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Latvijas Republikas Senāta 

Civillietu departamenta 

2022.gada 30.septembra 

RĪCĪBAS SĒDES LĒMUMS 

Lieta Nr. C29310621, SKC-740/2022 

ECLI:LV:AT:2022:0930.C29310621.12.L 

 

Senatoru kolēģija šādā sastāvā: 

senatore Anita Čerņavska, 

senators Normunds Salenieks,  

senators Valerijs Maksimovs 

 

rīcības sēdē izskatīja prasītāja [pers. A] kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu 

tiesas kolēģijas 2022.gada 31.marta spriedumu civillietā [pers. A] prasībā pret SIA [firma], ar trešo 

personu [..] arodbiedrību, par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu 

darbā un vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu. 

 

Senatoru kolēģija  

 

konstatēja 

 

[1] [Pers. A] iesniedzis kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

2022.gada 31.marta spriedumu civillietā [pers. A] prasībā pret SIA [firma], ar trešo personu [..] 

arodbiedrību, par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un vidējās 

izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu. 

 

[2] Lai gan kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 450.–454.panta prasībām, 

tomēr ir Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punktā norādītais pamats atteikumam 

ierosināt kasācijas tiesvedību. Izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, senatoru kolēģijai 

nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs 

un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas prakses nodrošināšanā vai tiesību 

tālākveidošanā. 

 

[3] Nevar būt par pamatu kasācijas tiesvedības ierosināšanai arguments par Darba likuma 

Darba likuma 110.panta pirmās daļas nepareizu piemērošanu. 

Iekļaujot Darba likumā darba devēja, darbinieka un arodbiedrības sociālā dialoga veidojošos 

priekšnoteikumus, likumdevējs ir sniedzis informēšanas un konsultēšanas jēdziena skaidrojumu, 

papildu tiem piešķirot obligātu raksturu, risinot vai izšķirot konkrētus darba tiesisko attiecību 

jautājumus. 

Atbilstoši Darba likuma 110.panta pirmajai daļai, ja darba līgumu paredzēts uzteikt šā likuma 

101.panta pirmās daļas 11.punktā minētajā gadījumā, darba devējs iepriekš informē arodbiedrību 

un konsultējas ar to. 
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Darba likuma 110.pants ir daļa no kopējā sociālā dialoga, kurā tostarp iekļaujas arī darba 

devēju un darbinieku pārstāvju konsultācijas, kas tādējādi īsteno Eiropas Cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11.pantā, kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, 

ietvertās tiesības arodbiedrībām brīvi vienā vai citā veidā meklēt iespēju pārliecināt darba devēju 

uzklausīt, kas tai sakāms tās biedru vārdā (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2002.gada 2.jūlija 

sprieduma lietā „Wilson, National Union of Journalists and Others v. the United Kingdom”, 

iesnieguma Nr. 30668/96, 30671/96 un 30678/96 44.punktu). 

Konsultēšanās atbilstoši Darba likuma 11.panta trešajā daļā ietvertajam lietotā termina 

skaidrojumam notiek, lai darbinieku pārstāvji varētu saņemt pamatotas atbildes uz jautājumiem par 

apstākļiem, kas pamato uzteikumu. Tātad konsultēšanās pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir 

darbinieku pārstāvju jautājumi vai viedokļi, par kuriem darba devējam ir pienākums atbilstošā 

līmenī, savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un apjomā atbildēt. 

Konstatēdama, ka darba devējs ir izpildījis arodbiedrības informēšanas par darba līguma 

uzteikšanu [pers. A] pienākumu, un arodbiedrība savu viedokli nav paudusi vispār, apelācijas 

instances tiesa pamatoti atzina, ka darba devējs ir ievērojis Darba likuma 110.pantā noteikto darba 

līguma uzteikšanas kārtību arodbiedrības biedram. Situācijā, kad darba devējs ir informējis 

arodbiedrību par darba līguma uzteikumu atbilstoši likuma prasībām, konsultēšanās neuzsākšana 

ir arodbiedrības bezdarbības sekas, ko nevar pārmest darba devējam. 

Informēšanas jēga ir tajā, ka darbiniekam un viņa pārstāvim ir savlaicīgi pieejama 

informācija par lēmuma pamatojumu, un tātad tas var uzsākt konsultēšanos savu interešu 

aizstāvībai. Darba likumā ietvertās normas par arodbiedrību iesaisti lēmumu pieņemšanā nedrīkst 

tikt interpretētas un piemērotas tādā veidā, kas pazemina darba devēja darbības efektivitāti. Šādus 

secinājumus apstiprina arī Eiropas Savienības tiesībās ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002.gada 11.marta Direktīvas  2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 

informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, izveidotajai informēšanas un konsultēšanās 

procedūrai izvirzītās prasības un to interpretācija Eiropas Savienības Tiesas atziņās (sal. sk. 

Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 11.februāra spriedumu lietā ,,Ingeniorforeningen i 

Danmark”, C-405/08, ECLI:EU:C:2010:69).  

 

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 464.panta trešo daļu, 464.1panta otrās daļas 2.punktu, 

senatoru kolēģija 

 

nolēma 

 

atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar [pers. A] kasācijas sūdzību par Rīgas 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2022.gada 31.marta spriedumu. 

 Lēmums nav pārsūdzams. 


