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IEVADS 

Pētījumā veikta Augstākās tiesas (AT) Senāta spriedumu atbilstības Eiropas Savienības 

(ES) darba tiesībām analīze, kas ir šī pētījuma mērķis. Tas nozīmē, ka ir vērtēta AT Senāta 

spriedumu atbilstība ES normatīvajam regulējumam darba tiesību jomā un tā interpretācijai, 

kas sniegta ES Tiesas judikatūrā.  

Pētījums ietver to ES darba tiesību daļu (direktīvas), kuras ieviestas vai kurām būtu bijis 

jābūt ieviestām Darba likumā. Līdz ar to AT spriedumu meklēšana datu bāzē manas.tiesas.lv 

notika pēc atslēgas vārdiem “Darba likums”, kā rezultātā tika atlasīti kopumā 157 spriedumi, 

kuri pieņemti laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2020.gada jūnijam, taču analizēti tikai 

tie, uz kuriem ES darba tiesības attiecas. Apkopojumā analizēti kopumā 68 tiesu nolēmumi – 

30 AT un 38 ES Tiesas spriedumi. 

Attiecīgi analizēti gan tie AT Senāta spriedumi, kuros ir atsauce uz ES tiesībām, gan tie 

spriedumi, kuros nav atsauces uz ES tiesībām, bet tādām vajadzēja būt. Tai pat laikā nav 

analizēti visi tie AT Senāta spriedumi, kuros ir atsauce uz ES tiesībām, bet kuri neietilpst ES 

darba tiesību tvērumā. Pētījumā nav analizēti daži AT Senāta spriedumi, kuri ietilpst ES darba 

tiesību tvērumā. Konkrēti tas attiecas uz spriedumiem attiecībā uz tiesībām uz 

dienas/komandējuma naudu darbinieku nosūtīšanas gadījumā. Tas, pirmkārt, tamdēļ, ka 

attiecīgais tiesiskais regulējums ir mainījies, proti, Direktīva 96/71/EK ir aizstāta ar Direktīvu 

2018/957/ES,1 nosakot citu tiesisko regulējumu, un, otrkārt, AT Senāts attiecīgajos 

spriedumos ES Tiesas atziņas ir piemērojis korekti.  

Pētījuma struktūra no ES tiesību viedokļa nav viengabalaina, t.i., atsevišķās nodaļās 

daži ES darba tiesību temati tiek skatīti vispārīgāk, piemēram, attiecībā uz diskriminācijas 

invaliditātes dēļ jēdzienu, bet daži tikai attiecībā uz specifiskiem aspektiem, piemēram, 

termiņiem diskriminācijas lietās. Tas skaidrojams ar faktu, ka pētījumā skarto jautājumu 

atspoguļo tikai AT Senāta judikatūrā skarto jautājumu loku, nevis ES darba tiesības kopumā. 

  

  

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/957 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 

96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Dokuments attiecas uz EEZ) 

PE/18/2018/REV/1, OJ L 173, 9.7.2018, p. 16–24 
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1. DARBA  UN ATPŪTAS LAIKS 

1.1. ES tiesiskais regulējums 

ES tiesībās darba un atpūtas laiks tiek regulēts ar Direktīvu 2003/88/EK2 par 

konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Atsevišķās uzņēmējdarbības nozarēs darba 

un atpūtas laiku regulē specifiskas direktīvas. Tas nepieciešams, jo darba laika organizācija 

atsevišķās nozarēs ir specifiska, ņemot vērā nepieciešamību veikt darbu īpašā režīmā.  

ES Tiesas judikatūra attiecībā uz Direktīvas 2003/88/EK interpretāciju ir visai 

apjomīga, tādēļ šeit tiks apskatīta tikai tā judikatūra, kurai ir nozīme nacionālo tiesas 

spriedumu kontekstā. 

Līdz šim svarīgākā ES Tiesas atziņa ir, ka jēdzienu “darba laiks” nosaka ES tiesības.3 

 Lietā Matzak ES tiesa norādīja: 

“Šajā kontekstā tomēr ir jāprecizē, ka, lai gan dalībvalstis […]nav tiesīgas grozīt jēdziena 

“darba laiks” definīciju Direktīvas 2003/88 2. panta izpratnē, tās var savos attiecīgajos 

valsts tiesību aktos noteikt tiesību normas, kurās ir paredzēts darba laiku un atpūtas laiku 

ilgums, kas darba ņēmējiem ir labvēlīgāks par to, kas paredzēts šajā direktīvā.”4 

 

Līdz ar to jēdzienu “darba laiks” nav tiesības definēt un interpretēt atšķirīgi nacionālajās 

tiesībās, pat, ja nacionālais tiesiskais regulējums paredzētu darbinieka labvēlīgāku “darba 

laika” definīciju. Valstis drīkst tikai paredzēt labvēlīgākas tiesības attiecībā uz darba laika un 

atpūtas laika ilgumu. 

ES Tiesa ir noteikusi sekojošu definīciju jēdzienam “darba laiks”: 

1) darbiniekam ir jāatrodas darba vietā; 

2) jābūt pieejamam, lai pēc pieprasījuma veiktu darbu; 

3) reālā darba apjoms var mainīties atkarībā no apstākļiem.5 

Attiecībā uz darba intensitāti ES Tiesa ir norādījusi sekojošo: 

“[…] jēdzienu “darba laiks” Direktīvas 2003/88 2. panta 1. punkta izpratnē, saskaņā ar kuru 

darba ņēmējam šajā laikā ir jābūt darba devēja rīcībā, ir jāatgādina, ka noteicošais faktors ir 

fakts, ka darba ņēmējs ir spiests fiziski atrasties darba devēja noteiktajā vietā un būt pieejams 

darba devējam, lai vajadzības gadījumā varētu uzreiz sniegt attiecīgos pakalpojumus”.6  

 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika 

organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003, p. 9–19 
3 ES Tiesas 2018.gada 21.februāra sprieduma C-518/15 Ville de Nivelles pret Rudy Matzak, 

ECLI:EU:C:2018:82, 45.paragrāfs 
4 ES Tiesas 2018.gada 21.februāra sprieduma C-518/15 Ville de Nivelles pret Rudy Matzak, 

ECLI:EU:C:2018:82, 46.paragrāfs 
5 ES Tiesas 2000.gada 3.oktobra spriedums lietā C303/98 Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v 

Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, ECLI:EU:C:2000:528, 48.paragrāfs 
6 ES Tiesas 2010.gada 5.spetembra spriedums lietā C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato 

Comisiones obreras (CC.OO.) pret Tyco Integrated Security SL un Tyco Integrated Fire & Security Corporation 

Servicios SA, ECLI:EU:C:2015:578, 35.paragrāfs 
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Līdz ar to noteicošais faktors, lai laika posmu kvalificētu kā darba laiku, ir, nevis darba 

veikšanas intensitāte, bet gan atrašanās darba vietā un gatavība darbam. 

Šeit gan jānorāda, ka, pastāvot specifiskiem apstākļiem, arī neatrašanās darba vietā var 

tikt uzskatīta par “darba laiku”. Piemēram, lietā Matzak ES Tiesa atzina, ka “dežūras laiks, 

kuru darba ņēmējs pavada mājās, ar pienākumu 8 minūšu laikā atsaukties uz darba devēja 

izsaukumu, kas ļoti būtiski ierobežo iespējas veikt citas darbības, ir uzskatāms par “darba 

laiku”.7 

Tāpat arī lietā Tyco ES Tiesa norādīja, ka “[…] apstākļos […], kuros darba ņēmējiem 

nav noteiktas vai pastāvīgas darba vietas, par “darba laiku” šīs tiesību normas izpratnē ir 

uzskatāms pārvietošanās laiks, ko šie darba ņēmēji pavada, ikdienā pārvietojoties starp savu 

dzīvesvietu un sava darba devēja noteiktā pirmā un pēdējā klienta atrašanās vietām.”8 

 

Ja laika perioda raksturojums neatbilst jēdziena “darba laiks” kritērijiem, tad tas ir 

uzskatāms par atpūtas laiku, jo “jēdzieni “darba laiks” un “atpūtas laiks” ir viens otru 

izslēdzoši “.9 

Attiecībā uz jēdzienu “nakts darbs” – tam nav atsevišķas definīcijas, tomēr ir definēts, 

kas ir “nakts laiks” un “nakts darbinieks”.10 No vienas puses Direktīva 2003/88/EK kā “nakts 

darbinieku” definē personu, kura strādā nakts laikā vismaz  trīs stundas no sava normālā 

ikdienas darba laika vai arī strādā nakts laikā noteiktu daļu no sava gada darba laika. Tomēr, 

kā norāda Eiropas Komisija, “jebkurš darbs, ko veic šajā  laikā [nakts laikā – autores piez.], 

neatkarīgi no tā ilguma, ir uzskatāms par nakts darbu”. 11 

1.2. AT Senāta judikatūra 

AT Senāts 2018.gada 12.decembra spriedumā lietā SKC-959/18 atzina, ka: 

“Nepieciešamajā pārvietošanās laikā darba ņēmēji ir pakļauti darba devēja norādījumiem, 

šajā laikā viņiem nav iespējas brīvi rīkoties ar savu laiku un nodoties savām interesēm, no kā 

izriet, ka viņi ir darba devēja rīcībā. Darba ņēmējs, kuram nav noteiktas darba vietas, 

pārvietošanās laikā ar dienesta transportlīdzekli pie un no klienta īsteno savus darba 

pienākumus, tādējādi atzīstams par tādu, kas atrodas darbā.” 12 

Šajā spriedumā AT Senāts pamatoti atsaucas uz ES Tiesas sprieduma lietā Tyco 

noteikto jēdziena “darba laika” definīciju un to pareizi piemēro, t.sk., ņemot vērā lietu 

faktisko apstākļu līdzību. 

 
7 ES Tiesas 2018.gada 21.februāra sprieduma C-518/15 Ville de Nivelles pret Rudy Matzak, 

ECLI:EU:C:2018:82 
8 ES Tiesas 2010.gada 5.spetembra spriedums lietā C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato 

Comisiones obreras (CC.OO.) pret Tyco Integrated Security SL un Tyco Integrated Fire & Security Corporation 

Servicios SA, ECLI:EU:C:2015:578 
9 ES Tiesas 2018.gada 21.februāra sprieduma C-518/15 Ville de Nivelles pret Rudy Matzak, 

ECLI:EU:C:2018:82, 55.paragrāfs 
10 Direktīvas 2003/88/EK 2.pants 
11 Skaidrojošs paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 

organizēšanas aspektiem (2017/C 165/01), OJ C 165, 24.5.2017, p. 1–58, 19.lpp. 

 
12 AT Senāta 2018.gada 12.decembra spriedums lietā SKC-959/18, 6.punkts 
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AT Senāts vairākos spriedumos ir skatījis jautājumu, vai pienākums atrasties darba vietā 

pusdienas pārtraukumā, kuru darbinieks drīkst izmantot, lai paēstu, bet viņam nav ļauts 

pamest darba vietu. Šajos spriedumos AT Senāts pamatoti un pareizi piemērojis ES Tiesas 

judikatūrā noteikto jēdziena “darba laiks” un “atpūtas laiks” definīcijas.13  

Savukārt, 2018.gada 20.novembra spriedums lietā SKC-646/18 AT Senāts ir paudis sekojošu 

atziņu: 

“[…] Jēdziena „nakts darbs” definīcija ir ietverta Darba likuma 138.panta pirmajā daļā – 

nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Savukārt atbilstoši 

iepriekš minētajai tiesību normai ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6. 

Tādējādi, par nakts darbu, piemēram, nevar uzskatīt stundu, ko darbinieks nostrādājis laika 

posmā no pulksten 22 līdz 23, proti, šī stunda būs nostrādāta nakts laikā, bet nebūs uzskatāma 

par nakts darbu, kas dod darbiniekam tiesības pretendēt uz atbilstošu piemaksu. Spriedumā 

nav neviena apsvēruma, kādēļ par nakts darbu tiesa uzskatījusi, piemēram, prasītāja 

uzskaitīto /datums/nakts laikā nostrādāto 1 stundu un 31 minūti (no pulksten 4.20) vai 

arī/datums/nostrādātās 36 minūtes (no pulksten 5.24 līdz 6.00), kas nepārsniedz likumā 

noteikto divu stundu ilgumu nakts laikā. Šajā sakarā jāpiekrīt kasācijas sūdzībā norādītajam, 

ka, nosakot piemaksu kā par nakts darbu, darbam, kas par tādu nav atzīstams, tiesa uz 

konkrētās lietas apstākļiem Darba likuma 138.panta pirmo daļu attiecinājusi nepareizi.”14 

No minētā izriet, ka par “nakts darbu” ir uzskatāms tikai tāds darbs, kuru nakts laikā 

veic vismaz divas stundas, bet, ja darbs nakts laikā ir īsāks par divām stundām, tad tas nav 

uzskatāms par nakts darbu. AT Senāts pie šādas atziņas nonācis, balstoties uz Darba likuma 

138.panta pirmo daļu, kas tā arī nosaka. Šeit jānorāda uz augstāk minēto, ka Direktīvas 

2003/88/EK 2.pants definē, kas ir “nakts laiks” un “nakts darbinieks”, bet nedefinē, kas ir 

“nakts darbs”. Direktīvas 2003/88/EK 2.panta 4.punkts nosaka, ka “nakts darbinieks” ir tāds 

darbinieks, kurš nakts laikā strādā vismaz 3 stundas no sava normāla ikdienas darba laika. 

Attiecīgi secināms, ka Latvijas likumdevējs ieviesis šo normu ar Darba likuma 138.panta 

pirmo daļu, tomēr tas ir izdarīts neprecīzi. Direktīva 2003/88/EK definē, kas ir “nakts 

darbinieks” nolūkā nodrošināt specifisku aizsardzību darba drošības jomā, kas atspoguļots, 

piemēram, Direktīvas 2003/88/EK 8.pantā. Tātad šie darbinieki, kuri ir uzskatāmi par “nakts 

darbiniekiem”, bauda īpašu aizsardzību. Tas gan nenozīmē, ka darbs, kurš veikts nakts laikā, 

nav uzskatāms par nakts darbu. Saskaņā ar Direktīvu 2003/88/EK un Eiropas Komisijas 

paziņojumu,15 tas nozīmē to, ka darbinieks, kurš veic darbu nakts laikā īsāku laika posmu 

nekā to nosaka pati Direktīva (darbs nakts laikā tiek veikts vismaz trīs stundas – 2.panta 

4.punkta (i) apakšpunkts) vai labvēlīgāks nacionālais tiesiskais regulējums (darbs nakts laikā 

tiek veikts vismaz divas stundas – Darba likuma 138.panta pirmā daļa), nav uzskatāms par 

“nakts darbinieku”, bet tomēr viņš darbu veic “nakts laikā”. No minētā izriet, ka AT Senāta 

atziņa ir kļūdaina, kas gan ir sekas nacionālajos tiesību aktos neprecīzi ieviestajai Direktīvai 

2003/88/EK. 

 
13 Piemēram, skatīt 2019.gada 17.jūnija spriedums lietā 592/19, 10.6.punkts; 2020.gada 18.jūnija spriedumi 

lietās SKC-481/2020, SKC-577/2020 un SKC-698/2020 
14 AT Senāta 2018.gada 20.novembra spriedums lietā SKC-646/18 

 
15 Skaidrojošs paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika 

organizēšanas aspektiem (2017/C 165/01), OJ C 165, 24.5.2017, p. 1–58, 19.lpp. 
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2. PIERĀDĪŠANA ES DARBA TIESĪBĀS 

Attiecībā uz pierādīšanas pienākumu darba attiecību strīdos ES Tiesa ir norādījusi uz 

viesiem labi zināmo atziņu, ka darbinieks ir vājākā puse.16  

Attiecībā uz to, kas ir jāņem vērā kontekstā ar faktu, ka darbinieks ir vājākā puse, ES 

Tiesa ir norādījusi:  

“44. Šajā ziņā ir jāatgādina, ka darbinieks ir jāuzskata par vājāko darba attiecību pusi, līdz 

ar to ir jānovērš tas, ka darba devējam ir iespēja viņam noteikt viņa tiesību ierobežojumu[…]. 
 

45.Tāpat arī ir jāatgādina, ka, ņemot vērā šo vājākās puses situāciju, darbinieks var tikt 

atturēts no skaidras savu tiesību ievērošanas pieprasīšanas no darba devēja, jo viņa prasības 

dēļ pēdējais minētais var vērst pret viņu pasākumus, kas var ietekmēt darba attiecības par 

ļaunu šim darbiniekam[…].”17 
 

ES Tiesa ir arī īpaši norādījusi, kurai pusei ir pierādīšanas pienākums attiecībā uz 

tiesību uz ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanu: 

 “46. Turklāt pierādīšanas pienākums šajā ziņā ir darba devējam […]. Ja tas nevar pierādīt, 

ka ir atbilstoši rūpējies, lai darba ņēmējs faktiski varētu izmantot ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu, uz ko viņam bija tiesības, ir jāuzskata, ka tiesību uz minēto atvaļinājumu 

izbeigšanās un darba attiecību izbeigšanās gadījumā attiecīga finansiālās kompensācijas 

nesamaksāšana par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu attiecīgi nav saderīga ar 

Direktīvas 2003/88 7. panta 1. un 2. punktu.”18 

Minēto atziņu ir piemērojis AT Senāts savā 2019.gada 29.marta spriedumā lietā SKC-

62/19.19 

Tāpat ievērības cienīga ir ES Tiesas atziņa, ka darba tiesību strīdos darba devējs 

pierādīšanu nevarētu balstīt tikai uz savu darbinieku liecībām: 

“It īpaši ir jāuzsver, ka, ņemot vērā darbinieka kā vājākās puses situāciju darba attiecībās, 

liecinieku liecības kā tādas nevar uzskatīt par efektīvu pierādīšanas līdzekli, kas var 

nodrošināt attiecīgo tiesību faktisku ievērošanu, jo darbinieki var nevēlēties liecināt pret savu 

darba devēju, baidoties no pasākumiem, ko pēdējais minētais varētu veikt un kas varētu 

ietekmēt darba attiecības viņiem par sliktu.”20 

 
16 Piemēram skatīt ES Tiesas 2018.gada 6.novembra spriedums lietā C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur 

Förderung der Wissenschaften eV  pret Tetsuji Shimizu, ECLI:EU:C:2018:874, 41.paragrāfs 
17 ES Tiesas 14.maija 2019.gada spriedums lietā C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones 

Obreras (CCOO) pret Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402 
18 ES Tiesas 2018.gada 6.novembra spriedums lietā C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften eV  pret Tetsuji Shimizu, ECLI:EU:C:2018:874 
19 AT Senāts savā 2019.gada 29.marta spriedumā lietā SKC-62/19, 7.3.punkts 
20 ES Tiesas 14.maija 2019.gada spriedums lietā C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones 

Obreras (CCOO) pret Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402, 55.paragrāfs 
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3. DALĪTAIS PIERĀDĪŠANAS PIENĀKUMS DISKRIMINĀCIJAS 

LIETĀS 

3.1. Materiālais tvērums 

ES tiesībās dalītais jeb ‘apgrieztais’ pierādīšanas pienākums ir noteikts dzimumu 

līdztiesības un diskriminācijas novēršanas tiesību jomā. 

Attiecīgi dalītais pierādīšanas pienākums nodarbinātības jomā ir noteikts Direktīvas 

2000/43/EK21 8.pantā, 2000/78/EK22 10.pantā un Direktīvas 2006/54/EK23 19.pantā.  

No minētajās tiesību normām izriet, ka dalītais pierādīšanas pienākums nozīmē to, ka 

gadījumā, ja personas, kuras uzskata, ka viņas ir tikušas diskriminētas, tiesā uzrāda faktus, pēc 

kuriem var secināt, ka varētu būt bijusi tieša vai netieša diskriminācija, tad atbildētājam 

jāpierāda, ka nav noticis diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpums. 

Dalītais pierādīšanas pienākums Latvijā ir ieviests ar Darba likuma 29.panta trešā daļu, 

kura nosaka: 

“(3) Ja strīda gadījumā darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa 

tiešai vai netiešai diskriminācijai atkarībā no dzimuma, darba devēja pienākums ir pierādīt, 

ka atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar darbinieka dzimumu, 

vai arī to, ka darbinieka piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai 

attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums.” 

Minētā Darba likuma norma ES tiesību prasības neievieš precīzi.  

Pirmkārt, dalītais pierādīšanas pienākums attiecas uz diskriminācijas lietām. 

Diskriminācijas aizlieguma princips attiecas uz divām situācijām: tas uzliek par pienākumu 

izturēties vienādi pret personām vienādās un salīdzināmās situācijās un atšķirīgi pret 

personām atšķirīgās situācijās. Darba likuma 29.panta trešā daļa min tikai vienu no šīm divām 

situācijām – situāciju, kad pret personām vienādās un salīdzināmās situācijās izturas atšķirīgi, 

t.i., atsaucas tikai uz “atšķirīgu  attieksmi”, un nemin aizliegumu izturēties vienādi pret 

personām atšķirīgās situācijās. 

Otrkārt, Darba likuma 29.panta trešā daļa neprecīzi nosaka, kas darba devējam ir 

jāpierāda. Šajā kontekstā ir nošķirams, kas jāpierāda iespējamas tiešās diskriminācijas 

gadījumā un kas iespējamas netiešās diskriminācijas gadījumā. Iespējamas tiešās 

diskriminācijas gadījumā darba devējam ir iespēja – pierādīt, ka konkrēta attieksme ir balstīta 

uz objektīviem apstākļiem, kuri nav saistīti ar personas diskriminācijas aizlieguma pazīmi, vai 

arī, ka diskriminācijas aizlieguma pazīme ir pamatots un objektīvas darba veikšanas 

priekšnoteikums, kas attaisno darba devēja attieksmi pret personu, vadoties no viņas 

 
21 Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OJ L 180, 19.7.2000, p. 22–26  
22 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 

attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22.lpp 
23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK ( 2006. gada 5. jūlijs ) par tāda principa īstenošanu, 

kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 

(pārstrādāta versija), OJ L 204, 26.7.2006, p. 23–36 
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diskriminācijas aizlieguma pazīmes. Ja tas netiek pierādīts, tad ir konstatējama tiešā 

diskriminācija. Savukārt, ja tiek skatīts jautājums par netiešo diskrimināciju, tad darba 

devējam ir jāpierāda, ka attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kuri nav saistīti ar personas 

diskriminācijas aizlieguma pazīmi un, šie objektīvie apstākļi ir attaisnojami ar tiesisku mērķi, 

kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir atbilstīgi un nepieciešami.24 Iespējamas netiešās 

diskriminācijas gadījumā invaliditātes dēļ darba devējam ir arī iespēja pierādīt, ka darba 

pielāgošana invalīdam ir pārsniegusi saprātīgā robežās (prasa nesamērīgus resursus no darba 

devēja).25 

Šajā sakarā jāmin AT Senāta spriedumu lietā SKC-2081/16,26 kurā tiesa citē attiecīgi 

citē Darba likuma 29.panta daļu, kura attiecīgi dalīto pierādīšanas pienākumu definē 

neprecīzi:  

“[…] Darba likuma 29.panta trešā daļa noteic, ka gadījumā, ja darbinieks norāda uz 

apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai atkarībā no 

dzimuma, darba devēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi 

apstākļi, kas nav saistīti ar darbinieka dzimumu, vai arī to, ka darbinieka piederība pie 

noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un 

pamatots priekšnoteikums. […]” 

 

Neskatoties uz likumā noteiktās definīcijas neprecizitāti, AT Senāts savos spriedumos 

pamatā pareizi definē un norāda uz dalītā (apgrieztā) pierādīšanas pienākuma saturu. 

Piemēram, lietās par nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegumu tiesa ir norādījusi:   

“[…]Tādējādi atbilstoši šai likuma normai iestājas t.s. apgrieztais pierādīšanas pienākums, 

kad pretēji Civilprocesa likuma 93.panta pirmajai daļai nevis prasītājiem jāpierāda darba 

devēja tīšas darbības, kas viņiem radījušas nelabvēlīgas sekas, bet gan darba devējam 

jāpierāda, ka tas nelabvēlīgas sekas nav radījis, bet uzteikuma pamatā ir bijuši objektīvi ar 

neatliekamu saimnieciska, organizatoriska, tehnoloģiska vai līdzīga rakstura pasākumu 

veikšanu uzņēmumā saistīti apstākļi.”27  

vai   

“[…]Tā kā darbinieks vispārīgi un prasītāja šajā gadījumā konkrēti varētu kļūdīties 

situācijas novērtējumā un savos secinājumos, Darba likuma 9.panta otrā daļa paredz šāda 

strīda izšķiršanas procedūru, nosakot: „Ja strīda gadījumā darbinieks norāda uz apstākļiem, 

kas varētu būt par pamatu darba devēja radītajām nelabvēlīgajām sekām, darba devējam ir 

pienākums pierādīt, ka darbinieks nav sodīts vai viņam nav tieši vai netieši radītas 

nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā 

izmanto savas tiesības.” Minētā likuma norma nozīmēto, ka izskatāmajā lietā nevis prasītājai 

ir jāpierāda, ka viņas kritika un pieprasījumi bija iemesls viņas darba vietas un amata 

pienākumu nepamatotai maiņai, bet tas, ka prasītājas pārvietošana un darba pienākumu 

izmaiņas notikušas ar viņas rīcību nesaistītu objektīvu apstākļu dēļ, jāpierāda atbildētājam kā 

darba devējam.”28 

 
24 Skatīt netiešās diskriminācijas definīciju, piemēram, Direktīvas 2006/54/EK 1(b).pantā 
25 Direktīvas 200/78/EK 2(b)(ii).pants 
26 AT Senāta 2015.gada 15.aprīļa spriedums lietā SKC-2081/15, 15.punkts 
27 2016.gada 30.marta spriedums lietā SKC-1569/16, 10.punkts 

 
28 2017.gada 10.maija spriedums lietā SKC-1010/17, 9.punkts 



Tiesu prakse darba tiesībās; Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses. 

Darba tiesības civiltiesību jomā (2015.-2020.gads) 

 

12 
 

 

Līdz ar to AT Senāts pareizi piemēro dalīto pierādīšanas pienākumu. Tai pat laikā ir 

iespējamas prasības, kurās prasītājs norāda nevis uz faktiem, kuri liecina par iespējamu 

diskrimināciju, bet iesniedz pierādījumus, ka diskriminācija ir bijusi. Ja prasītājs pierāda tiešu 

diskrimināciju, tad atbildētājam nav iespējas to attaisnot, jo tiešu diskrimināciju saskaņā ar ES 

tiesībām nav iespējams attaisnot. Piemēram, prasītāja iesniedz tiesā e-pasta vēstuli, kurā 

potenciālais darba devējs viņai darbu atsaka, jo, kā rakstīts vēstule, “minētajam amatam ir 

vairāk piemērots vīrietis”. Savukārt, ja prasītājs pierāda netiešu diskrimināciju, tad 

atbildētājam ir iespēja pierādīt, ka šādai attieksmei ir leģitīms mērķis un tā sasniegšanai 

izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 

3.2. Personālais tvērums 

ES dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas tiesības aizsargā ne tikai pašu 

iespējami diskriminēto personu, bet arī personas, kuras diskriminēto personu atbalsta, 

piemēram, liecinot par faktiem, kuri norāda uz iespējamu diskrimināciju vai pierāda to. 

ES Tiesas spriedumā lietā Hakelbracht29 tika norādīts sekojošais: 

“34.Tāpat Direktīvā 2006/54 pieprasītās aizsardzības pret diskrimināciju dzimuma dēļ 

efektivitāte netiktu nodrošināta, ja tā neattiektos uz pasākumiem, kas darba devējam varētu 

būt jāveic attiecībā pret darba ņēmējiem, kuri formāli vai neformāli aizstāvējuši aizsargāto 

personu vai liecinājuši tās labā. Šie darba ņēmēji, kuri atrodas ideālā situācijā, lai atbalstītu 

minēto personu un lai iepazītos ar viņu darba devēja īstenotās diskriminācijas gadījumu, 

varētu tādējādi tikt atturēti iesaistīties minētās personas aizstāvībā, tādēļ ka tiem varētu būt 

bail zaudēt aizsardzību, ja tie neatbildīs tādām noteiktām formālām prasībām kā pamatlietā, 

un tas varētu būtiski apdraudēt Direktīvas 2006/54 mērķa sasniegšanu, mazinot iespēju, ka 

diskriminācijas dzimuma dēļ gadījumi tiks atklāti un atrisināti. 

35.Līdz ar to Direktīvas 2006/54 24. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā pantā minētajām 

personām, kas nav persona, kura ir diskriminēta dzimuma dēļ, ir jābūt aizsargātam, ciktāl 

darba devējam pret tām var būt nelabvēlīgāka attieksme, jo tās formāli vai neformāli ir 

atbalstījušas diskriminēto personu.” 

Darba likuma 9.pants būtībā nodrošina personas, kura pati nav cietusi no 

diskriminācijas, aizsardzību, kā arī šī norma minētajā situācijā liek piemērot dalīto 

pierādīšanas pienākumu.  

Uz to arī ir norādījis AT Senāts skaidrojot, ka:  

“Vadoties no Eiropas Savienības tiesību efektivitātes principa, kas dalībvalstīm uzliek 

pienākumu nodrošināt, lai jebkurš indivīds varētu efektīvi realizēt ar Eiropas Savienības 

normatīvajiem aktiem piešķirtās tiesības, darba tiesībās ir noteikts apgrieztais pierādīšanas 

pienākums gadījumā, ja prasītājs (darbinieks) ir norādījis uz faktiem vai apstākļiem, kas 

varētu liecināt par nelabvēlīgu seku radīšanu viņam vai varbūtēju diskrimināciju (Darba 

likuma 9.panta otrā daļa, 29.panta trešā daļa, 125.pants). Šādā situācijā darba devējam ir 

 
29 ES Tiesas 2019.gada 20.jūnija spriedums lietā C-404/18, jamina Hakelbracht,Tine Vandenbon, Instituut voor 

de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen pret WTG Retail BVBA,, ECLI:EU:C:2019:523 
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jāspēj pierādīt, ka pret darbinieku vērstā attieksme, uzsakot darba līgumu, uzliekot 

disciplinārsodu, izsakot mutiskus aizrādījumus, nav saistīta ar darba devēja nepamatotu, 

tendenciozu, diskriminējošu attieksmi pret konkrēto darbinieku. (sk. Senāta 2013.gada 

8.maija sprieduma lietā Nr. SKC-1482/2013 (C30505209) 14.3. un 14.3.1.punktu).”30 

 

3.3. Negatīvu faktu pierādīšana diskriminācijas lietās 

ES tiesībās apgrieztais pierādīšanas pienākums ir definēts gramatiski atšķirīgi no 

Latvijas tiesību aktos noteiktā. Tā Direktīvas 2006/54/EK 19.pantā ir noteikts, ka darba 

devējam ir pienākums pierādīt, ka “ka nav noticis diskriminācijas aizlieguma principa 

pārkāpums”, kamēr Darba likuma 29.panta trešā daļa uzliek par pienākumu “pierādīt, ka 

atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi”. Attiecīgi ES tiesībās definētais apgrieztās 

pierādīšanas pienākums skaidri nosaka, ka saskaņā ar to var būt pienākums pierādīt negatīvus 

faktus. 

ES Tiesas savā judikatūrā attiecībā uz negatīvu faktu pierādīšanu ir norādījusi, ka, 

situācija, kurā persona, kura ir bijušais futbola kluba līdzīpašnieks, publiski pauž viedokli, ka 

nekad klubā nenodarbinās homoseksuālu futbolistu, var tikt uzskatīts par situāciju, kuras fakti 

liecina par pirmšķietamu diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ. Lai arī bijušais futbola 

kluba līdzīpašnieks nav uzskatāms par tiešu darba devēju (futbola klubu), tomēr futbola 

klubam ir jābūt spējīgam pierādīt, ka tā nodarbināšanas politika nav diskriminējoša. Tā kā 

darba devējam nav iespējas pierādīt šo faktu ar, piemēram, statisku par darbinieku seksuālo 

orientāciju, jo tā būtu nesamērīga iejaukšanās darbinieku privātajā dzīvē, tad, kā norāda ES 

Tiesa, faktu, ka diskriminācijas nav bijis, futbola klubam ir jāpierāda ar kādu citu pozitīvu 

faktu, piemēram, futbola klubs varēja sniegt publisku paziņojumu, ka tas distancējas no bijušā 

futbola kluba līdzīpašnieka izteikumiem. Attiecīgi ES Tiesa piekrita pieteicēja ierosinājumam, 

ka negatīvu faktu var pierādīt ar tam sekojošu pozitīvu faktu.31 

ES Tiesa šajā lietā  Asociaţia Accept attiecīgi noteica: 

 

“55. Šajā ziņā no Tiesas judikatūras izriet, ka, ja tiek pierādīti fakti, pēc kuriem var secināt, 

ka ir bijusi diskriminācija minētās direktīvas izpratnē, efektīvai vienlīdzīgas attieksmes 

principa īstenošanai pierādīšanas pienākums jāvērš pret attiecīgajiem atbildētājiem, kuriem 

jāpierāda, ka minētais princips nav ticis pārkāpts […]. 

 

56. Šajā kontekstā atbildētāji kompetentajās valsts iestādēs varētu atspēkot šāda pārkāpuma 

pastāvēšanu, ar jebkādiem tiesiskiem līdzekļiem pierādot, ka to politiku darbā pieņemšanas 

jomā ir noteikta, pamatojoties uz faktoriem, kuriem nav nekāda sakara ar diskrimināciju 

seksuālās orientācijas dēļ. 

[…] 

 

58. Lietu izskatošās valsts iestādes veicamā kopējā novērtējuma ietvaros diskriminācijas 

seksuālās orientācijas dēļ šķietamā pastāvēšana varētu tikt atspēkota ar saskanīgu 

pierādījumu kopumu. Kā būtībā apgalvo Accept, starp šādiem pierādījumiem varētu būt 

 
30 AT Senāta 2019.gada 31.oktobra spriedums lietā SKC-330/19, ECLI:LV:AT:2019:1031, 9.1.punkts 
31 ES Tiesas 2013.gada 25.aprīļa spriedums lietā C-81/12 Asociaţia Accept pret Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, ECLI:EU:C:2013:275 
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tostarp attiecīgā atbildētāja reakcija skaidras norobežošanās no publiskajiem paziņojumiem, 

kas ir aizdomu par diskrimināciju pamatā, kā arī skaidru noteikumu atbildētāja darbā 

pieņemšanas politikas jomā pastāvēšana, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa 

ievērošanu Direktīvas 2000/78 izpratnē” 

 

Arī AT Senāts attiecībā uz pierādīšanu vispār ir norādījis: “ […] Izvirzot šo argumentu, 

nav ņemts vērā, ka dokumentu nenodošana ir negatīvs fakts. Šādu faktu varētu atzīt par 

pierādītu, ja būtu pierādīts tam sekojošais pozitīvais fakts.”32 

Līdz ar to AT Senāta prakse attiecībā uz negatīvu faktu pierādīšanu kopumā atbilst arī 

ES Tiesas atziņām šajā jautājumā. 

  

 
32 2019.gada 31.oktobra spriedums lietā SKC-330/19, 9.2.punkts 
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4. DISKRIMINĀCIJAS AIZLIEGUMA JĒDZIENS UN TĀ ROBEŽAS ES 

TIESĪBĀS 

4.1. ES tiesībās aizsargātās diskriminācijas aizlieguma pazīmes  

ES tiesības diskriminācija ir aizliegta attiecībā uz visiem nodarbinātības aspektiem, 

t.sk., piekļuvi nodarbinātībai, nodarbinātības noteikumiem un darba attiecību pārtraukšanu. 

Tai pat laikā ES tiesības aizliedz tikai tādu diskrimināciju, kura balstīta uz sešu pazīmēm  - 

dzimumu,33 rasi vai etnisko piederību,34 invaliditāti, vecumu, reliģisko vai citu pārliecību vai 

seksuālo orientāciju.35 Līdz ar to mazāk labvēlīga attieksme, kurā balstīta uz citām pazīmēm, 

piemēram, dalība arodbiedrībā vai vienkārši neobjektīva mazāk labvēlīga attieksme, iziet 

ārpus ES tiesību tvēruma.  

Darba likuma 29.panta devītā daļa aizliedz diskrimināciju vairāk nekā šo sešu pazīmju 

dēļ, piemēram, šī norma aizliedz diskrimināciju arī sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes 

stāvokļa dēļ. Turklāt minētā norma nosaka arī tādu diskriminācijas aizlieguma iemeslu, kurš 

pamatots uz “citiem apstākļiem”. 

Šāds paplašināts jeb “atvērts” diskriminācijas aizlieguma pazīmju uzskaitījums 

nodrošina citu starptautisko tiesību aktu ievērošanu, kuri par diskriminācijas aizlieguma 

pazīmēm atzīst vairāk nekā tikai minētās sešas pazīmes. Piemēram, Eiropas Cilvēktiesību 

tiesa ir atzinusi, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pants 

ir interpretējams tādejādi, ka tas aizliedz diskrimināciju jebkuras tādas “pazīmes vai statusa 

dēļ, kas personu vai personu grupu nošķir no citiem”.36  

Līdz ar to ES tiesību tvērums diskriminācijas novēršanas jomā attiecībā uz 

aizsargātajām pazīmēm ir ierobežots, kamēr citi Latvijai saistošie starptautiskie līgumi uzliek 

par pienākumu nodrošināt aizsardzību pret diskrimināciju arī uz citu pazīmju un iemeslu 

pamata. No minētā izriet, ka formāli ES Tiesas judikatūra ir piemērojama tikai tajās lietās, 

kurās tiek skatīts jautājums diskrimināciju uz kādas no ES tiesībās aizsargātās pazīmes 

pamata. Tai pat laikā nekas nacionālajai tiesai neliedz piemērot ES Tiesas judikatūru lietās, 

kurās diskriminācija ir notikusi uz citas – ES tiesībās neregulētas pazīmes pamata. Šāda pieeja 

nodrošinātu vienveidīgu tiesību piemērošanu nacionālajā līmenī.  

 
33 Līguma par Eiropas Savienības darbību 157.panta pirmā un otrā daļa; Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2006/54/EK ( 2006. gada 5. jūlijs ) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un 

attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija), OJ L 204, 

26.7.2006, p. 23–36 
34 Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OJ L 180, 19.7.2000, p. 22–26  
35 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 

attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22.lpp 
36 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1976.gada 7.decembra spriedums lietā Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 
iesnieguma Nr.5095/71, 5920/72 un 5926/72, 56.paragrāfs 
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4.2. Diskriminācijas aizlieguma principa saturs 

4.2.1. Vienlīdzīgas attieksmes princips un diskriminācijas aizlieguma princips 

Darba likuma 7.pants nosaka vienlīdzīgu tiesību principu, kamēr 29.pants nosaka 

atšķirīgas attieksmes aizliegumu, līdz ar to ir jautājums, vai minētās normas nosaka atšķirīgas 

tiesības, vai tās viena otru papildina vai arī tās pārklājas. 

Atbildi uz šo jautājumu sniedz Latvijas tiesību doktrīna attiecībā uz Satversmes37 

91.pantu. Tā pirmais teikums nosaka: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 

priekšā”, kamēr otrais teikums nosaka, ka “Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 

diskriminācijas.”   

Kā norāda E.Levits, pirmais teikums ir galvenais vienlīdzības principa pamatelements, 

kamēr otrajā teikumā ir noteikts vienlīdzības principa palīgelements – diskriminācijas 

aizliegums.38 

Vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos 

attieksmei ir jābūt vienādai, kamēr atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir jābūt atšķirīgai.39  

Attiecīgi vienlīdzīgas attieksmes princips aizliedz nepamatotu atšķirīgu (pret personām 

salīdzināmās situācijās) vai vienlīdzīgu (pret personām atšķirīgās situācijās) attieksmi pret 

personām vispār.  Autore abu minēto aizliegto situāciju apzīmēšanai lieto jēdzienu “mazāk 

labvēlīga attieksme”, jo tiesību aizskārums sākas brīdī, kad atšķirīga attieksme pret personu 

vai personu grupu salīdzināmās situācijās vai vienlīdzīga attieksme pret personu vai personu 

grupu atšķirīgās situācijās viņus nostāda mazāk labvēlīgā situācijā.40 

Savukārt, diskriminācijas aizlieguma princips aizliedz mazāk labvēlīgu (atšķirīgu pret 

personām salīdzināmās situācijās vai vienlīdzīgu pret personām atšķirīgās situācijās) uz kādas 

konkrētas pazīmes pamata.41 

No minētā izriet, ka Darba likuma 7.panta pirmā daļa atspoguļo Satversmes 91.panta 

pirmajā teikumā nostiprināto vienlīdzības principu darba tiesību kontekstā: “Ikvienam ir 

vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, 

kā arī uz taisnīgu darba samaksu”. Kamēr Darba likuma 7.panta otrā daļa atspoguļo 

vienlīdzīgas attieksmes principa palīgelementu – diskriminācijas aizlieguma principu, kas 

noteikts Satversmes 91.panta otrajā teikumā: “Šā panta pirmajā daļā paredzētās tiesības 

nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas 

rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas 

 
37 Latvijas Republikas Satversme, LV Nr.43, 01.07.1993  
38 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 74.lpp. 1.punkts 
39 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 89.lpp. 56.punkts 
40 Tobler Christa, Limits and potential of the concept of indirect discrimination, European network of legal 

experts in the non-discrimination field, European Commission, 2008. p.8. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1663&langId=en [last viewed 07.12.2020]  
41 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 

Vēstnesis, 2011, 98.lpp. 89.punkts 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1663&langId=en
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pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās 

orientācijas vai citiem apstākļiem”. 

Darba likuma 7.panta pirmā daļā būs pārkāpta gadījumā, ja pret darbinieku izturas 

mazāk labvēlīgi nekā pret citiem darbiniekiem (vienlīdzīgas attieksmes princips), kamēr darba 

likuma 7.panta otrā daļa būs pārkāpta gadījumā, ja pret darbinieku izturas mazāk labvēlīgi 

kādas konkrētas pazīmes dēļ. Arī Darba likuma 29.pants atspoguļo diskriminācijas aizlieguma 

principu. 

Kādēļ ir svarīgi konstatēt, vai mazāk labvēlīga attieksme nav balstīta uz konkrētu 

pazīmi, un līdz ar to ir iespējams vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, vai arī mazāk 

labvēlīga attieksme ir balstīta uz konkrētu kritēriju (diskriminācijas aizlieguma pazīmi), un 

līdz ar to ir iespējams diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpums? Kā norāda E.Levits, ja 

mazāk labvēlīga attieksme ir balstīta uz aizliegto kritēriju, kas attiecīgi ir  diskriminācijas 

aizlieguma principa pārkāpums, tad attaisnojums “vai un vipār nav pieļaujams, vai arī 

pieļaujams tikai izņēmuma kārtā”.42 Piemēram, ja darbiniekam atšķirībā no citiem kolēģiem 

netiek izmaksāta prēmija, tāpēc, ka uzņēmuma vadībai nepatīk viņa ādas krāsa, tad tas būs 

diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpums, jo mazāk labvēlīgās attieksmes iemesls ir 

aizliegtais kritērijs – rase. Šāda rīcība nebūs attaisnojama.  

4.2.2. Jēdzieni “diskriminācijas aizliegums” un “atšķirīga attieksme”  

Jēdziens “atšķirīga attieksme”, kurš tiek izmantots Darba likuma 29.pantā un citos 

pantos ir juridiski neprecīzs.  

Kā norādīts augstāk - vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos un 

tiesiskajos apstākļos attieksmei ir jābūt vienādai, kamēr atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir 

jābūt atšķirīgai.43 Diskriminācijas aizlieguma principa saturs ir tieši tāds pats. Līdz ar to 

diskriminācijas aizlieguma princips aizliedz ne tikai “atšķirīgu attieksmi” (pret personām 

vienādās un salīdzināmās situācijās, bet arī vienādu attieksmi (pret personām atšķirīgās 

situācijās). Pēdējā situācija, piemēram,  ir atspoguļota Darba likuma 7.panta trešajā daļā: “Lai 

veicinātu vienlīdzīgu tiesību principa ieviešanu attiecībā uz personām ar invaliditāti, darba 

devēja pienākums ir veikt pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai pielāgotu 

darba vidi, sekmētu personu ar invaliditāti iespējas nodibināt darba tiesiskās attiecības, pildīt 

darba pienākumus, tikt paaugstinātiem amatā vai nosūtītiem uz profesionālo apmācību vai 

kvalifikācijas paaugstināšanu, ciktāl šādi pasākumi neuzliek darba devējam nesamērīgu 

slogu.”  

Darba likuma 7.panta trešā daļa atspoguļo situāciju, kur pret personām ir pienākums 

izturēties atšķirīgi (pielāgot darba vietu), jo viņas neatrodas vienādos un salīdzināmos 

apstākļos ar pārējiem darbiniekiem aizliegtā kritērija – invaliditātes – dēļ. Tādas pat situācijas, 

kur pret darbinieku ir jāizturas atšķirīgi, jo viņš atrodas atšķirīgos apstākļos no pārējiem 

darbiniekiem diskriminācijas aizlieguma pazīmes dēļ, var veidoties arī Darba likuma 29.panta 

ietvarā, piemēram, gadījumā, ja darbiniekam ir nepieciešama brīvdiena reliģisko svētku 

 
42 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 104.lpp. 116..punkts 
43 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 89.lpp. 56.punkts 
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atzīmēšanai, bet darba devējs to atsaka, neskatoties uz to, ka no darba organizācijas viedokļa 

šāda brīvdienas piešķiršana ir iespējama. 

Līdz ar to, lai nodrošinātu precīzu juridisko terminu lietošanu, ir pēc iespējas jāaizstāj 

termina “atšķirīgas attieksmes aizliegums” ar terminu “diskriminācijas aizliegums”. 

4.3. AT Senāta prakse 

Ja raugās stingri no doktrīnas viedokļa, tad tās Darba likuma normas, kuras aizliedz 

diskrimināciju (piemēram, 29., 48., 60., 95.pants), būtu piemērojamas tikai gadījumos, kuros 

mazāk labvēlīga attieksme ir balstīta uz kādu konkrētu aizliegto kritēriju (diskriminācijas 

aizlieguma pazīmi), tomēr šāda šaura interpretācija nenodrošinātu to darbinieku aizsardzību, 

pret kuriem izturas mazāk labvēlīgi citu apstākļu, ne diskriminācijas aizlieguma pazīmes dēļ. 

Kā loģiski secinājis Augstākās tiesas Senāts,44 lai nodrošinātu Darba likuma 7.pantā noteikto 

vienlīdzīgas attieksmes principu, Darba likuma 48.pants ir piemērojams arī darbiniekam, 

kuram darba attiecības pārbaudes laikā uzteic tamdēļ, ka darbinieks pieprasa darba devējam 

nodrošināt viņam noteiktās tiesības (izmaksāt darba samaksu oficiāli). Šajā gadījumā ir 

konstatējams Darba likuma 7.pantā noteiktā vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, 

proti, ir konstatēta mazāk labvēlīga attieksme, jo darbiniece ir pieprasījumi sev pienākošās 

tiesības, jeb, kā noteikts pašā normā, nav nodrošinātas “tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem 

un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu”. Līdzīgi AT 

Senāts ir atzinis, ka situācijā, kurā nav iesaistīta diskriminācijas aizlieguma pazīme, bet 

darbinieks nesaņem vienlīdzīgu darba samaksu, jo tā tiek noteikta, balstoties uz nepamatotiem 

kritērijiem, ir piemērojams Darba likuma 60.pants.45 Attiecīgi tādejādi tiek nodrošinātas 

Darba likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktā vienlīdzības principa ietvaros nodrošināmā 

taisnīgā darba samaksa.   

No minētā izriet, ka AT Senāta judikatūra, kura nosaka, ka normas, kuras paredz 

diskriminācijas aizlieguma principa nodrošināšanu, ir piemērojamas arī vienlīdzīgas 

attieksmes principa nodrošināšanai nodrošina Darba likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktā 

vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanas nodrošināšanu.  

Sekojošā AT Senāta atziņa skaidro “vienlīdzīgas attieksmes principa” un 

“diskriminācijas aizlieguma principa” attiecības no nedaudz cita skatpunkta:  

 “Vienlīdzīgu tiesību princips var tikt pārkāpts ne vien divos Darba likuma 29.panta astotās 

daļas normā paredzētajos gadījumos (atšķirīgas attieksmes aizliegums un aizliegums radīt 

nelabvēlīgas sekas), bet arī citos gadījumos. Senāts vērš uzmanību uz judikatūrā nostiprināto 

atziņu, ka Darba likumā noteiktais atšķirīgas attieksmes aizliegums (Darba likuma 29.pants) 

ir vērsts uz Darba likuma 7.panta pirmajā daļā ietverto mērķi ikvienam nodrošināt 

vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, 

kā arī uz taisnīgu darba samaksu (sk. Senāta 2017.gada 17.oktobraspriedumu lietā Nr. SKC-

1267/2017 (C33308515)). Atbilstoši minētajai judikatūrai rīcība, kas izpaužas kā mobings 

(sk. 2012.gada februāra ziņojums „Mobings darba vietā” N. Mickeviča, LBAS, 2012) vai 

bosings (sk. Neimanis J. Psiholoģiskais terors darba vietā. Jurista Vārds, 2004.gada 

 
44 2017.gada 14.novembra spriedums lietā SKC-762/17 
45 2017.gada 27.aprīļa spriedums lietā 792/17 
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19.oktobris, Nr.40 (345).), var tikt atzīta par tādu, kura veido „vienlīdzīgu tiesību uz darbu”, 

tiesību uz „taisnīgu darba apstākļu” pārkāpumu.”46 

Šajā atziņā AT Senāts būtībā “atgādina”, ka diskriminācijas aizlieguma princips ir  

vienlīdzīgas attieksmes principa palīgelements, kā tas izriet arī no tiesību doktrīnas attiecībā 

uz Satversmes 91.panta saturu.47 Šāda AT Senāta atziņa pareizi norāda, ka, lai efektīvi 

nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principu, kurš nostiprināts Darba likuma 7.panta pirmajā 

daļā, ir piemērojamas arī tās noras, kuras “paredzētas” diskriminācijas aizlieguma principa 

nodrošināšanai. 

  

 
46 2019.gada 20.augusta spriedums lietā SKC-605/19, 11.5.punkts 
47 R.Balodis (zin.red.), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 74.lpp. 1.punkts 
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5. AIZSARDZĪBA PRET DISKRIMINĀCIJU INVALIDITĀTES DĒĻ 

5.1. Jēdziena “invaliditāte” saturs ES tiesībās 

5.1.1. Jēdziens “invaliditāte” 

ES tiesībās jautājumus par diskriminācijas aizliegumu invaliditātes dēļ regulē Direktīva 

2000/78/EK, kas nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.48 

ES Tiesa savā judikatūrā attiecībā uz diskrimināciju invaliditāte dēļ ir norādījusi 

sekojošo. 

Pirmkārt, jēdziens “invaliditāte” Direktīvas 2000/78/EK izpratnē ir neatkarīgs ES 

tiesību jēdziens. 

Šajā sakarā ES Tiesa sprieduma lietā C-13/05 Navas49 ir norādījusi sekojošo: 

“39. Pašā Direktīvā 2000/78 jēdziens “invaliditāte” nav definēts. Šajā direktīvā nav arī 

norādes uz dalībvalstu tiesībām saistībā ar šī jēdziena definīciju. 

 

40. Gan no Kopienu [ES – autores piez.] tiesību vienveidīgas piemērošanas, gan no 

vienlīdzības principa izriet prasība, ka Kopienu tiesību norma, kurā tās satura un 

piemērošanas jomas noskaidrošanai nav nevienas tiešas norādes uz dalībvalstu tiesībām, 

parasti visā Kopienā ir interpretējama neatkarīgi un vienveidīgi, ņemot vērā normas 

kontekstu un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi […].” 

 

ES Tiesa jēdzienu “invaliditāte”, vadoties no ANO Konvencijas 1.panta noteiktās 

definīcijas, ir interpretējusi sekojoši: 

“ […] jēdziens “invaliditāte” Direktīvas 2000/78 izpratnē ir attiecināms uz ierobežojumu, 

kurš tieši izriet no ilgstošiem fiziskiem, garīgiem vai psihiskiem traucējumiem, kas 

mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt pilnvērtīgu un efektīvu attiecīgās personas 

dalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem darba ņēmējiem […].50 

Minētais jēdziens “invaliditāte” atspoguļo doktrināli jaunu pieeju. Proti, vēsturiski 

“invaliditāte” ir tikusi definēta medicīniski, kamēr pašlaik tā tiek definēta gan sociāli, gan no 

cilvēktiesību viedokļa. 

Medicīniskā pieeja fokusējas uz aktuālo konkrētās personas veselības stāvokli un 

nepieciešamo palīdzību,  kura ir vajadzīga, lai šo stāvokli atvieglotu. No medicīniskā modeļa 

 
48 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 

attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22.lpp 
49 ES Tiesas 2006. gada 11.jūlija spriedums lietā C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, 

ECLI:EU:C:2006:456 
50 Piemēram, skatīt ES Tiesas 2016.gada 1.decembra spriedumu lietā C- C-395/15 Mohamed Daouidi v Bootes 

Plus SL and Others, ECLI:EU:C:2016:917, 42.pragrāfs 
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viedokļa invaliditāte tiek konceptualizēta kā negatīvs stāvoklis un identificējama invaliditāte 

kā indivīda spēju samazināšanās, kura ir pilnīgi neatkarīgs no ārējiem vai vides faktoriem.51 

Sociālais modelis saskata invaliditāti kā konkrēta indivīda funkcionālu ierobežojumu, 

kuras ierobežo indivīda iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē līdzvērtīgi tamdēļ, ka pastāv 

fiziskas un sociālās barjeras. Sociālais modelis orientējas, ne tikai uz indivīda ierobežojumiem 

invaliditāte dēļ, bet uz to, kā šie invaliditātes izraisītie ierobežojumi izpaužas mijiedarbībā ar 

apkārtējo vidi. Arī ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību Komiteja ir attīstījusi invaliditātes 

cilvēktiesību pieejas modeli, saskaņā ar kuru invaliditāte tiek skatīta kā sociāli konstruēta. Šīs 

pieeja prasa, lai tiktu ņemta vērā pašas invaliditātes dažādība un šo dažāda veida invaliditātes 

mijiedarbība ar attieksmes un vides barjerām.52 Piemēram, negadījuma rezultātā divu 

profesiju pārstāvji – jurists un dejotājs iegūts paliekošus kustību traucējumus. Šāda vieda 

invaliditāte iespējas turpināt strādāt savā profesijā ļoti atšķirīgi iespaidos jurista un dejotāja 

iespējas. Ja jurists ar nepieciešamajiem pielāgojumiem varēs turpināt savu profesionālo 

darbību, tad dejotājam, visdrīzāk, vairs nebūs iespējas strādāt savā profesijā. Līdz ar to no 

medicīniskā viedokļa vienāda invaliditāte divas personas var būtiski atšķirīgi ietekmēt sociālā 

ziņā, t.i., reālajā dzīvē.   

No minētā izriet, ka ES tiesības noteiktais “invaliditātes” jēdziens ir plašāks nekā parasti 

nacionālajās tiesībās noteiktais, jo pēdējais parasti ir balstīts medicīniskā pieejā. Tā tas ir arī 

Latvijā, kur jēdziens “invaliditāte” nacionālo tiesību kontekstā tiek skatīts tikai no 

medicīniskā modeļa viedokļa.53 Tomēr, ņemot vērā to, ka Darba likumā ir ieviestas ES tiesību 

normas, konkrēti Direktīva 2000/78/EK, tad attiecīgi šī likuma izpratnē jēdziens “invaliditāte” 

ir interpretējams atbilstoši ES tiesībās noteiktajai definīcijai, kura balstīta sociālā un 

cilvēktiesību pieejas modelī un kura attiecīgi ‘atpazīst’ invaliditāti attiecībā uz daudz plašāku 

personu loku un daudz vairāk situāciju. 

5.1.2. Jēdziena “invaliditāte” nošķiršana no citiem jēdziena “slimība” 

ES Tiesa ir norādījusi, ka Direktīva 2000/78/EK neaizsargā darbinieku no darba 

attiecību izbeigšanas slimības dēļ.54 

Tomēr, ja “ārstējama vai neārstējama slimība izraisa ierobežojumu, kas izriet it īpaši 

no fiziskiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kuri mijiedarbībā ar dažādiem 

šķēršļiem var apgrūtināt attiecīgo personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē 

vienlīdzīgi ar citiem, un ja šis ierobežojums ir ilgstošs, šī slimība var ietilpt jēdzienā 

“invaliditāte” Direktīvas 2000/78 izpratnē.” 55 

 
51 Lisa Waddington, Andrea Broderick, “Combatting disability discrimination and realising equality. A 

comparison of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU euqality and non-

discrimination law”, European Commission, 2018, 36.lpp., pieejams angļu valodā 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/combatting_disabiliy_discrimination.pdf  
52 Skatīt, UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2018), General Comment No.6 on equality 

and nondiscrimination, pieejams angļu valodā https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en  
53 Invaliditātes likums, LV Nr.91, 09.06.2010. 
54 ES Tiesas 2006. gada 11.jūlija spriedums lietā C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, 

ECLI:EU:C:2006:456, 47.paragrāfs 
55 ES tiesas 2013.gada 11.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark, kas darbojas 

Jette Ring vārdā pret Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) un HK Danmark, kas darbojas Lone Skouboe 

Werge vārdā pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas darbojas Pro Display A/S vārdā (C-337/11), 

ECLI:EU:C:2013:222, 41.paragrāfs 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/combatting_disabiliy_discrimination.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
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No minētā izriet, ka galvenais kritērijs, kurš nošķir “slimību” no “invaliditātes”, ir fakts, 

ka ierobežojumi pastāv ilgstoši.56 

Attiecībā uz to, kādā situācijā ir pamats uzskatīt, ka slimība ir ilgstoša un līdz ar to 

uzskatāma par invaliditāti, ES Tiesa ir norādījusi: 

“Viena no norādēm, kas ļauj uzskatīt, ka spējas ierobežojums ir “ilgstošs”, ir tostarp fakts, ka 

apgalvoti diskriminējošā fakta datumā attiecīgās personas nespēja nešķiet tāda, kas drīz 

beigsies, vai fakts, ka šī nespēja var turpināties ievērojamu laiku, līdz minētā persona atlabst 

[…]”.57 

Tāpat attiecībā uz invaliditātes iemeslu ES Tiesa ir norādījusi, ka ir vienalga, kāds bijis 

invaliditātes iemesls – nelaimes gadījums, ārstējama vai neārstējama slimība vai arī 

invaliditāte personai jau ir no dzimšanas brīža.58  

Līdz ar to persona var tikt uzskatīta par invalīdu Direktīvas 2000/78/EK ilgstošas 

slimības gadījumā, t.sk., darbā vai citur gūtas traumas dēļ, kur atveseļošanās process ir 

prognozējams kā pietiekoši ilgstošs. 

Kā ir norādījusi ES Tiesa, nacionālajai tiesai skatot, vai veselības problēmas ir 

“ilgstošas” “ir jābalstās uz tās rīcībā esošo pierādījumu kopumu, konkrēti, dokumentiem un 

apliecinājumiem par šīs personas stāvokli, kas sagatavoti uz esošo medicīnisko un zinātnisko 

zināšanu un datu pamata.”59 

5.2. Diskriminācijas aizliegums invaliditātes dēļ 

No tā, vai personai ir invaliditāte, ir atkarīgs tas, vai persona bauda tās tiesības, kas 

noteiktas attiecīgajai personu grupai.  

Kā skaidrojusi ES Tiesa: 

“Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai persona ar invaliditāti, kura ir kompetenta un kura spēj 

izpildīt attiecībā amata uzdevumus, ja nepieciešams pēc darba vietas pielāgošanas, kas ir 

darba devēja pienākums, baudītu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū.”60 

Tai pat laikā attiecībā uz Direktīvā 2000/78/EK noteiktajām tiesībām ES Tiesa ir 

precizējusi: 

 
56 ES tiesas 2013.gada 11.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark, kas darbojas 

Jette Ring vārdā pret Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) un HK Danmark, kas darbojas Lone Skouboe 

Werge vārdā pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas darbojas Pro Display A/S vārdā (C-337/11), 

ECLI:EU:C:2013:222, 39.paragrāfs 
57 ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret Nobel Plastiques Ibérica SA, 

ECLI:EU:C:2019:703, 45.paragrāfs 
58 ES tiesas 2013.gada 11.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark, kas darbojas 

Jette Ring vārdā pret Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) un HK Danmark, kas darbojas Lone Skouboe 

Werge vārdā pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas darbojas Pro Display A/S vārdā (C-337/11), 

ECLI:EU:C:2013:222, 39.paragrāfs; ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret 

Nobel Plastiques Ibérica SA, ECLI:EU:C:2019:703, 42.paragrāfs 
59 Piemēram, skatīt ES Tiesas 2016.gada 1.decembra spriedumu lietā C- C-395/15 Mohamed Daouidi v Bootes 

Plus SL and Others, ECLI:EU:C:2016:917 
60 ES Tiesas 2006. gada 11.jūlija spriedums lietā C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, 

ECLI:EU:C:2006:456, 50.paragrāfs 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
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“Saskaņā ar Direktīvas septiņpadsmito apsvērumu tā neparedz, ka ir jāpieņem darbā, 

jāpaaugstina amatā vai jāsaglabā darbā persona, kas nav kompetenta, nespēj un nevar 

izpildīt galvenos attiecīgā amata uzdevumus, neierobežojot pienākumu pienācīgi nodrošināt 

invalīdiem darba vietu.”61 

No minētā izriet, ka, lai personai ar invaliditāti, ietilptu to personu lokā, kura bauda 

aizsardzību pret diskrimināciju invaliditātes dēļ nodarbinātībā, ir jābūt: 

(1) kompetentai nolīgto darbu veikt; 

(2) spējīgai darba uzdevumus veikt, ar nosacījumu, ka tiek veikti darba vietas 

pielāgošanas pasākumi, ja tas nepieciešams. 

5.3. Saprātīgs darba vietas pielāgošanas pienākums 

No augstākminētā izriet, ka darba vietas pielāgošanas pienākumam vienlīdzīgu iespēju 

radīšanai nodarbinātībā personām ar invaliditāti ir centrālā loma, jo, ja pielāgošanas 

pienākums netiek veikts, tad tā ir diskriminācija invaliditātes dēļ,62 bet, ja pielāgošanas 

pienākums iziet ārpus ‘saprātīgā’ jeb uzliek darba devējam nesamērīgu nastu, tad šāda 

situācija būs kvalificējama kā attaisnota netiešā diskriminācija.63 

Piemēram, ja darbiniekam ir jāatrodas darbnespējas atvaļinājumā, tamdēļ, ka darba 

devējs nav veicis saprātīgu darba vietas pielāgošanu, tad tā būs diskriminācija invaliditātes 

dēļ.64 

Attiecībā uz to, kādus pasākumus var ietvert darba vietas pielāgošanas pienākums, ES 

Tiesa ir norādījusi, ka tiem ir jābūt efektīviem un praktiskiem un tie varētu būt, piemēram, 

pielāgotu telpu un iekārtu, darba laika, uzdevumu sadales vai izglītības un integrācijas resursu 

nodrošināšana.65 

Par “nesaprātīgiem” jeb nesamērīgiem ir jāuzskata tādus pasākumus, kuri uzliek darba 

devējam “neproporcionālu slogu, ja ņem vērā attiecīgās finansiālās un citas izmaksas, kuras 

ir saistītas ar šiem pasākumiem, organizācijas vai uzņēmuma lielumu un finansiālos resursus 

un iespēju iegūt valsts finansējumu vai kādu citu palīdzību.”66 

 

 
61 ES Tiesas 2006. gada 11.jūlija spriedums lietā C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, 

ECLI:EU:C:2006:456, 49.paragrāfs 
62 ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret Nobel Plastiques Ibérica SA, 

ECLI:EU:C:2019:703, 72.paragrāfs 
63 Direktīvas 2000/78/EK 2(2)(b)(ii).pants 
64 ES tiesas 2013.gada 11.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark, kas darbojas 

Jette Ring vārdā pret Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) un HK Danmark, kas darbojas Lone Skouboe 

Werge vārdā pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas darbojas Pro Display A/S vārdā (C-337/11), 

ECLI:EU:C:2013:222, 
65 ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret Nobel Plastiques Ibérica SA, 

ECLI:EU:C:2019:703, 65.paragrāfs 
66 ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret Nobel Plastiques Ibérica SA, 

ECLI:EU:C:2019:703, 65.paragrāfs 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
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5.4. AT Senāta judikatūra 

5.4.1. ES tiesības un citi starptautiskie līgumi 

2017.gada 10.oktobra spriedumā lietā SKC-1271/1767 AT Senāts izvērsti atsaucās uz 

ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, bet neatsaucās uz Direktīvu 

2000/78/EK. Šajā sakarā ir jānorāda uz īpašajām ES un citu starptautisko tiesību attiecībām. 

ES,68 tāpat kā Latvija,69 ir pievienojusies ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti 

tiesībām, līdz ar to ES ir uzņēmusies saistības, kuras paredz ES sekundāro tiesību aktu un to 

piemērošanas atbilstību ANO Konvencijai. Tai pat laikā saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 216.panta otrajai daļai ES noslēgtos starptautiskos līgumus ir tiesības 

interpretēt tikai ES Tiesai. Līdz ar to situācijā, kur ANO Konvencijai ir pievienojušās gan 

visas ES dalībvalstis, gan pati ES, to interpretēt savas kompetences jomā, kura šajā gadījumā 

ir nodarbinātība, ir tikai ES Tiesai. No minētā izriet, ka ar ANO Konvenciju uzņemto saistību 

tvērumu un saturu nodarbinātības jomā drīkst interpretēt tikai ES Tiesa, bet ne ES dalībvalstu 

tiesas.70  

 

5.4.2. Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punkts 

AT Senāta spriedumos jautājums par cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību ir skatīts 

tikai tajos gadījumos, kad personai invaliditāte ir atzīta saskaņā ar Invaliditātes likumu, t.i., 

saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, vadoties no medicīniskā modeļa pieejas.71 Šāda 

pieeja ne vienmēr atbilstu ES tiesību prasībām. It īpaši tas attiektos uz situācijām, kur 

personai nav noteikta invaliditāte saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, tomēr invaliditāte 

ir konstatējama saskaņā ar ES tiesībās noteikto “invaliditātes” definīciju. Nevienā no 

spriedumiem netika konstatēta ES tiesībās noteiktā jēdziena “invaliditāte” piemērošana. It 

sevišķi tas ir attiecināms uz lietām, kurās darba līguma uzteikums ir pamatots ar Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš ļauj uzteikt darba līgumu, ja darbinieks nespēj veikt 

nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums. Ja tiek atzīts, ka 

darbinieka veselības stāvoklis neatbilst nolīgtā darba veikšanai, tad tas pats par sevi liecina, ka 

visdrīzāk šajā gadījumā pastāv invaliditāte ES tiesību izpratnē, t.i.,  pastāv fiziski, garīgi vai 

psihiski traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem apgrūtina pilnvērtīgu un efektīvu 

attiecīgās personas dalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem darba ņēmējiem. 

Piemēram, AT Senāts 2015.gada 30.aprīļa spriedumā lietā SKC-2196/1572 tika skatīta 

situācija, kurā tika uzteiktas darba attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās 

 
67 2017.gada 10.oktobra spriedums lietā SKC-1271/17 
68 ES Padomes lēmums 2010/48/EK (2009. gada 26. novembris) par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, OV L 23, 27.1.2010., 35./36. lpp.  
69 Latvijas Vēstnesis Nr.27, 17.02.2010. 
70 Skatīt arī, Lisa Waddington, Andrea Broderick, “Combatting disability discrimination and realising equality. 

A comparison of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU euqality and non-

discrimination law”, European Commission, 2018, 53.-54.lpp., pieejams angļu valodā 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/combatting_disabiliy_discrimination.pdf 
71 Piemēram, 2019.gada 20.februāra spriedums lietā SKC-369/19; 2015.gada 29.septembra spriedums lietā SKC-

2316/15; 2015.gada 29.septembra spriedums lietā SKC-2316/15 

72 AT Senāts 2015.gada 30.aprīļa spriedumā lietā SKC-2196/15 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/combatting_disabiliy_discrimination.pdf
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daļas 7.punktu. Konkrētajā lietā ārsts atzinis, ka darbinieces veselības stāvoklis neatbilst 

nolīgtā darba veikšanai, jo viņa nedrīkst veikt darbu augstumā, savukārt nolīgtais darba šādus 

darba apstākļus paredz. Attiecīgi šajā situācijā pastāvēja fiziski vai psihiski ierobežojumi 

(aizliegts darbs augstumā), kuri radīja šķēršļus nodarbinātībā (nedrīkstēja tikt nodarbināta 

amatā, kurā paredzēts darba augstumā). Ja šādi ierobežojumi veselības dēļ Prasītājai pastāvēja 

ilgstoši vai tika prognozēti kā ilgstoši, tad attiecīgi šajā gadījumā saskaņā ar ES tiesībām bija 

konstatējama invaliditāte. No minētā izriet, ka bija piemērojama Darba likuma 7.panta trešā 

daļa,73 kas nosaka saprātīgu darba vietas pielāgošanas pienākumu. Ņemot vērā lietas faktiskos 

apstākļus, proti, ka 8 mēnešu ilgā nodarbinātības laikā Prasītājai ne reizi nebija jāveic darbs 

augstumā, kas ļauj secināt, ka darba devējam nebūtu problemātiski veikt šīs pašas darba vietas 

pielāgošanu, nosakot, ka prasītājai darbs augstumā nav jāveic. 

Tāpat 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā SKC-812/18 AT Senāts neanalizēja, vai 

konkrētajā gadījumā darbiniekam konstatētā arodslimība (20% darbspēju zudums) ir 

uzskatāms par invaliditāti ES tiesību izpratnē. AT tikai norādīja ka: 

“Gadījumā, ja šāds darbinieks, līdzīgi ar personu ar invaliditāti, sava veselības stāvokļa dēļ 

profesionāli vairs nav spējīgs veikt nolīgto darbu un viņam nav iespējams piedāvāt citu 

atbilstošu darbu, tas ir pamats uzteikumam pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6. un 

7.punkta.” 74 

Ja minētā persona ir atzīstama par invalīdu, tad šāda atziņa var būt kļūdaina. 

5.4.3. Darba likuma 7.panta trešā daļas un 101.panta ceturtā daļa 

Darba likuma 7.panta trešā daļa nosaka saprātīgu darba vietas pielāgošanas pienākumu, 

kamēr 101.panta ceturtā daļa nosaka pienākumu izvērtēt iespēju nodarbināt darbinieku citā 

darba tajā pašā vai citā uzņēmumā, ja darbinieks vairs nespēj veikt nolīgto darbu veselības 

stāvokļa dēļ. Ja attiecīgais darbinieks ir atzīstams par invalīdu saskaņā ar ES tiesībās noteikto 

definīciju, tad primāri ir piemērojams Darba likuma 7.panta trešā daļa sekojošu apsvērumu 

dēļ. 

Saskaņā ar ES Tiesas sniegto interpretāciju saprātīgs darba vietas pielāgošanas 

pienākums ietver jebkurus efektīvus un praktiskus pasākumus, kas ļauj nodarbināt personu ar 

invaliditāti.75 No minētā izriet, ka saprātīgs darba vietas pielāgošana pienākums ietver ne tikai 

pienākumu izvērtēt, vai ir iespējams pielāgot nolīgto darbu invalīda vajadzībām, bet arī 

piedāvāt citu darbu, ja tas ir iespējams. Līdz ar to Darba likuma 101.panta ceturtā daļa nosaka 

šaurākas tiesības, nekā 7.panta trešā daļa. Līdz ar to AT Senāta atziņas atsevišķos spriedumos 

nav precīzas.76  

 
73 Direktīvas 2000/78/EK 5.pants 
74 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā SKC-812/18, 5.1.punkts 
75 ES Tiesas 2019.gada 11.spetembra spriedums lietā C-397/18 DW pret Nobel Plastiques Ibérica SA, 

ECLI:EU:C:2019:703, 65.paragrāfs 
76 2017.gada 10.oktobra spriedums lietā SKC-1271/17, 8.punkts; 2015.gada 30.aprīļa spriedums lietā SKC-

2196/15, 10.1.punkts; 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā SKC-812/18, 5.1.punkts 
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5.4.4. Darba likuma 7.panta trešā daļas un 101.panta pirmās daļas 11.punkts 

Lai izvērtētu, vai nav pieļauta diskriminācija invaliditātes dēļ Direktīvas 2000/78/EK 

izpratnē, nacionālajai tiesa, vērtējot darba līguma uzteikuma, kurš pamatots ar Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 11.punktu (darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk 

nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja 

darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem), likumību, ir jāanalizē, vai darbinieks, kurš 

atzīstams par invalīdu saskaņā ar ES tiesībās noteikto definīciju, ir patiešām bijis 

darbnespējīgs vai arī atradies darbnespējas atvaļinājumā, jo invaliditātes dēļ nav varējis 

nolīgto darbu veikt bez darba vietas pielāgošanas, ko darba devējs nav nodrošinājis. 

Tas izriet no ES Tiesas atziņas, ka, ja darbiniekam ir jāatrodas darbnespējas 

atvaļinājumā, tamdēļ, ka darba devējs nav veicis saprātīgu darba vietas pielāgošanu, tad tā būs 

diskriminācija invaliditātes dēļ.77 

  

 
77 ES tiesas 2013.gada 11.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark, kas darbojas 

Jette Ring vārdā pret Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) un HK Danmark, kas darbojas Lone Skouboe 

Werge vārdā pret Dansk Arbejdsgiverforening, kas darbojas Pro Display A/S vārdā (C-337/11), 

ECLI:EU:C:2013:222 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=335/11&language=lv
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6. JĒDZIENS “DARBA SAMAKSA”  

6.1. Jēdziens “darba samaksa” ES un nacionālajās tiesībās 

ES tiesībās autonoms jēdziens “darba samaksa” noteikts tikai dažās jomās un attiecībā 

uz dažiem aspektiem. Tas nozīmē, ka attiecīgajās jomās jāpiemēro ES tiesībās noteiktais 

jēdziens “darba samaksa”, bet nacionālajās tiesībās noteiktais jēdziens “darba samaksa” nav 

piemērojams. 

Jomas, kurās ir piemērojams ES tiesībās noteiktais jēdziens “darba samaksa”, attiecas 

uz tiesībām uz vienlīdzīgu darba samaksu, t.i., gadījumā, ja darbiniekam netiek maksāta 

vienlīdzīga darba samaksa par vienādu vai vienādas vērtības darbu, balstoties uz dzimumu,78 

rasi vai etnisko piederību,79 invaliditāti, vecumu, reliģisko vai citu pārliecību vai seksuālo 

orientāciju.80  

Tāpat ES tiesa savā judikatūrā ir noteikusi, piemēram, kuri darba samaksas elementi ir 

ņemami vērā, aprēķinot samaksu ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam81 vai arī kura 

nodarbinātības posma darba samaksa ņemama vērā aprēķinot “atvaļinājuma naudu”.82  

ES tiesību akti dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas jomā jēdzienu 

darba samaksa definē sekojoši: 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 157.panta pirmā un otrā daļa nosaka: 

“1. Visas dalībvalstis nodrošina to, lai tiktu ievērots princips, ka vīrieši un sievietes par 

vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu. 

2. Šajā pantā "darba samaksa" nozīmē parastu pamatalgu vai minimālo algu, kā arī 

jebkuru citu atlīdzību naudā vai natūrā, ko darba ņēmējs par darbu tieši vai netieši 

saņem no darba devēja. 

Vienāda darba samaksa bez dzimuma diskriminācijas nozīmē to, ka: 

a) darba samaksu par akorddarbu aprēķina, izmantojot vienu un to pašu mērvienību; 

b) darba samaksa atbilstīgi stundu likmēm par vienādu darbu ir vienāda.” 

Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru par darba samaksu vienādas attieksmes nozīmē 

uzskatāmi tādi darba samaksu veidojoši elementi kā iemaksas privātajos pensiju fondos, ko 

 
78 Līguma par Eiropas Savienības darbību 157.panta pirmā un otrā daļa; Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2006/54/EK ( 2006. gada 5. jūlijs ) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un 

attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija), OJ L 204, 

26.7.2006, p. 23–36 
79 Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OJ L 180, 19.7.2000, p. 22–26  
80 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 

attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22.lpp 
81 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika 

organizēšanas aspektiem 

OV L 299, 18.11.2003., 9./19. lpp.; piemēram, skatīt ES Tiesas 2011.gada 15.septembra spriedumu lietā C-

155/10 Williams u.c. pret British Airways plc., ECLI:EU:C:2011:588 

   

 
82  
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darba devējs veic par saviem darbiniekiem83, atlaišanas pabalsts84, kompensācija par 

nelikumīgu atlaišanu85, darba devēja maksātais slimības pabalsts86, kompensācija par darba 

devēja nozīmēto kursu apmeklējumu87, prēmijas88, kā arī citi darba samaksas elementi. Būtībā 

ESTiesas judikatūra norāda uz to, ka darba samaksas elementi vienlīdzīgas darba samaksas 

nozīmē ietver jebkuru atlīdzību, izņemot darba devēja veiktās iemaksas valsts obligātajai 

sociālai apdrošināšanai89.  

Savukārt, attiecībā uz samaksu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā ES Tiesa ir noteikusi 

sekojošo. 

ES Tiesa ir norādījusi, ka darba samaksai ikgadējā atvaļinājuma laikā ir jāatbilst 

parastajai darba samaksai, 90 jo “mērķis prasībai apmaksāt šo atvaļinājumu ir tāds, lai darba 

ņēmējs šī atvaļinājuma laikā būtu situācijā, kas algas ziņā ir pielīdzināma darba 

laikposmiem”.91  Ja darba samaksu viedo vairāki elementi, tad ir nepieciešama īpaša analīze. 

Piemēram, kā tas bija situācijā, kura tika skatīta lietā Williams, kur  aviotransporta lidmašīnu 

personāla locekļu darba samaksu veidja fiksēta ikgadēja summa un mainīgas piemaksas, kas 

saistītas ar lidojumos pavadīto laiku un laiku, kas pavadīts ārpus bāzes. Šāda gadījumā ir 

jānošķir darba samaksas elementi, kuri raksturīgi darba ņēmēja uzdevumu izpildei saskaņā ar 

viņa darba līgumu un kas tiek kompensētas ar finansiālu atlīdzību,92 un elementi, “kas sedz 

tikai gadījuma rakstura izdevumus vai papildu izdevumus, kas rodas, darba ņēmējam pildot 

viņa darba līgumā paredzētos pienākumus, kā, piemēram, izdevumi, kas saistīti ar laiku, ko 

piloti ir spiesti pavadīt ārpus bāzes”.93 Attiecīgi, lai aprēķinātu samaksu ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma laikā, ir jāņem vērā pirmie minētie darba samaksas elementi, proti, tie kuri tiek 

maksāti saistībā ar darbinieka personisko un profesionālo statusu,94 piemēram, “attiecīgā 

gadījumā saglabājas tiesības uz piemaksām saistībā ar viņa [darbinieka – autores piez.] kā 

tiešā vadītāja statusu, darba stāžu un profesionālo kvalifikāciju”.95 

 

Lietā Land Tirol ES Tiesa atzina, ka gadījumā, ja darbinieks ir pārgājis no pilna laika 

nodarbinātības un nepilna laika nodarbinātību un vēlas izmantot tiesības uz ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu, tad darba devējam ir jānodrošina, lai samaksa ikgadējā atvaļinājuma 

 
83 ES Tiesas 1990.gada 17.maija spriedums lietā C-262/88, Douglas Harvey Barber v Guardian Royal Exchange 

Assurance Group, European Court reports 1990 Page I-018899, ECLI:EU:C:1990:209 
84 turpat 
85 ES Tiesas 1999.gada 9.februāra sprieduma lietā C-167/97, Regina v Secretary of State for Employment, ex 

parte Nicole Seymour-Smith and Laura Perez, ECR 1998 Page I-05199, ECLI:EU:C:1999:60, 28.paragrāfs. 
86 ES Tiesas 1989.gada 13.jūlija sprieduma lietā 171/88, Ingrid Rinner-Kühn v FWW Spezial-Gebäudereinigung 

GmbH & Co., European Court reports 1989 Page 02743, ECLI:EU:C:1989:328 
87 ES Tiesas 1996.gada 9.februāra spriedums lietā C-457/93, Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation 

e.V. v Johanna Lewark, European Court reports 1996 Page I-00243, ECLI:EU:C:1996:33 
88 ES Tiesas 1982.gada 9.jūnija spriedums lietā 58/81, Commission of the European Communities v Grand 

Duchy of Luxembourg., European Court reports 1982 Page 02175, ECLI:EU:C:1982:215 
89 ES Tiesas 1971.gada 25.maija spriedums lietā 80/70, Gabrielle Defrenne v Belgium State, European Court 

reports 1971 Page 00445, ECLI:EU:C:1971:55 
90 ES Tiesas 2011.gada 15.septembra spriedumu lietā C-155/10 Williams u.c. pret British Airways plc., 

ECLI:EU:C:2011:588, 19.paragrāfs; arī 2014.gada 22.maija spriedums lietā C-539/12 Z. J. R. Lock pret British 

Gas Trading Limited, ECLI:EU:C:2014:351, 16.paragrāfs 
91 ES Tiesas 2011.gada 15.septembra spriedumu lietā C-155/10 Williams u.c. pret British Airways plc., 

ECLI:EU:C:2011:588, 20.paragrāfs  
92 Turpat 24.paragrāfs 
93 Turpat 25.paragrāfs 
94 Turpat 28.paragrāfs 
95 ES Tiesas 2014.gada 22.maija spriedums lietā C-539/12 Z. J. R. Lock pret British Gas Trading Limited, 

ECLI:EU:C:2014:351, 30.paragrāfs 
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laikā atbilstu darba samaksas līmenim attiecīgajā periodā, kurā tiesības uz ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu ir radušās.96 Minētā atziņa izriet no Direktīvas 97/81/EC, kas nosaka 

vienlīdzīgas attieksmes principu pret nepilnu darba laiku nodarbinātajiem.97 Tādu pat 

interpretāciju ES Tiesa sniedza tajā pašā lietā Land Tirol saistībā ar tiesību uz bērna kopšanas 

atvaļinājuma izmantošanu. Minētās tiesības  cita starpā uzliek pienākumu pēc bērna kopšanas 

atvaļinājuma saglabāt visas tiesības, kuras darbinieks bija ieguvis brīdī, kad devās bērna 

kopšanas atvaļinājumā. Šajā kontekstā  ES Tiesa norādīja sekojošo: direktīvā “ietvertais 

jēdziens “tiesības, ko [darba ņēmējs] ieguvis vai kas ir iegūšanas stadijā”98 aptver visas 

tiesības un priekšrocības naudā vai graudā, kas tieši vai netieši izriet no darba attiecībām un 

kuras darba ņēmējs var pieprasīt no darba devēja brīdī, kad sākas bērna kopšanas 

atvaļinājums”.99 Tajās nepašaubāmi ietilpst arī tiesības uz ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu.100 Piemēram, attiecībā uz šīm tiesībām ir aizliegtas tādas tiesību normas vai 

prakse, saskaņā ar kuru darbinieks, kurš izmanto tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu 

zaudē iepriekš iegūtās tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,101 kas tajā skaitā ir arī 

tiesības uz samaksu šī atvaļinājuma laikā, kura atbilst pilna laika nodarbinātības algai pretstatā 

nepilna laika nodarbinātības algai pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 

 

No minētā izriet, ka ES tiesībās noteiktais darba samaksas jēdziens attiecas ne tikai uz 

Darba likuma 60.pantu, bet arī uz 75.pantu. Turklāt vidējās izpeļņas aprēķināšana Darba 

likuma 75.panta kontekstā var skart gan tiesības uz vienlīdzīgu darba samaksu 

(diskriminācijas aizliegums dzimuma, rases un etniskās piederības, vecuma, invaliditātes, 

reliģiskās vai citas pārliecības un seksuālās orientācijas dēļ) dažādu maksājumu kontekstā 

(piemēram, samaksa ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā, kompensācija par neizmantoto 

ikgadējo atvaļinājumu, atlaišanas pabalsts), gan arī tikai ESPH 31(2).panta un Direktīvas 

2003/88/EK, kas nosaka tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, samaksas apmēru kā 

tādu.    

 

6.2. AT Senāta prakse 

Darba likuma 60.panta regulējums ietilpst ES tiesību tvērumā ciktāl tas attiecas uz 

vienlīdzīgas darba samaksas principu par vienādu vai vienādas vērtības darbu neatkarīgi no 

darbinieka no dzimuma, rases un etniskās piederības, vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai 

citas pārliecības un seksuālās orientācijas. Visi pārējie aspekti, kas skar darbinieka tiesības uz 

 
96 ES Tiesas  2010.gada 22.aprīļa spriedums lietā C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols 

pret Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215, 35.paragrāfs 
97 Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu 

par nepilna darba laika darbu, Oficiālais Vēstnesis L 014 , 20/01/1998 Lpp. 0009 - 0014 
98 Sprieduma pieņemšanas laikā Padomes Direktīvas 96/34/EK (1996. gada 3. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK 

noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu, OV L 145, 19.6.1996., 4./9. lpp, 2.noteikuma 

6.punkts; pašlaik Padomes Direktīva 2010/18/ES ( 2010. gada 8. marts), ar ko īsteno pārskatīto 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 

96/34/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 68, 18.3.2010., 13./20. lpp., 5.klauzulas 2.punkts 

99 ES Tiesas  2010.gada 22.aprīļa spriedums lietā C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols 

pret Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215, 53.paragrāfs 
100 ES Tiesas  2010.gada 22.aprīļa spriedums lietā C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser 

Tirols pret Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215, 54.paragrāfs 
101 ES Tiesas  2010.gada 22.aprīļa spriedums lietā C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser 

Tirols pret Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215, 56.paragrāfs 
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darba samaksu, t.sk., nevienlīdzīgu darba samaksu uz citiem diskriminācijas aizlieguma 

pamatiem, ietilpst nacionālā kompetencē.   

Tomēr, kā izriet no AT Senāta judikatūras tiesa ir izvēlējusies interpretēt jēdzienu 

“darba samaksa” nacionālo tiesību izpratnē (Darba likuma 59.pants) atbilstoši ES tiesībās 

noteiktajai jēdziena “darba samaksa” definīcijai (Darba likuma 60.pants).102   

Piemēram, 2016.gada 22.decembra spriedumā lietā SKC-2274/16 AT Senāts ir 

norādījis:  

“Judikatūrā nostiprinājusies atziņa, ka atbilstoši Darba likuma 59. pantā noteiktajai 

darba samaksas legāldefinīcijai “darba samaksa ir atlīdzība par darbu. Darbs ir 

darbinieka veikts saistības izpildījums darba devēja labā. Tā kā darba līgums nodibina 

darba tiesiskās attiecības un ir šo attiecību pamatā, darba samaksas jēdziens aptver 

visa veida atlīdzību par darbu, kuru darba devējs tieši vai netieši izmaksā darba tiesisko 

attiecību ietvaros. Darba samaksas legāldefinīcijā nosaukti vairāki atlīdzības par darbu 

veidi: 1) darba alga, 2) piemaksas, 3) prēmijas. (..) Tajā pašā laikā visas iespējamās 

dzīves situācijas, tostarp darba tiesiskās attiecības, nav paredzamas un tādēļ tās nav 

noregulētas ar likuma palīdzību. Arī atlīdzības par darbu veidi var būt dažādi. Šā 

iemesla dēļ, Darba likumā ietverot jēdzienu “jebkuru cita veida atlīdzību par darbu”, 

likumdevējs iespējamo atlīdzības (darba samaksas) veidu uzskaitījumu atstājis 

atklātu”(skat. Senāta paplašinātā sastāva 2010. gada 15. decembra spriedumu lietā Nr. 

SKC-157) Līdzīga izpratne par darba samaksas jēdziena tvērumu izriet no Eiropas 

Kopienu Tiesas judikatūras, atbilstoši kurai darba samaksā ietilpst jebkura atlīdzība 

par darbu vaisaistībāar darbu, izņemot vienīgi valsts apdrošināšanas iemaksas (skat. 

EKT spriedums lietā C-262/88 D.H.Barberc.Guardian Royal Exchange Assurance 

Group, [1990], ECR-I-01889, 13. paragrāfs).”103 

Šāda pieeja ir vērtējama pozitīvi, jo vienveidīgāka jēdzienu izpratne nacionālajās un ES 

tiesībās atvieglo tiesību piemērošanu. 

Savukārt, 2019.gada 1.oktobra spriedumā lietā SKC-509/19 AT Senāts ir atzinis, ka 

jēdziens “darba samaksa” Darba likuma 75.panta izpratnē var atšķirties no šī jēdziena 

59.panta izpratnē. Proti, aprēķinot vidējo izpeļņu saskaņā ar Darba likuma 75.pantu par darba 

samaksu nav uzskatāma “Darba likuma 59.pantā paredzētā darba samaksas daļa – jebkura 

cita veida atlīdzība saistībā ar darbu”.104 AT Senāts šajā lietā norādīja, ka par “jebkura cita 

veida atlīdzību saistībā ar darbu” ir uzskatāms maksājums, kas nav saistīts tieši ar ikdienas 

darba veikšanu, arī kvalitatīvu darba veikšanu (prēmijas). Līdz ar to par “jebkura cita veida 

atlīdzību par darbu“ ir uzskatāms maksājums darbiniekam uz svētkiem vai dāvana jubilejā un 

šis elements neietilpst Darba likuma 75.panta pirmās daļas tvērumā. 

Šāda AT Senāta secinājums šķiet loģisks. No ES tiesību perspektīvas jāpiebilst, ka ES 

Tiesa savā judikatūrā nav definējusi konkrēti, kuri darba devēja maksājumi vai piešķirtie 

labumi būtu uzskatāmi par darba samaksas “pamatelementiem” un kuri par elementiem, kuri 

attiecas uz “jebkura cita veida atlīdzību saistībā ar darbu”. Tai pat laikā parasti ES tiesību 

 
102 Piemēram, skatīt AT Senāta 2012.gada 19.decembra spriedumu lietā SKC-1979/2012,; 2014.gada 27.marta 

spriedumu lietā SKC-1683/2014; 2015.gada 30.janvāra spriedumā lietā SKC-1872/15; 2017.gada 27.aprīļa 

spriedumu lietā SKC-792/2017 
103 2016.gada 22.decembra spriedumā lietā SKC-2274/16 6.1.punkts 
104 AT Senāta 2019.gada 1.oktobra spriedums lietā SKC-509/19, 6.punkts 
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izpratnē ar elementu “jebkura cita veida atlīdzība par darbu” tiek uzskatīti labumi, kurus darba 

devējs nodrošina darbinieku sociālo tiesību aizsardzībai, piemēram, iemaksas privātajos 

pensiju fondos.105  

Tai pat laikā, nosakot jēdzienu “darba samaksa” Darba likuma 75.panta pirmajā daļā, ir 

jāņem vērā fakts, ka tas var skart gan tiesības uz vienlīdzīgu darba samaksu (diskriminācijas 

aizliegums dzimuma, rases un etniskās piederības, vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai citas 

pārliecības un seksuālās orientācijas dēļ) dažādu maksājumu kontekstā (piemēram, samaksa 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā, kompensācija par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, 

atlaišanas pabalsts), gan arī tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ciktāl tas attiecas uz 

samaksas apmēru atvaļinājuma laikā, kas izriet no ES Pamattiesību hartas 31.panta otrās daļas 

un  Direktīvas 2003/88/EK.    

 

Attiecībā uz vidējās darba samaksas aprēķināšanu saskaņā ar Darba likuma 75.pantu un 

ES tiesībām (diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā un tiesību uz ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu kontekstā) vislielākās problēmas var sagādāt Darba likuma 75.panta otrā daļa, 

kura pamatā atsaucas uz pienākumu aprēķināt darba samaksu par pēdējiem sešiem mēnešiem.  

Vidējās algas aprēķināšana no pēdējo sešu mēnešu algas atsevišķās situācijās var nonākt 

pretrunā ES tiesībām. Tā Land Tirol EST atzina, ka gadījumā, ja darbinieks ir pārgājis no 

pilna laika nodarbinātības un nepilna laika nodarbinātību un vēlas izmantot tiesības uz 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, tad darba devējam ir jānodrošina, lai samaksa ikgadējā 

atvaļinājuma laikā atbilstu darba samaksas līmenim attiecīgajā periodā, kurā tiesības uz 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir radušās.106 Tas pats attiecas arī uz atlaišanas pabalsta 

aprēķināšanu, proti, ja darbinieks ir pārgājis uz nepilna laika nodarbinātību bērna kopšanas 

(daļēja atvaļinājuma) dēļ, tad atlaišanas pabalsts ir parēķināms no darbinieka “normālās” 

algas, proti, tā apmēra algas, kura viņam bijusi pirms nepilna laika nodarbinātības posma.107 

Atkāpi no Darba likuma 75.panta otrās daļas ir atzinusi par pieļaujamu arī AT Senāts 

2019.gada 29.marta spriedumā lietā SKC-62/19, norādot, ka “aprēķinot kompensāciju par 

neizmantoto atvaļinājumu, tiesai bija jāvadās no minimālās mēneša darba algas, kas ir spēkā 

no 2018.gada 1.janvāra, t.i., 430 EUR, Senāts norāda, ka tas ir nepamatots, jo, aprēķinot 

kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, ir izmantojama tā darbiniekam noteiktā darba 

alga, kas bija laikā, kad kārtējais atvaļinājums viņam bija jāpiešķir.”108 ES Tiesa savā 

judikatūrā nav risinājusi jautājumu par to, kura laika posma darba samaksa ir ņemama vērā 

kompensācijas par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķināšanai. Kā jau 

minēts iepriekš, ES Tiesa ir savā judikatūrā ir  norādījusi, ka strādājoša darbinieka samaksai 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā ir jāatbilst tam darba samaksas līmenim, kāds tas ir 

aktīvās nodarbinātības periodos. Ja attiecīga līmeņa samaksa atvaļinājuma laikā netiktu 

nodrošināta, tad darbiniekam mazinātos motivācija šīs tiesības izmantot.109  

 
105 Piemēram, skatīt ES Tiesas 1990.gada 17.maija spriedumu lietā C-262/88, Douglas Harvey Barber v 

Guardian Royal Exchange Assurance Group, European Court reports 1990 Page I-018899, ECLI:EU:C:1990:209 
106 EST spriedums lietā C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols pret Land Tirol, 

ECLI:EU:C:2010:215, 35.paragrāfs. 
107 ES Tiesas 2014.gada 27.februāra spriedums lietā C-588/12 Lyreco Belgium NV pret Sophie Rogiers, 

ECLI:EU:C:2014:99 

 
108AT Senāts 2019.gada 29.marta spriedums lietā SKC-62/19, 11.punkts 
109 ES Tiesas 2011.gada 15.septembra spriedumu lietā C-155/10 Williams u.c. pret British Airways plc., 

ECLI:EU:C:2011:588, 20.paragrāfs  
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7. TERMIŅI DISKRIMINĀCIJAS LIETĀS. ES TIESĪBU 

AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU EFEKTIVITĀTES UN LĪDZVĒRTĪBAS 

PRINCIPS 

7.1. ES tiesību aizsardzības līdzekļu efektivitātes un līdzvērtības princips 

ES tiesībās attiecībā uz tiesībām, kuras piešķir ES, darbojas procesuālās autonomijas 

princips, kas nozīmē, ka:  

 

“[…] ja attiecīgajā jautājumā nav Kopienu tiesiskā regulējuma, katras dalībvalsts tiesību 

sistēmā ir jānosaka kompetentās tiesas un jāparedz sīki procesuāli noteikumi prasībām, kas 

paredzētas, lai nodrošinātu to tiesību aizsardzību, kuras attiecīgajām personām ir noteiktas 

Kopienu tiesībās [..]”. 110 

 

Šajā kontekstā, ES Dalībvalstīm, nosakot tiesību aizsardzības līdzekļus, ir jāievēro divi 

principi – efektivitātes un līdzvērtības principi. Proti, nacionālajās tiesībās noteiktie tiesību 

aizsardzības līdzekļi “nedrīkst būt mazāk labvēlīgi nekā tie, kas reglamentē līdzīgas iekšēja 

rakstura situācijas (līdzvērtības princips), un nedrīkst padarīt Kopienas tiesību sistēmas 

piešķirto tiesību izmantošanu par praktiski neiespējamu vai pārmērīgi sarežģītu (efektivitātes 

princips).”111 

Attiecībā uz termiņiem un  efektivitātes princips ES tiesības pieprasa sekojošo: 

“Attiecībā uz efektivitātes principu Tiesa par saderīgu ar Savienības tiesībām ir atzinusi 

saprātīgu termiņu noteikšanu prasības celšanai, kuru neievērošanas gadījumā prasības 

celšanas tiesības tiek zaudētas tiesiskās drošības interesēs, kas vienlaikus aizsargā 

ieinteresēto personu un attiecīgo administrāciju. Šādi termiņi nepadara praktiski neiespējamu 

vai pārmērīgi grūtu to tiesību īstenošanu, kas izriet no Savienības tiesību sistēmas […].”112 

Līdzvērtības princips pieprasa, lai: 

“ […] procesuālā kārtība prasībām, kas paredzēta, lai aizsargātu tiesības, kuras attiecīgajām 

personām ir paredzētas Savienības tiesībās, nedrīkst būt nelabvēlīgāka par kārtību, kas 

attiecas uz līdzīgām prasībām valsts teritorijā (līdzvērtības princips) […]”.113 

Konkrētās, saskaņā ar ES tiesas norādīto, valsts tiesai, vērtējot tiesību aizsardzības 

līdzekļu atbilstību līdzvērtības principam, ir jāanalizē sekojošais: 

 
110 ES Tiesas 2009.gada 23.aprīļa spriedums apvienotās lietas no C-378/07 līdz C-380/07 Kiriaki Angelidaki un 

citi pret Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi pret Dimos 

Geropotamou (C-379/07) un Georgios Karabousanos un Sofoklis Michopoulos pret Dimos Geropotamou (C-

380/07), ECLI:EU:C:2009:250, 173.punkts 
111 ES Tiesas 2009.gada 23.aprīļa spriedums apvienotās lietas no C-378/07 līdz C-380/07 Kiriaki Angelidaki un 

citi pret Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi pret Dimos 

Geropotamou (C-379/07) un Georgios Karabousanos un Sofoklis Michopoulos pret Dimos Geropotamou (C-

380/07), ECLI:EU:C:2009:250, 159.punkts 
112 ES Tiesas 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā C-542/08 Friedrich G. Barth v Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung, ECLI:EU:C:2010:193, 28.paragrāfs 
113 ES Tiesas 2011.gada 8.spetembra spriedums lietā C-177/10, Francisco Javier Rosado Santana pret 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, ECLI:EU:C:2011:557, 89.paragrāfs. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-378/07&language=lv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-378/07&language=lv
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“Līdzvērtības principa ievērošanai ir vajadzīgs, lai attiecīgā valsts tiesību norma būtu vienādi 

piemērojama prasībām, kas pamatotas ar Savienības tiesību pārkāpumu, un prasībām, kas 

pamatotas ar iekšējo tiesību neievērošanu, ja to priekšmets un pamats ir līdzīgi. Lai 

pārbaudītu, vai līdzvērtības princips ir ievērots, valsts tiesai, kurai vienīgajai ir tiešas 

zināšanas par prasības celšanas procesuālo kārtību iekšējo tiesību jomā, ir jāpārbauda, vai 

procesuālā kārtība, kas paredzēta, lai iekšējās tiesībās nodrošinātu to tiesību aizsardzību, 

kuras attiecīgajām personām izriet no Savienības tiesībām, atbilst šim principam, un jāizvērtē 

gan priekšmets, gan būtiskie elementi iekšēja rakstura prasībās, kas, kā tiek apgalvots, ir 

līdzīgas. Šim nolūkam minētajai tiesai ir jāizvērtē, vai attiecīgās prasības ir līdzīgas no to 

priekšmeta, cēloņa un būtisko elementu viedokļa. Lai noteiktu, vai valsts procesuālais 

noteikums ir mazāk labvēlīgs, tai ir jāņem vērā tā vieta visā procesā, minētā procesa norise 

un šo noteikumu īpatnības […].”114 

 

Minētās atziņas piemērojamas visiem nacionālajās tiesībās noteiktajiem ES materiālo 

tiesību aizsardzības līdzekļiem. Turklāt, kā izriet no šīm ES Tiesas atziņām, jautājums par 

nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļu atbilstību efektivitātes un līdzvērtības principam, 

ieskaitot jautājumus par prasības celšanas termiņiem, ir skatāmas katras konkrētās lietas 

kontekstā, proti, ES Tiesas atziņas konkrētās lietās par tiesību aizsardzības līdzekļu atbilstību 

šiem principiem attiecas tikai uz konkrēto situāciju (piemēram, vai ir atbilstošs divu mēnešu 

pieprasījuma iesniegšanas termiņš darba devējam115 vai arī trīs gadu noilguma termiņš116).  

 

7.2. AT Senāta judikatūra 

AT Senāts 2018.gada 6.jūnija spriedums lietā SKC-79/18117 skatīja jautājumu par Darba 

likumā noteiktajiem prasības celšanas termiņiem, jo prasītāja bija cēlusi prasību tiesā par 

diskriminējošu (nevienlīdzīgu) darba samaksu dzimuma dēļ, nokavējot Darba likuma 60.panta 

trešajā daļā noteikto triju mēnešu termiņu. Līdz ar to prasītāja norādīja uz Darba likuma 

31.pantā noteiktā divu gadu noilguma termiņa piemērošanu. AT Senāts šo prasību noraidīja. 

Šajā kontekstā AT Senāts konstatēja, ka saskaņā ar Darba likumu prasības par 

diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpumu ir ceļamas trīs mēnešu laikā no brīža, kas 

persona uzzināja vai viņai vajadzēja uzzināt par diskrimināciju (Darba likuma 34.panta pirmā 

daļa, 60.panta trešā daļa un 95.panta otrā daļa). Pretēji tam vispārējais termiņš, kas noteikts 

Darba likuma 31.pantā pirmajā daļā, nosaka, ka prasības noilgst divu gadu laikā, tomēr šī 

norma ir piemērojama tikai tādā gadījumā, ja likums nenosaka īsāku termiņu. 

AT Senāts savā spriedumā ir izvērsti atsaucies uz ES tiesību avotiem, kā arī ES Tiesas 

judikatūru, t.sk. attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzekļu efektivitātes un līdzvērtības 

principiem, tomēr spriedumā iztrūkst analīzes par to: 

 
114 ES Tiesas 2011.gada 8.spetembra spriedums lietā C-177/10, Francisco Javier Rosado Santana pret 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, ECLI:EU:C:2011:557, 90.paragrāfs. 
115 ES Tiesas 2010.gada 8.jūlija spriedums lietā C-246/09 Susanne Bulicke pret Deutsche Büro Service GmbH., 

ECLI:EU:C:2010:418 
116 ES Tiesas 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā C-542/08 Friedrich G. Barth v Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung, ECLI:EU:C:2010:193, 28.paragrāfs 
117 2018.gada 6.jūnija spriedums lietā SKC-79/18 
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1) vai Darba likuma 60.panta trešajā daļā noteiktais trīs mēnešu termiņš atbilst 

efektivitātes principam; 

2) vai Darba likuma 60.pantā noteiktais prasības celšanas termiņš atbilst līdzvērtības 

principam salīdzinot ar līdzīga rakstura tiesību pārkāpumiem, kas noteikti nacionālajās 

tiesībās. 

Spriedumā AT Senāts attiecībā uz efektivitātes principa ievērošanu nesniedz specifisku 

argumentāciju. Tiek sniegta atsauce uz ES Tiesas spriedumu lietā Bulicke,118 norādot, ka ES 

Tiesa būtībā ir atzinusi par atbilstošu efektivitātes principam 2 mēnešu prasības celšanas 

termiņu bez analīzes, vai minētais termiņš  “nepadara ar Direktīvu piešķirto tiesību 

īstenošanu praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu”.119 Šajā kontekstā nacionālajai tiesai 

būtu jāņem vērā vispārējā situācija darba strīdu jomā, proti, ka personas ceļ prasības tiesā pret 

darba devēju tikai, kad darba attiecības jau ir faktiski beigušās. Šādu apgalvojumu pamato 

kaut vai šī pētījuma autores novērojums, ka nevienā spriedumā darba tiesību jomā laika 

posmā no 2015.gada līdz 2019.gadam nebija lietas, kurās darba tiesiskās attiecības starp 

prasītāju un atbildētāju pastāvētu pēc būtības prasības celšanas brīdī. To, ka, ceļot prasību 

tiesā, darbinieks būtībā rēķinās ar to, ka darba attiecības būs jāpārtrauc, apliecina arī Valsts 

Darba Inspekcijas norādītais, ka šī institūcija saņem iesniegumus tikai no tiem darbiniekiem, 

kuri ir jau saņēmuši uzteikumu vai kuru darba attiecības jau faktiski ir beigušās. Līdz ar to, 

ņemot vērā reālo situāciju, trīs mēnešu prasības celšanas termiņš, kas būtībā nozīmē arī 

termiņu darba attiecību pārtraukšanai pēc būtības, nevar tikt uzskatīts par atbilstošu 

efektivitātes principam. 

Tādejādi minētajā AT Senāta spriedumā iztrūkst argumentācijas tam, kāpēc tiesiski un 

praktiski Darba likuma 60.panta trešajā daļā noteiktais prasības celšanas termiņš atbilst ES 

tiesību aizsardzības līdzekļu efektivitātes principam. 

Attiecībā uz ES tiesību aizsardzības līdzekļu līdzvērtības principu AT Senāts savā 

spriedumā nav skaidri norādījis, vai sekojošie secinājumi ir argumentācija attiecībā uz šī 

principa ievērošanu: 

“Darba likuma 7.un 29.pants iekļauts likuma daļā (nodaļā), kuras nosaukumā lietots īpašības 

vārds „vispārīgs”, un šo normu pamatā ir tiesību principi, uz kuriem balstās darba tiesisko 

attiecību regulējums. Līdz ar to minētās normas uzskatāmas par darba tiesību nozari 

regulējošām vispārējām normām. Savukārt Darba likuma 34., 48., 60. un 95.pants, kas 

detalizēti reglamentē, kā ir nodrošināma vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana dažādos 

nodarbinātības etapos, neatkārtojot tos tiesību jautājumus, kuri jau ir noregulēti vispārējās 

tiesību normās, ir speciālās tiesību normas.”120 

Ja šo secinājumu AT Senāts ir attiecinājis uz līdzvērtības principu, proti, ka termiņu 

līdzvērtība ir ievērojama tikai pašu vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas novēršanas 

tiesību nodarbinātībā kontekstā, tad šāda atziņa ir kļūdaina, jo ES tiesības pieprasa, lai 

salīdzināšana tiktu veikta ar tiesību aizsardzības līdzekļiem, kādi tie ir noteikti nacionālo 

 
118 ES Tiesas 2010.gada 8.jūlija spriedums lietā C-246/09 Susanne Bulicke pret Deutsche Büro Service GmbH., 

ECLI:EU:C:2010:418 
119 ES Tiesas 2010.gada 8.jūlija spriedums lietā C-246/09 Susanne Bulicke pret Deutsche Büro Service GmbH., 

ECLI:EU:C:2010:418 
120 2018.gada 6.jūnija spriedums lietā SKC-79/18, 8.3.punkts 
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tiesību aizsardzībai.121 Šajā kontekstā ir jānorāda, ka visas uzskaitītās Darba likuma normas 

(7., 29., 34., 48., 60., 95.pants) pamatā ievieš pašas ES tiesības, līdz ar to iztrūkst 

salīdzināšana ar tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti nacionālo tiesību aizsardzībai.  

Tādejādi AT Senāts nav argumentējis, vai un kāpēc Darba likuma 60.pantā trešajā daļā 

noteiktais trīs mēnešu prasības celšanas termiņš atbilst ES tiesību aizsardzības līdzekļu 

līdzvērtības principam, ņemot vērā Darba likuma 31.panta pirmajā daļā noteikto divu gadu 

noilgumu. 

Šeit jāpiebilst, ka nav saskatāma praktiska nozīme faktam, ka tiesību doktrīnā Darba 

likuma 60.panta trešajā daļā noteiktais triju mēnešu termiņš ir atzīstams par prekluzīvu 

termiņu, pretēji 31.panta pirmajā daļā noteiktajam divu gadu noilguma termiņam, kurš 

atzīstams par procesuālu termiņu,122 jo praksē pirmā minētajā gadījumā personai ir tiesības 

lemt par prasības celšanu tikai trīs mēnešus, kamēr otrajā – divus gadus. ES līdzvērtības un 

efektivitātes princips pieprasa vērtēt, vai personai ir garantētas efektīvas un līdzvērtīgas 

tiesības praksē. Šo pienākumu nav iespējams “atcelt” ar nacionālo tiesību doktrīnu. 

Runājot par līdzvērtības principa ievērošanu, jāpiemin viena mēneša termiņš prasības 

celšanai tiesā darba attiecību uzteikuma gadījumā. Darba likuma 48.pantā noteiktais viena 

mēneša termiņš prasības celšanai tiesā, ja darbinieks uzskata, ka uzteikums pārbaudes laikā 

bijis diskriminējošs savā būtībā ir atspoguļo līdzīgu situāciju, kā noregulēts ar Darba likuma 

122.panta pirmo daļu. Proti, abas situācijas ir par darba līguma uzteikumu un attiecīgi 

atbilstoši līdzvērtības principam abos gadījumos ir noteikts viena mēneša termiņš, kas atbilst 

līdzvērtības un efektivitātes principam, jo darba attiecības ir faktiski beigušās un darbinieku 

no vēršanās tiesā vairs neattur bailes no darba attiecību zaudēšanas. 

  

 
121 Piemēram, saktīt ES Tiesas 2010.gada 8.jūlija spriedumu lietā C-246/09 Susanne Bulicke pret Deutsche Büro 

Service GmbH., ECLI:EU:C:2010:418 
122 Piemēram, skatīt AT Senāta 2018.gada 25.aprīļa spriedumu lietā SKC-404/18, 8.punkts 
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8. UZŅĒMUMA PĀREJA 

8.1. ES tiesiskais regulējums un ES Tiesas judikatūra 

Jautājumus par darbinieku aizsardzību uzņēmuma pārejas gadījumā regulē  Direktīva 

2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 

uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā.123 

Direktīvas 2001/23/EK mērķis ir: 

“[…] nodrošināt darba ņēmēju tiesību aizsardzību darba devēja maiņas gadījumā, ļaujot 

viņiem palikt jaunā darba devēja rīcībā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem viņus bija 

nolīgusi īpašumtiesības nododošā persona. Minētās direktīvas mērķis ir, cik vien iespējams, 

garantēt līgumu vai darba attiecību turpināšanu ar īpašumtiesību saņēmēju bez izmaiņām, lai 

nepieļautu, ka attiecīgiem darbiniekiem īpašumtiesību pārejas dēļ tiek radīta nelabvēlīgāka 

situācija […]”.124 

Saskaņā ar Direktīvu 2001/23/EK un tās interpretāciju, ko sniegusi ES Tiesa, lai 

konstatētu uzņēmuma pāreju ir jākonstatē sekojošais. 

Pirmkārt, ir jānoskaidro, vai pārejas gadījumā ir konstatējams, ka nodota “neatkarīga 

ekonomiska vienība”. Direktīvas 2001/23/EK 1(b).pants nosaka:  

“[..] saskaņā ar a) apakšpunktu un citiem šā panta noteikumiem, īpašumtiesību nodošana šīs 

direktīvas nozīmē notiek tad, ja pāriet īpašumtiesības uz ekonomisku vienību, kas saglabā 

savu identitāti, paredzot organizētu resursu sagrupēšanu ar mērķi turpināt saimniecisko 

darbību neatkarīgi no tā, vai tā ir pamata vai palīgdarbība”. 

Attiecībā uz to, ko nozīmē jēdziens “uzņēmums” Direktīvas 2001/23/EK (iepriekš 

Direktīva 77/187/EERK) izpratnē ES Tiesa ir noteikusi, ka: 

“Ar jēdzienu “uzņēmums” Direktīvas 77/187 1. panta 1. punkta izpratnē tiek saprasta 

jebkura stabila ekonomiska vienība neatkarīgi no tās tiesiskā statusa un finansējuma veida. 

Šādu vienību veido ikviena organizēta personu un resursu grupa, kas ļauj veikt saimniecisku 

darbību tās mērķu sasniegšanai un kas ir pietiekami strukturēta un patstāvīga.”125 

ES Tiesa ir norādījusi, ka “šī direktīva ir piemērojama publisko un privāto tiesību 

uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no tā, vai tie darbojas nolūkā gūt 

peļņu. Turpretī saskaņā ar šo pašu tiesību normu valsts pārvaldes iestāžu veikta 

 
123 Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 

īpašnieka maiņas gadījumā, OJ L 82, 22.3.2001, p. 16–20; īpašais izdevums latviešu valodā sadaļa 05 izlaidums 

004 P. 98 – 103; iepriekš 77/187/EEK02 

124 ES Tiesas 2020.gada 26.marta spriedums lietā C-344/18 ISS Facility Services NV pret Sonia Govaerts un 

Atalian NV, iepriekš Euroclean NV, ECLI:EU:C:2020:239, 25.paragrāfs 
125 ES Tiesas 2011.gada 6.spetembra spriedums lietā C-108/10, Ivana Scattolon v Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, ECLI:EU:C:2011:542, 42.paragrāfs 
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administratīva pārkārtošana vai administratīvo funkciju pārdale starp valsts pārvaldes 

iestādēm nav īpašumtiesību pāreja šīs direktīvas nozīmē.”126 

Savukārt, jēdziens “ekonomiskā aktivitāte” nozīmē sekojošo:  

“Šajā ziņā Tiesa ir precizējusi, ka “saimnieciskā darbība” ir visu veidu darbība, saskaņā ar 

kuru attiecīgajā tirgū tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi. Principā darbības, kas saistītas 

ar publiskās varas pilnvaru īstenošanu, netiek kvalificētas kā saimnieciskā darbība, uzskatot, 

ka pakalpojumi, kas tiek nodrošināti sabiedriskās interesēs un bez peļņas gūšanas nolūka un 

kas konkurē ar tādu uzņēmēju piedāvājumiem, kam ir peļņas gūšanas nolūks, var tikt 

kvalificētas kā “saimnieciskā darbība” Direktīvas 2001/23 1. panta 1. punkta c) apakšpunkta 

izpratnē […]”127 

Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru par neatkarīgu ekonomisku vienību var atzīt arī tādu 

uzņēmuma daļu, kura nodarbina vienu darbinieku.128 

Otrkārt, ir jākonstatē, vai notikusī pāreja ir kvalificējama kā “uzņēmuma pāreja” 

Direktīva 2001/23/EK izpratnē. 

Uzņēmuma pāreja var notikt gan uz līguma pamata, gan arī bez tā. Kā norādījusi ES 

Tiesa: 

“Atbilstoši Tiesas pastāvīgajai judikatūrai Direktīvas 2001/23 piemērošanas jomā ietilpst visi 

iespējamie gadījumi, kad līgumiskajās attiecībās mainās par uzņēmuma darbību atbildīgā 

fiziskā vai juridiskā persona, kas uzņemas darba devēja saistības attiecībās ar uzņēmuma 

darbiniekiem. Turklāt, lai Direktīva 2001/23 būtu piemērojama, nav obligāti jābūt tiešām 

līgumiskām attiecībām starp personu, kura nodod īpašumtiesības, un īpašumtiesību saņēmēju, 

jo nodot var ar trešās personas starpniecību […]”.129 

Tāpat ES Tiesa uzsvērusi - fakts, ka uzņēmuma pāreja “izriet no valsts varas subjektu 

vienpusējiem lēmumiem un nevis no vienotās gribas, neizslēdz minētās direktīvas 

piemērošanu”.130  

Treškārt, ir jākonstatē “vai attiecīgā vienība pēc tam, kad to pārņēmis jaunais darba 

devējs, saglabā savu identitāti”.131 Kā uzvērusi ES Tiesa, šis ir izšķirošais kritērijs.132 

Lai noskaidrotu, vai jaunais darba devējs saglabā uzņēmuma identitāti ir jāizver 

sekojošais: 

 
126 ES Tiesas 2017.gada 20.jūlija spriedums lietā C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM 

SA and Others, ECLI:EU:C:2017:574, 29.paragrāfs 
127 ES Tiesas 2017.gada 20.jūlija spriedums lietā C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM 

SA and Others, ECLI:EU:C:2017:574, 34.paragrāfs 
128 ES Tiesas 1994.gada 14.aprīļa spriedums lietā C-392/92 Christel Schmidt v Spar- und Leihkasse der früheren 

Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, ECLI:EU:C:1994:134 
129 ES Tiesas 2018.gada 11.jūlija spriedums lietā C-60/17 Ángel Somoza Hermo and Ilunión Seguridad SA v 

Esabe Vigilancia SA and Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), ECLI:EU:C:2018:559, 27.paragrāfs 
130 ES Tiesas 2010.gada 29.jūlija spriedums lietā C-151/09, ederación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-

FSP) v Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe and Ministerio Fiscal, 

ECLI:EU:C:2010:452, 25.paragrāfs 
131 ES Tiesas 2014.gada 6.marta spriedums lietā C-458/12 Lorenzo Amatori u.c. pret Telecom Italia SpA un 

Telecom Italia Information Technology Srl, ECLI:EU:C:2014:124, 30.paragrāfs. 
132 turpat 
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“Lai noteiktu, vai šis nosacījums patiešām ir izpildīts, ir jāņem vērā visi faktiskie apstākļi, kas 

raksturo attiecīgo darījumu, tostarp attiecīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības veids, tas, 

vai notiek vai arī nenotiek ķermenisku lietu – piemēram, ēku un kustama īpašuma – pāreja, 

bezķermenisku lietu vērtība pārejas brīdī, tas, vai jaunais uzņēmuma īpašnieks pārņem vai arī 

nepārņem personāla lielāko daļu, tas, vai notiek vai arī nenotiek klientu pāreja, kā arī pirms 

un pēc pārejas veikto darbību līdzības pakāpe un šo darbību iespējamās pārtraukšanas 

ilgums. Tomēr šie elementi ir tikai daļa no vērtējamajiem aspektiem, un tādēļ tie nevar tikt 

vērtēti atsevišķi […]”.133 

Attiecīgi par uzņēmuma identitātes saglabāšu var liecināt gan uzņēmuma aktīvu pāreja, 

gan darbinieku pāreja.  

Kā norādījusi ES Tiesa dažos sektoros uzņēmums var funkcionēt bez ievērojamiem 

aktīviem. Līdz ar to uzņēmuma pārejas konstatēšana šādos sektoros loģiski nevar būt atkarīga 

no aktīvu pārņemšanas fakta. Līdz ar to “tā kā noteiktās nozarēs, kurās darbība galvenokārt ir 

balstīta uz darbaspēku, darbinieku kopums, kuru noturīgi apvieno kopīga darbība, var būt 

ekonomiska vienība, šāda vienība var saglabāt savu identitāti pēc īpašumtiesību pārejas tad, 

ja jaunais uzņēmuma īpašnieks ne tikai turpina veikt attiecīgo darbību, bet arī pārņem skaita 

un kompetenču ziņā būtisku tā personāla daļu, ko tā priekštecis bija pieņēmis darbā tieši šīs 

darbības veikšanai. Šādā gadījumā jaunais uzņēmuma īpašnieks pārņem organizēto elementu 

kopumu, kas tam ļaus veikt cedējošā uzņēmuma darbības vai noteiktas darbības stabilā 

veidā.”134 

Tāpat “ir piešķirama atšķirīga nozīme atkarībā no veiktās darbības, pat ražošanas vai 

ekspluatācijas metodēm, ko pielieto uzņēmumā, uzņēmējsabiedrībā vai attiecīgā uzņēmuma 

daļā”,135 kā arī identitātes saglabāšana “izriet no nedalāma elementu kopuma, piemēram, 

personāla, kas to veido, tās vadības, darba organizācijas, darbības metodēm vai arī – 

attiecīgā gadījumā – tās rīcībā esošajiem saimnieciskajiem resursiem”.136 

 

Vēl ES Tiesa ir norādījusi, ka “būtisko apstākli, lai varētu secināt, ka ir saglabāta 

pārņemtās vienības identitāte, veido nevis specifiska organizēšanas veida saglabāšanai, ko 

uzņēmējs ir noteicis attiecībā uz dažādiem pārņemtajiem ražošanas elementiem, bet gan šo 

elementu savstarpējās atkarības un komplementaritātes funkcionālās saiknes saglabāšanai. 

Šīs funkcionālās saiknes starp pārņemtajiem dažādiem ražošanas elementiem pastāvēšana 

ļauj īpašumtiesību saņēmējam izmantot tos pat tad, ja pēc pārņemšanas tie tiek integrēti 

jaunā un atšķirīgā organizatoriskā struktūrā, lai veiktu tās pašas vai analogas saimnieciskās 

darbības”.137 
 

 
133 ES Tiesas 2015.gada 26.novembra spriedums lietā C-509/14 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF) v Luis Aira Pascual and Others, ECLI:EU:C:2015:781, 32.paragrāfs 
134 ES Tiesas 2018.gada 11.jūlija spriedums lietā C-60/17 Ángel Somoza Hermo and Ilunión Seguridad SA v 

Esabe Vigilancia SA and Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), ECLI:EU:C:2018:559, 33., 34.paragrāfs 
135 ES Tiesas 2017.gada 20.jūlija spriedums lietā C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM 

SA and Others, ECLI:EU:C:2017:574, 42.paragrāfs 
136 ES Tiesas 2017.gada 20.jūlija spriedums lietā C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM 

SA and Others, ECLI:EU:C:2017:574, 43.paragrāfs 
137 ES Tiesas 2017.gada 20.jūlija spriedums lietā C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM 

SA and Others, ECLI:EU:C:2017:574, 44.paragrāfs 
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No minētā izriet, ka nacionālajai tiesai ir rūpīgi jāizvērtē virkne faktu, lai konstatētu, vai 

ir notikusi uzņēmuma pāreja un attiecīgi darbinieki bauda Direktīvas 2001/23/EK piešķirtās 

tiesības. 

Attiecībā uz iespēju izbeigt darba attiecības Direktīvas 2001/23/EK kontekstā ES Tiesa 

ir norādījusi: 

“Lai arī saskaņā ar Direktīvas 4(1).pantu uzņēmuma pāreja pati par sevi nevar būt tiesisks 

pamats nedz uzņēmuma nodevējam, nedz pārņēmējam darbinieka atlaišanai “šis noteikums 

tomēr neliedz veikt atlaišanu, ko izraisa darbaspēka izmaiņas ekonomisku, tehnisku vai 

organizatorisku iemeslu dēļ”. Turklāt šī 4. panta 2. punktā ir precizēts – ja darba līgumu 

izbeidz tāpēc, ka īpašumtiesību pāreja saistās ar būtiskiem darba noteikumu vai apstākļu 

grozījumiem, kas ir nelabvēlīgi darbiniekam, tad darba devējs ir atbildīgs par darba līguma 

izbeigšanu.”138 

8.2. AT Senāta judikatūra 

AT Senāts 2015.gada 15.aprīļa spriedumā lietā SKC-2081/2015139 norādīja: 

“Darba likuma 117.-121.pants atbilstoši Darba likuma mērķim sīkāk reglamentē jautājumus 

attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību, vienlaikus 117.panta pirmajā daļā atspoguļojot 

uzņēmuma pārejas būtību un nosakot, ka uzņēmuma pāreja šā likuma izpratnē ir uzņēmuma 

vai tā patstāvīgas, identificējamas daļas (saimnieciskas vienības) nodošana citai personai uz 

līguma, administratīvā vai normatīvā akta, tiesas sprieduma vai kāda cita pamata, kas radies 

starp pusēm ārpus to līgumiskajām saistībām, kā arī komercsabiedrību apvienošana, 

sadalīšana vai pārveidošana. No minētajām likumu normām izriet, ka uzņēmuma pāreja ir 

komersanta gribas izteikuma rezultātā veikta saimnieciskās vienības nodošana, lai sasniegtu 

noteiktus saimnieciskos mērķus.” 

Tiesas secinājums, ka “uzņēmuma pāreja ir komersanta gribas izteikuma rezultātā 

veikta saimnieciskās vienības nodošana” nav precīzs, jo ne vienmēr uzņēmuma pārejas 

pamats būt komersanta gribas izteikums, jo uzņēmuma pāreja var notikt arī no komersanta 

gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, uz normatīvā vai administratīva akta vai tiesas 

sprieduma pamata.140 

Tāpat AT Senāts 2015.gada 15.aprīļa spriedumā lietā SKC-2081/2015141 secināja: 

“Pārejas pamatojums un pamatlīdzekļu nodošana bija par pamatu tam, lai tiesa konstatētu, 

vai ir notikusi uzņēmuma pāreja Komerclikuma 20.panta un Darba likuma 117.panta pirmās 

daļas izpratnē. Lai gan starp SIA „/Nosaukums D/” un SIA „/Nosaukums B/” noslēgtais 

līgums ir Par uzņēmuma (darbinieku) pāreju, un tajā ir risināts jautājums, kuri 27 darbinieki 

 
138 ES Tiesas 2020.gada 26.marta spriedums lietā C-344/18 ISS Facility Services NV pret Sonia Govaerts un 

Atalian NV, iepriekš Euroclean NV, ECLI:EU:C:2020:239, 36.paragrāfs 
139 AT Senāts 2015.gada 15.aprīļa spriedumā lietā SKC-2081/2015, 12.1.punkts  
140 Piemēram, skatīt ES Tiesas 2018.gada 11.jūlija spriedumu lietā C-60/17 Ángel Somoza Hermo and Ilunión 

Seguridad SA v Esabe Vigilancia SA and Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), ECLI:EU:C:2018:559, 

27.paragrāfs; ES Tiesas 2010.gada 29.jūlija spriedumu lietā C-151/09, ederación de Servicios Públicos de la 

UGT (UGT-FSP) v Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe and 

Ministerio Fiscal, ECLI:EU:C:2010:452, 25.paragrāfs 
141 AT Senāts 2015.gada 15.aprīļa spriedumā lietā SKC-2081/2015, 12.1.punkts 
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no esošajiem 29 darbiniekiem pāries uz SIA „/Nosaukums B/”, līgumam daļā, kas attiecas uz 

darbinieku pāreju, Civillietu departamenta ieskatā nav juridiskas nozīmes.”  

Arī šis secinājums nav precīzs, jo pamatlīdzekļu nodošana ne visos gadījumos norādīs 

uz uzņēmuma pāreju, jo tā var notikt arī nepārņemot aktīvus, bet gan lielāko daļu 

darbaspēka,142 kas, kā norādīts izskatāmās lietas faktos, ir noticis arī šajā gadījumā. Līdz ar to 

tiesai nebija pamata secināt, ka notikusi uzņēmuma pāreja, jo ir nodoti pamatlīdzekļi, un līdz 

ar to 27 no 29 darbinieku pāreja šajā lietā nav juridiskas nozīmes. Šāds secinājums nav 

juridiski korekts. 

Saskaņā ar Direktīvu 2001/23/EK un ES Tiesas judikatūru nacionālajai tiesai šajā 

gadījumā bija svarīgi vērtēt, vai nodotais uzņēmums ir saglabājis savu identitāti. Tad 

nacionālajai tiesa ir jāvērtē, vai, ņemot vērā nodotā uzņēmuma darbības specifiku, par 

uzņēmuma nodošanu liecina pamata aktīvu un/vai lielākās daļas darbaspēka pārņemšana. 

Tikai pēc šo faktu konstatēšanas tiesai bija jāvērtē, vai prasītāja darba līguma uzteikuma 

patiesais iemesls bija uzņēmuma pāreja vai arī darba līguma uzteikums bija balstīts uz 

ekonomiskiem, tehniskiem vai organizatoriskiem iemesliem. 

AT Senāts ar 2016.gada 9.jūnija spriedums lietā SKC-1817/16143 uzdeva tiesai 

pārbaudīt, vai ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amata funkciju nodošanu citas 

kapitālsabiedrības pārziņā ir uzņēmuma pāreja un attiecīgi pārņēmējas kapitālsabiedrības 

uzdevums ir pārņemt arī darbinieku, kurš šo darbu veica. Konkrēti AT Senāts norādīja, ka 

tiesas uzdevums ir ES Tiesas izteiktās atziņas saistībā ar uzņēmuma pāreju un īpaši atsaucās 

uz ES Tiesas spriedumu lietā Schmidt.144 Lai arī minētais ES Tiesas spriedums pirmšķietami 

ir līdzīgs faktisko apstākļu kontekstā (uzņēmuma pāreja viena darbinieka gadījumā), tomēr, kā 

izriet no izklāstītā, uzņēmuma pārejas jēdziens ir ļoti daudzšķautņains, kā arī ES Tiesas 

judikatūra ir nepārtrauktā attīstībā. Līdz ar to norādīšana uz atziņām konkrētā ES Tiesas 

spriedumā var nebūt precīza, kā arī judikatūra var būt ‘novecojusi’.  

  

 
142 Piemēram, skatīt ES Tiesas 2015.gada 26.novembra spriedumu lietā C-509/14 Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v Luis Aira Pascual and Others, ECLI:EU:C:2015:781, 32.paragrāfs 
143 AT Senāts ar 2016.gada 9.jūnija spriedums lietā SKC-1817/16, 13.punkts 
144 ES Tiesas 1994.gada 14.aprīļa spriedums lietā C-392/92 Christel Schmidt v Spar- und Leihkasse der früheren 

Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, ECLI:EU:C:1994:134 
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9. NEIZMANTOTĀ ATVAĻINĀJUMA KOMPENSĒŠANA UN 

KOMPENSĒŠANAS PIENĀKUMA NOILGUMS 

Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir svarīgs 

ES sociālo tiesību princips, tamdēļ tas ir nostiprināts ne tikai Direktīvas 2003/88/EK 7.pantā, 

bet arī ES Pamattiesību hartas 31.panta otrajā daļā.145 Līdz ar to, saskaņā ar ES Tiesas 

norādīto, nav pieļaujama situācija, kurā saskaņā ar nacionālo tiesisko regulējumu tiesības uz 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu noilgst gadījumā, ja darbiniekam faktiski nav bijušās 

iespējas šo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmantot.146 Tieši tāda pati atziņa ir 

piemērojama attiecībām uz tiesībām uz kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kurš 

izmaksājams, beidzoties darba attiecībām. 

ES Tiesa šajā sakarā ir norādījusi: 

“Šajā ziņā no Tiesas judikatūras izriet, ka minētajai tiesību normai pretrunā ir tādi valsts 

tiesību akti vai prakse, kas paredz, ka darba attiecību beigās nekāda finansiāla kompensācija 

par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu netiek samaksāta darba ņēmējam, kas nav 

varējis izmantot visu ikgadējo atvaļinājumu, uz kuru viņam bija tiesības pirms šo darba 

attiecību beigām, it īpaši tāpēc, ka viņš ir bijis slimības atvaļinājumā visā atsauces laikposmā 

vai pārcelšanas laikposmā vai tā daļā […]”. 

No minētā izriet, ka šādu atziņu ES Tiesa jau ir noteikusi 2009.gada judikatūrā, proti, ka 

nacionālajās tiesībās noteiktais noilgums uz tiesībām uz kompensāciju par neizmantoto 

ikgadējo atvaļinājumu nav piemērojams, ja darbiniekam faktiski netika nodrošināta iespēja šo 

atvaļinājumu izmantot. 

Tā kā ne visās ES Dalībvalstīs minētais tika ievērots ES Tiesai lietā Hein147 2018.gada 

13.decembrī bija jāsniedz skaidrojums par ES tiesas sniegtās interpretācijas iedarbību laikā. 

ES Tiesa noteica sekojošo: 

“Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru Savienības tiesību normas 

interpretācija, ko šī pēdējā minētā sniedz, īstenojot tai ar LESD 267. pantu piešķirto 

kompetenci, izskaidro un precizē šīs tiesību normas nozīmi un darbības jomu tā, kā tā ir 

jāsaprot un jāpiemēro vai kādā to būtu bijis jāsaprot un jāpiemēro no tās spēkā stāšanās 

brīža. No tā izriet, ka šādi interpretētu normu tiesa var piemērot un tiesai tā ir jāpiemēro 

tiesiskām attiecībām, kas ir radušās un ir nodibinātas pirms sprieduma par lūgumu sniegt 

interpretāciju taisīšanas, ja turklāt ir izpildīti nosacījumi, kuri ļauj kompetentajās tiesās 

uzsākt tiesvedību attiecībā uz minētās tiesību normas piemērošanu […].” 

 
145 Piemēram, skatīt ES Tiesas spriedumus lietās C-178/15 Alicja Sobczyszyn v Szkoła Podstawowa w 

Rzeplinie, ECLI:EU:C:2016:502, 2016.gada 30.jūnijs, 20.paragrāfs; C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur 

Förderung der Wissenschaften e V pret Tetsuji Shimizu, 2018.gada 6.novembris, 20.paragrāfs, 

ECLI:EU:C:2018:874 
146 Piemēram, skatīt ES Tiesas 2009.gada 10.spetembra spriedumu lietā C-277/08, Vicente Pereda 

EU:C:2009:542, 19.paragrāfs 
147 ES Tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā C-385/17 Torsten Hein pret Albert 

Holzkamm GmbH & Co. KG., ECLI:EU:C:2018:1018, 56.paragrāfs 
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No minētā izriet, ka ES Tiesas sniegtā ES tiesību normu interpretācija ir piemērojama, 

nevis no attiecīgā sprieduma, kurā šī interpretācija sniegta, pieņemšana brīža, bet gan no 

attiecīgās ES tiesību normas piemērošanas brīža.  

Attiecībā uz tiesisko paļāvību šādā situācijā ES tiesa norādīja: 

“Tiesa tikai īsta izņēmuma kārtā, piemērojot Savienības tiesību sistēmai raksturīgo vispārējo 

tiesiskās noteiktības principu, var ierobežot iespēju visām ieinteresētajām personām 

atsaukties uz normu, kuru tā ir interpretējusi, lai apstrīdētu labticīgi nodibinātas tiesiskās 

attiecības. Lai varētu pieņemt lēmumu par šādu ierobežojumu, ir jābūt izpildītiem diviem 

būtiskiem kritērijiem, proti, ieinteresēto personu labticības esamībai un būtisku traucējumu 

rašanās riskam […]”148   

ES Tiesa, ņemot vērā to, ka tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu ir viens no ES sociālo 

tiesību principiem, kurš ir nostiprināts ES Pamattiesību hartas 31.panta otrajā daļā, būtībā 

noraidīja iespēju, ka tāda interpretācija, kādu ES Tiesa sniedza lietā Hein varētu radīt būtiskus 

traucējumus vai arī neatbilst ieinteresēto personu labticībai (darba devēju tiesiskajai 

paļāvībai).149 Tā darba devējam nav tiesības atsaukties uz tiesisko paļāvību, pamatojoties uz 

augstākās nacionālās tiesas nostiprināto judikatūru, kura neatbilst ES tiesību prasībām.150 

 

Latvijas tiesiskais regulējums un AT Senāta judikatūra 

Ar 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Darba likuma 149.panta piektā daļa, kura nosaka 

darba devējam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu 

par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, t.i., 

atšķirībā no iepriekšējā tiesiskā regulējuma skaidri pasakot, ka tiesības uz kompensāciju par 

neizmantoto ikgadējo apmaksāto  atvaļinājumu nenoilgst. Līdz minētajiem grozījumiem 

attiecībā uz šīm tiesībām tika piemērots Darba likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais 

noilguma termiņš.  

 2016.gada 30.novembra spriedums lietā SKC-2006/16 spriedumā AT Senāts norādīja, 

ka Darba likuma 149.panta piektās daļas jaunais regulējums nav piemērojams tām tiesiskajām 

attiecībām, kas izbeigtas pirms jaunās tiesību normas spēkā stāšanās.151  Savukārt, 2019.gada 

6.februāra spriedumā lietā SKC-340/19AT Senāts minēto judikatūru atzina par 

nepiemērojamu, jo “tiesai nebija pamata piemērot judikatūru, kura, stājoties spēkā jaunajam 

regulējumam, savu nozīmi bija zaudējusi”. 152 Minētā atziņa tika vēlreiz piemērota 2019.gada 

29.marta spriedumā lietā SKC-62/19.153 

 
148 ES Tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā C-385/17 Torsten Hein pret Albert 

Holzkamm GmbH & Co. KG., ECLI:EU:C:2018:1018, 57.paragrāfs 
149 ES Tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā C-385/17 Torsten Hein pret Albert 

Holzkamm GmbH & Co. KG., ECLI:EU:C:2018:1018, 57.-60.paragrāfs 
150 ES Tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā C-385/17 Torsten Hein pret Albert 

Holzkamm GmbH & Co. KG., ECLI:EU:C:2018:1018, 61.paragrāfs 
151 2016.gada 30.novembra spriedums lietā SKC-2006/16, 11.punkts 
152 2019.gada 6.februāra spriedums lietā SKC-340/19, 10.punkts 
153 2019.gada 29.marta spriedums lietā SKC-62/19, 7.1.punkts 
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Attiecīgi noilgums attiecībā uz tiesībām uz kompensāciju par neizmantoto ikgadējo 

atvaļinājumu tika piemērots visām darba attiecībām, kuras tika izbeigtās līdz 2015.gada 

1.janvārim. Šāda nacionālo tiesību interpretācija un piemērošana bija pretrunā ES tiesību 

prasībām attiecībā uz tām izbeigtajām darba attiecībām, kuru ietvaros darbiniekam netika 

nodrošināta faktiska iespēja savas tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmantot. No 

ES Tiesas sprieduma lietā Hein izriet, ka, neskatoties uz tiesiskā regulējuma nepilnībām līdz 

2015.gada 1.jnavārim, nacionālajām tiesām bija pienākums nodrošināt to, ka nacionālās 

tiesības attiecībā tiek interpretētas atbilstoši ES tiesību prasībām, un šajā kontekstā nebija 

pamata atsaukties uz nepieciešamību ievērot darba devēju tiesības uz tiesisko paļāvību.  
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10. DARBINIEKU AIZSARDZĪBA PAGAIDU DARBA AĢENTŪRĀS UN 

ŠĪ NODARBINĀTĪBAS VIEDA RAKSTURS 

Direktīvas 2008/104/EK154 nosaka vairākas pagaidu darba aģentūras darbiniekiem 

nodrošināmas specifiskas tiesības, ņemot vērā to, ka šī darbinieku kategorija strādā, nevis 

sava juridiskā darba devēja tiešā pakļautībā, bet gan lietotājuzņēmuma pakļautībā. 

Šī tiesiskā regulējuma kontekstā ir būtiski vērst uzmanību uz ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra 

spriedumu lietā JH.155 Šajā lietā ES Tiesa sniedza būtiskas atziņas par nodarbinātības pagaidu 

darba aģentūrās raksturu. Saskaņā  ar to Direktīvas 2008/104/EK156 mērķis ir “panākt, lai 

dalībvalstis nodrošinātu, ka pagaidu darbs ar vienu un to pašu lietotājuzņēmumu nekļūst par 

pastāvīgu situāciju pagaidu darba aģentūras darbiniekam,”157 jo pagaidu darba aģentūras 

būtiskā iezīme ir, ka darbam lietotājuzņēmumā pēc savas būtības ir pagaidu raksturs.158  Līdz 

ar to Direktīva 2008/104/EK savā būtībā “attiecas uz pagaidu, pārejas vai laikā ierobežotām 

darba attiecībām, nevis uz pastāvīgām darba attiecībām”.159 Ja tiek konstatēts, ka pagaidu 

darba aģentūras darbinieks secīgi tiek norīkots darba pie viena un tā paša lietotājuzņēmuma 

un šāda darbība ilgst ilgāk nekā attiecības, kuras varētu pamatoti kvalificēt kā “pagaidu”, tad 

ir pamats konstatēt ka lietotājuzņēmums ļaunprātīgi izmanto pagaidu darba aģentūras sniegtos 

pakalpojumus. Šāda situācija liecina par to, ka faktiski lietotājuzņēmumam attiecīgais darbs ir 

nepieciešams pastāvīgi un attiecīgi būtu noslēdzams tiešs darba līgums uz nenoteiktu laiku ar 

darbinieku, kurš attiecīgo darbu veicis kā pagaidu darba aģentūras darbinieks.160 

AT Senāta prakse  

AT Senāts jautājumu par pagaidu darba aģentūru darbiniekiem ir skatījis divos spriedumos. 

Lietā SKC-2285/16161 darbiniekam tika uzteikts darba līgums, pamatojoties uz Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 9.punktu (tiek samazināts darbinieku skaits), jo, kā norādīts 

uzteikumā, SIA “e-Personāls” (pagaidu darba aģentūra kā darba devējs) ir izbeidzis 

sadarbības līgumu ar SIA “Huawei Technologies Latvia” (lietotāj uzņēmums), pie kura darbu 

veica darbinieks. AT Senāts atzina, ka šāds uzteikums atzīstams par spēkā neesošu, jo 

“Norāde uzteikumā uz sadarbības līguma pārtraukšanu ar SIA„Huawei Technologies Latvia” 

nav saistāma ar Darba likuma 104.panta normas sastāvā ietilpstošajiem apstākļiem. […] To, 

ka darījuma tiesisko attiecību pārtraukšana ar sadarbības partneri, pati par sevi neveido 

pamatu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējai atlaist darbiniekus pēc Darba 

likuma 101.panta pirmās daļas 9.punkta, apliecina Darba likuma 74.panta septītā daļa, kurā 

noteikts, ka darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbiniekam laikposmā starp 

 
154 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK ( 2008. gada 19. novembris ) par pagaidu darba 

aģentūrām, OJ L 327, 5.12.2008, p. 9–14 
155 ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra spriedums lietā C-681/18 JH pret KG, ECLI:EU:C:2020:823 
156 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK ( 2008. gada 19. novembris ) par pagaidu darba 

aģentūrām, OJ L 327, 5.12.2008, p. 9–14 
157 ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra spriedums lietā C-681/18 JH pret KG, ECLI:EU:C:2020:823, 60.paragrāfs 
158 ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra spriedums lietā C-681/18 JH pret KG, ECLI:EU:C:2020:823,  61.paragrāfs 
159 ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra spriedums lietā C-681/18 JH pret KG, ECLI:EU:C:2020:823, 62.paragrāfs 
160 69. un 70.paragrāfs 
161 AT Senāta 2016.gada 21.decembra spriedums lietā SKC-2285/16 
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norīkojumiem neatkarīgi no nolīgtā darba laika izmaksā atlīdzību, kas nav mazāka par valstī 

noteikto minimālo mēneša darba algu, proporcionāli laikposmam starp norīkojumiem.” 

Spriedumā lietā SKA-19/20162 AT Senāts, pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” 17.2 panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, pievienojās apgabaltiesas faktisko 

apstākļu vērtējumam par to, ka “pieteicējai sniegto pakalpojumu būtība ir fizisko personu 

īstenots darbs – noteiktā vietā, noteiktā secībā, noteiktu laiku pārkraujot un apstrādājot 

konkrētas kravas”, kurš atbilst likumā noteiktajām darbspēka nodrošinājuma pakalpojuma 

pazīmēm. Līdz ar to ar darba veicējiem bija slēdzami darba, nevis uzņēmuma līgumi. 

Abos AT Senāta spriedumos nav konstatējamas tiešas neatbilstības ES tiesībām. Tomēr, 

vadoties no ES Tiesas sprieduma lietā JH.163  Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi (jānodrošina 

atbilstošs tiesiskais regulējums), lai novērstu viena un tā paša pagaidu darba aģentūras 

darbinieka secīgu norīkošanu darbā pie viena un tā paša lietotājuzņēmuma. No minētā izriet, 

ka darba pagaidu darba aģentūrās pats par sevi ir ‘pagaidu’, tātad, ņemot vērā Direktīvas 

2008/104 mērķi, darba līgumi starp darbinieku un pagaidu darba aģentūru, kuri noslēgti uz 

noteiktu laiku, ir norma, jo mērķis ir caur norīkojumiem lietotājuzņēmumos atrast pastāvīgas 

darba attiecībās pēdējos minētajos. 

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.2 panta otrajā daļa nosaka: 

“Ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu šā panta izpratnē saprot tādas 

tiesiskās attiecības, kurās darba devējs slēdz darba līgumu ar darbinieku, lai to norīkotu uz 

laiku vai pastāvīgi veikt darbu citai personai, tās labā un vadībā.” 

Līdz ar to rodas jautājums par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.2 panta 

otrajā daļā noteiktā tiesiskā regulējuma atbilstību Direktīvai 2008/104/EK, proti, vai ir 

uzskatāms par atbilstošu tiesiskais regulējums, kurš par pagaidu darba aģentūras pakalpojumu 

definē arī pastāvīgu pagaidu darba aģentūras darbinieka norīkošanu darbā pie 

lietotājuzņēmuma. 

  

 
162 AT Senāta 2020.gada 30.oktobra spriedums lietā SKA-19/20 

163 ES Tiesas 2020.gada 14.oktobra spriedums lietā C-681/18 JH pret KG, ECLI:EU:C:2020:823 
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KOPSAVILKUMS 

Kopumā AT Senāta spriedumos, kuri pieņemti laikā posmā no 2015. līdz 2020.gada 

jūnijam, ES darba tiesību piemērošana ir ievērojami uzlabojusies. Virknē spriedumu AT 

Senāts, izspriežot lietu, atsaucas uz atbilstošo ES tiesisko regulējumu un tā interpretāciju ES 

Tiesas spriedumos. It sevišķi tas attiecināms uz AT Senāta spriedumiem par darba un atpūtas 

laiku, kā arī pierādīšana pienākumu diskriminācijas lietās. 

Tomēr pētījumā konstatētas arī lietas, kurās ES tiesības nav piemērotas korekti, 

piemēram, spriedumos, kas saistīti par darba līguma uzteikumu veselības stāvokļa dēļ AT 

Senāts neanalizē, vai attiecīgais gadījums ietilpst diskriminācijas aizlieguma invaliditātes dēļ 

tvērumā saskaņā ar ES tiesībās noteikto autonomo jēdzienu “invaliditāte”. Tāpat AT Senāta 

judikatūrā nav korekti piemērota ES Tiesas sniegtā interpretācija attiecībā uz tiesību uz 

kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu noilgumu gadījumos, kuros 

darbiniekam faktiski nebija iespēju šo atvaļinājumu izmantot. Minētais attiecināms uz laika 

posmu pirms attiecīgo grozījumu Darba likumā spēkā stāšanās. Daži spriedumi liecina, ka ne 

vienmēr ir skaidrs ES darba tiesību tvērums, līdz ar to ES darba tiesības tiek piemērotas lietās, 

kuras iziet ārpus ES tiesiskā regulējuma, piemēram, lietās, kuras skar jēdzienu “darba 

samaksa”. 

AT Senāta praksi negatīvi ietekmē un var ietekmēt arī dažviet neprecīzais nacionālais 

tiesiskais regulējums, kurš ievieš ES tiesības. Piemēram, problemātisks ir jēdziens “atšķirīgas 

attieksmes aizliegums”, kurš diskriminācijas aizlieguma principu formulē nepilnīgi. Tāpat 

likumdevējs nav ieviesis ES tiesībās noteikto jēdzienu “invaliditāte”, kas apgrūtina attiecīgo 

tiesību normu pareizu piemērošanu. Īpaši jāizceļ likumdevēja neatrisinātā problēma ar 

termiņiem prasības celšanai tiesa diskriminācijas lietās, t.i., šī termiņa neatbilstības ES tiesību 

aizsardzības līdzekļu līdzvērtības principam  
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