba samaksa, bet 

arī atlaišanas pabalsts un kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām. 

[9] Saskaņā ar Darba likuma 59.pantu darba samaksa ir darbiniekam regulāri 

izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba 

koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida 

atlīdzību saistībā ar darbu. Atlaišanas pabalsta izmaksas nosacījumus reglamentē 

Darba likuma 112.pants un tā apmērs ir atkarīgs no laika posma, kādu darbinieks bijis 

nepārtraukti nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, turklāt darba līgumā vai 

koplīgumā var būt noteikts lielāks atlaišanas pabalsts nekā likumā paredzētais. 

Saskaņā ar Darba likuma 149.panta piekto daļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības 

tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. 

Atšķirībā no darba samaksas, kas ir regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, gan 

atlaišanas pabalsts un gan kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām ir 

vienreizēja atlīdzība sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Šo izmaksu pamatā 

nav darbinieka darbs konkrētajā mēnesī, jo atlaišanas pabalsts tiek maksāts, ņemot 

vērā visu laika posmu, kuru darbinieks ir nepārtraukti nostrādājis pie attiecīgā darba 
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devēja, bet kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām – par laika posmu, 

par kuru darbinieks pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas nav izmantojis 

atvaļinājumu. Turklāt darbinieks laika posmā, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot minētās 

vienreizējās atlīdzības, ir saņēmis darba samaksu no darba devēja, bet atlaišanas 

pabalsts un kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām tiek izmaksāti 

papildus darba samaksai tikai sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. No minētā 

izriet, ka ne atlaišanas pabalsts, ne kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma 

dienām nav tādi algotā darbā gūstamie ienākumi, kurus persona varētu saņemt, ja 

darba attiecības netiktu izbeigtas. 

[10] Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.panta un 31.panta 

pirmās daļas vārdiskā izpausme aptver arī tādu situāciju, kad vidējā apdrošināšanas 

iemaksu alga jānosaka, ņemot vērā atlaišanas pabalstu un kompensāciju par 

neizmantotām atvaļinājuma dienām. Pēc šādiem principiem aprēķinātais maternitātes 

pabalsts segtu ne tikai algotā darbā gūtos ienākumus, ko sieviete zaudē tāpēc, ka 

maternitātes dēļ neierodas darbā, bet arī ienākumus, ko sieviete saņem kā vienreizēju 

kompensāciju sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Ievērojot minēto, 

secināms, ka likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.panta un 

31.panta pirmās daļas vārdiskā izpausme, atbilstoši kurai vidējās apdrošināšanas 

iemaksu algas aprēķinā tiek ņemta vērā arī personai izmaksātā vienreizējā atlīdzība 

sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu (atlaišanas pabalsts un gan kompensācija 

par neizmantotajām atvaļinājuma dienām), neatbilst likuma „Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 3.panta pirmajā daļā un likuma „Par maternitātes un slimības 

apdrošināšanu” 5.panta pirmajā daļā noteiktajam tiesību normas mērķim – segt daļu 

no sievietes zaudētajiem algotajā darbā gūstamajiem ienākumiem. Proti, tiesību 

normas vārdiskā izpausme aptver tādu faktisko situāciju, kuru tiesību normas mērķis 

nevēlas aptvert, jo maternitātes pabalsta mērķis nav nodrošināt sievietei ienākumus, 

kas būtu augstāki nekā algotā darbā gūtie.”25 

 

3.2. Pārtraukuma laiks, kurā nodarbinātajam ir pienākums būt darba devēja 

rīcībā, ir darba laiks 

 

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka dežūrmaiņas pārtraukums, kura laikā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta amatpersonai ir aizliegts bez atļaujas atstāt dienesta vietu, ir uzskatāms par 

darba laiku, un līdz ar to arī attiecīgi apmaksājams. Šajā lietā izteiktās atziņas var būt 

noderīgas arīt citos līdzīgos gadījumos:  

“[6] Eiropas Savienības Tiesas judikatūra jautājumā par darba laiku un par tādu 

pārtraukumu ieskaitīšanu darba laikā, kad persona faktiski neveic profesionālo 

darbību, bet fiziski atrodas darba devēja noteiktā vietā, lai būtu nepieciešamības 

gadījumā pieejama darba devējam nekavējoties veikt darbu („gaidīšanas laiks”), ir 

stabila un skaidra. Apgabaltiesas spriedumā minēto Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumu atziņas Eiropas Savienības Tiesa ir atkārtojusi arī 2010.gada 25.novembra 

spriedumā lietā C-429/09 (sk. sprieduma 54.–56.punktu) un 2015.gada 10.septembra 

spriedumā lietā C-266/14 (sk. 22., 25., 35. un 37.punktu). Turklāt spriedumā lietā C-

429/09, izskatot nacionālās tiesas lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par direktīvas 

 
25 Augstākās tiesas 2013. gada 22. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-492/2013, 8.-10. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/329258.pdf; sk. arī Augstākās tiesas 2013. gada 4. novembra 

spriedumu lietā Nr. SKA-234/2013. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/133135.pdf 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/329258.pdf
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93/104 un direktīvas 2003/88 interpretāciju, norādīts, ka ar direktīvu 2003/88 no 

2004.gada 2.augusta tika veikta direktīvas 93/104 noteikumu kodifikācija un abu 

direktīvu attiecīgās normas būtībā ir izteiktas identiski. Šajā spriedumā arī norādīts, ka 

Tiesa jau iepriekš nolēmusi, ka darbības, ko veic valsts ugunsdzēsības dienesta ātrās 

reaģēšanas brigādes, izņemot ārkārtas apstākļus, kas nav piemērojami pamata lietā, 

ietilpst direktīvas 2003/88 piemērošanas jomā (sk . sprieduma 57.punktu). Minētajā 

lietā bija konstatēts, ka persona strādāja ugunsdzēsības ātrās reaģēšanas brigādē 

„ugunsgrēka novēršana” par šoferi un tā bija nodarbināta diennakts maiņās. Katrā no 

šiem laikposmiem, kuru laikā ugunsdzēsējam bija jāatrodas darba vietā, ietilpa aktīvā 

dienesta laiks un gatavības laikposms, kuru var pārtraukt izsaukums. Tātad minētās 

lietas apstākļi ir līdzīgi izskatāmās lietas apstākļiem, proti, par dienestā nodarbināto 

ugunsdzēsēju darba laiku.”26 

 

 
26 Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedums lietā Nr. SKA-347/2016, 6. punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/270235.pdf 



Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi.  

Darba tiesības Administratīvo tiesību jomā (2004.-2019.gads) 

 

37 

 

KOPSAVILKUMS 
 

1. Lai arī varētu šķist, ka Augstākajā tiesā skatītajās administratīvajās lietās ir uzkrājies 

pietiekams atziņu kopums par darba tiesībām, iegūtie rezultāti apliecina, ka 

administratīvajās lietās darba tiesībās nozīmīgas atziņas, salīdzinot ar civillietām, ir 

salīdzinoši maz. Tādējādi arī šis tiesu prakses apkopojums lielākoties ir fragmentārs 

atsevišķu tiesu nolēmumu sistematizējums par jautājumiem, kuriem administratīvo 

tiesu praksē pārsvarā ir gadījuma raksturs. 

2. Lielākā daļa no Augstākās tiesas nolēmumiem administratīvajās lietās ir pieņemti 

lietās par Valsts darba inspekcijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem. Augstākās 

tiesas nolēmumos ietvertā darba tiesiskās attiecības regulējošo normu interpretācija 

(piemēram, par darba līguma un uzņēmuma līguma nošķiršanu un darba laika izpratni) 

ir pārliecinoša un pietiekama. Apkopojumā būtiskākā kritika izteikta Augstākās tiesas 

nolēmumam, kurā privātpersonai atzītas subjektīvās tiesības prasīt Valsts darba 

inspekcijai administratīva akta izdošanu, ar kuru tiktu izlemts darba strīds.  

3. Augstākās tiesas nolēmumi administratīvajās lietās, kuros interpretētas darba tiesiskās 

attiecības regulējošās tiesību normas, saskan ar tiesību doktrīnā un spriedumos 

civillietās izteiktajām atziņām. Administratīvajās lietās risinātajiem darba tiesību 

jautājumiem vismaz pagaidām nav būtiska pienesuma darba tiesisko attiecību 

reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē un piemērošanā.  
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 
 

1. Augstākās  tiesas 2019. gada 24. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-241/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/393023.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:1024.A420347315.2.S]  

2. Augstākās tiesas 2019. gada 18. oktobra spriedums lietā Nr. SKA-42/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/392647.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:1018.A420249614.2.S] 

3. Augstākās tiesas 2019. gada 30. septembra spriedums lietā Nr. SKA-20/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/391313.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:0930.A420397914.2.S] 

4. Augstākās tiesas 2019. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-794/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386497.pdf   

[ECLI:LV:AT:2019:0705.A420213917.18.S] 

5. Augstākās tiesas 2019. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-433/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/386504.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:0705.A420224216.5.S] 

6. Augstākās tiesas 2019. gada 18. jūnija lēmums lietā Nr. SKA-1268/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/385313.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:0618.SKA126819.4.L] 

7. Augstākās tiesas 2019. gada 16. maija spriedums lietā Nr. SKA-777/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/384383.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:0516.A420222716.8.S] 

8. Augstākās tiesas 2019. gada 30. janvāra spriedums lietā Nr. SKA-15/2019. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/374110.pdf 

[ECLI:LV:AT:2019:0130.A420599112.2.S] 

9. Augstākās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums lietā Nr. SKA-459/2018. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/351578.pdf 

[ECLI:LV:AT:2018:0425.A420362814.3.S] 

10. Augstākās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums lietā Nr. SKA-274/2018. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/348441.pdf 

[ECLI:LV:AT:2018:0322.A420309714.2.S] 

11. Augstākās tiesas 2018. gada 4. janvāra lēmums lietā Nr. SKA-790/2018. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/346917.pdf 

[ECLI:LV:AT:2018:0104.A420231317.4.L]  

12. Augstākās tiesas 2017. gada 28. decembra spriedums lietā Nr. SKA-161/2017. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/339879.pdf 

[ECLI:LV:AT:2017:1228.A420412412.2.S] 

13. Augstākās tiesas 2017. gada 27. novembra lēmums lietā Nr.SKA-1537/2017. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/375041.pdf 

[ECLI:LV:AT:2017:1127.SKA153717.3.L]  

14. Augstākās tiesas 2016. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 1305/2016. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/294095.pdf 
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15. Augstākās tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedums lietā Nr. SKA-347/2016. 
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16. Augstākās tiesas 2015. gada 18. maija spriedums lietā Nr. SKA-614/2015. 
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https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/204059.pdf 
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22. Augstākās tiesas 2012. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. SKA-232/2012. 
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23. Augstākās tiesas 2012. gada 8. jūnija spriedums lietā Nr. 178/2012. 
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26. Augstākās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums lietā Nr. SKA-36/2011. 
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