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Dar ba li ku ma 58. pants pa redz dar ba de vē ja tie sī bas 

no teik tos ga dī ju mos at stā di nāt dar bi nie ku no dar ba, t.i., 

ar rakst vei da rī ko ju mu no teikt dar bi nie kam pa gai du aiz-

lie gu mu at ras ties dar ba vie tā un veikt dar bu, par at stā di-

nā ša nas lai ku neiz mak sā jot vi ņam dar ba sa mak su. Šā das 

tie sī bas dar ba de vē jam ir tad, ja dar bi nieks, vei cot dar bu 

vai arī at ro do ties dar ba vie tā, ir al ko ho la, nar ko ti ku vai 

tok sis ka rei bu ma stā vok lī, kā arī ci tos ga dī ju mos, kad dar-

bi nie ka ne at stā di nā ša na no dar ba var kai tēt vi ņa pa ša vai 

tre šo per so nu dro šī bai un ve se lī bai, kā arī dar ba de vē ja vai 

tre šo per so nu pa ma to tām in te re sēm. Pa pil dus tam dar ba 

de vē jam ir pie nā kums at stā di nāt dar bi nie ku no dar ba, ja 

nor ma tī va jos ak tos no teik ta jos ga dī ju mos to pie pra sa at-

tie cī gi piln va ro ta valsts in sti tū ci ja. 

Sa ska ņā ar Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt o da ļu aiz-

liegts at stā di nāt dar bi nie ku il gāk par trim mē ne šiem, iz-

ņe mot ga dī ju mus, kad dar bi nie ka at stā di nā ša nu no dar ba 

pie pra sī ju si at tie cī gi piln va ro ta valsts in sti tū ci ja. Šāds ie ro-

be žo jums no teikts, lai aiz sar gā tu dar bi nie ka in te re ses. Kā 

to 2009. ga da 14. ok tob ra sprie du mā lie tā Nr. SKC–891 

no rā dī jis Se nāts: 

“Par at stā di nā ša nas no dar ba lai ku dar bi nieks ne sa ņem 
dar ba al gu, līdz ar to pēc bū tī bas tiek at stāts bez iz ti kas 
lī dzek ļiem. Tā pēc li ku mā no teikts šā das at stā di nā ša nas 
lai ka ie ro be žo jums, jo pre tē jā ga dī ju mā dar ba de vē jam 
bū tu tie sī bas at stā di nāt dar bi nie ku no dar ba uz ne no teik tu 
lai ku, kas ie vē ro ja mi pa slik ti nā tu dar bi nie ka stā vok li.”

Dar bi nie ka at stā di nā ša na no dar ba pa ras ti tiek iz-

man to ta, lai dar ba de vējs veik tu die nes ta pār bau di un – 

ga dī ju mā ja pas tāv at tie cīgs pa mats – uz teik tu dar ba lī gu-

mu. Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik tais dar-

bi nie ka at stā di nā ša nas lai ka ie ro be žo jums pa ras ti ne ra da 

pro blē mas, jo, vis maz vai ru mā ga dī ju mu, die nes ta iz mek-

lē ša nai un dar ba lī gu ma uz teik ša nai nav ne pie cie šams vai-

rāk par trim mē ne šiem. Mi nē tā ie ro be žo ju ma ie vē ro ša na 

to mēr var iz rā dī ties pro ble mā tis ka, ja dar bi nieks ir arod-

bied rī bas biedrs un arod bied rī ba at tei ku si dot pie kri ša nu 

dar ba lī gu ma uz tei ku mam. 

Pro ti, sa ska ņā ar Dar ba li ku ma 110. pan tu, lai uz teik-

tu dar ba lī gu mu dar bi nie kam, kurš ir arod bied rī bas biedrs, 

dar ba de vē jam ir jā sa ņem arod bied rī bas pie kri ša na. Ja 

arod bied rī ba ne pie krīt dar ba lī gu ma uz tei ku mam, dar ba 

de vē jam, lai pa nāk tu dar ba lī gu ma iz beig ša nu, ir jā ceļ tie sā 

at tie cī ga pra sī ba. Ņe mot vē rā to, ka ties ve dī ba no rit il gāk 

ne kā Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik tos trīs 

mē ne šus, dar ba de vē jam nav ie spē jams at stā di nāt dar bi nie-

ku līdz ties ve dī bas bei gām, for mā li ne pār kāp jot Dar ba li-

ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik to ie ro be žo ju mu. Šā da 

si tu āci ja vai ru mā ga dī ju mu ne ap mie ri na dar ba de vē ju, jo, 

pie mē ro jot Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik to 

at stā di nā ša nas lai ka ie ro be žo ju mu, dar ba de vējs ir spiests 

at jau not dar bā dar bi nie ku, lai arī tas var kai tēt dar ba de vē-

ja vai tre šo per so nu pa ma to tām in te re sēm. 

 

Jaun a tie su prak se jau tā ju mā par 
Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļas 
pie mē ro ša nu

Sa vu vie dok li par Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ās da-

ļas pie mē ro ša nu si tu āci jā, kad dar ba de vējs ir spiests celt 

tie sā pra sī bu par dar ba lī gu ma iz beig ša nu, Se nāts sā kot-

nē ji pau da jau ie priekš mi nē ta jā 2009. ga da 14. ok tob ra 

sprie du mā lie tā Nr. SKC–891. Ša jā sprie du mā Se nāts 

no rā dī ja: 

“Fakts, ka dar ba de vējs ir cē lis tie sā pra sī bu par dar ba 
tie sis ko at tie cī bu iz beig ša nu, ne var būt pa mats Dar ba li ku ma 
58. pan ta piekt ajā da ļā no teik tā dar bi nie ka at stā di nā ša nas 
no dar ba ter mi ņa ie ro be žo ju ma neie vē ro ša nai.” 

At sau co ties uz šo Se nā ta at zi ņu, tie sas vēl līdz ne se nai 

pa gāt nei at zi na dar bi nie ka at stā di nā ša nu no dar ba il gāk 

par trim mē ne šiem par ne pa ma to tu arī tad, ja dar ba de-

vējs bi ja spiests celt tie sā pra sī bu par dar ba lī gu ma iz beig-

ša nu sa ka rā ar to, ka arod bied rī ba ne bi ja de vu si pie kri ša nu 

dar ba lī gu ma uz tei ku mam. Vēl jo vai rāk, šā dos ga dī ju mos 

dar bi nieks sa ska ņā ar Dar ba li ku ma 58. pan ta ce tur to da ļu 

va rē ja pre ten dēt uz vi dē jās iz peļ ņas pie dzi ņu no dar ba de-

vē ja par lai ku no die nas, kad bi ja pa gā ju ši trīs mē ne ši pēc 

dar bi nie ka at stā di nā ša nas no dar ba, līdz die nai, kad stā jās 

spē kā sprie dums par dar ba lī gu ma iz beig ša nu. 

Ta gad var teikt, ka mi nē tā ne pa rei zī ba ir ti ku si no-

vēr sta, jo Se nāts 2013. ga da 23. jan vā ra sprie du mā lie tā 

Nr. SKC–103 at zi nis, ka Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt-

ajā da ļā no teik tais at stā di nā ša nas lai ka ie ro be žo jums 

ne var tikt pie mē rots si tu āci jā, kad sa ka rā ar dar bi nie ka 

at stā di nā ša nas pa ma tā eso ša jiem ap stāk ļiem cel ta pra sī-

ba par dar ba lī gu ma iz beig ša nu. 

Mi nē tās lie tas fak tis kie ap stāk ļi bi ja tā di, ka dar ba de-

vējs uz die nes ta iz mek lē ša nas lai ku at stā di nā ja dar bi nie ku 

no dar ba sa ka rā ar to, ka dar ba de vējs bi ja kon sta tē jis, ka 

dar bi nieks, pil dot dar ba pie nā ku mus, bi ja rī ko jies pre ttie sis-

ki un dar bi nie ka turp mā ka at ra ša nās dar ba vie tā no da rī tu 

bū tis ku kai tē ju mu dar ba de vē ja re pu tā ci jai un iek šē jās dro šī-

bas in te re sēm. Sa ka rā ar to, ka dar bi nieks bi ja ie stā jies arod-

bied rī bā un arod bied rī ba at tei ca dot pie kri ša nu dar ba lī gu-

ma uz tei ku mam, dar ba de vējs cē la tie sā pra sī bu par dar ba 

lī gu ma iz beig ša nu un vien lai kus ar jaun u rī ko ju mu at stā di-T
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nā ja dar bi nie ku uz ties ve dī bas lai ku. Dar bi nieks sa vu kārt cē-

la pra sī bu pret dar ba de vē ju par rī ko ju mu par at stā di nā ša nu 

no dar ba at zī ša nu par spē kā ne eso šiem un vi dē jās iz peļ ņas 

pie dzi ņu par at stā di nā ša nas lai ku, pa ma to jot pra sī bu arī, ar 

to, ka dar ba de vējs bi ja at stā di nā jis dar bi nie ku no dar ba il-

gāk par Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik ta jiem 

trim mē ne šiem. Lai arī lie tas iz tie sā ša nas lai kā ar spē kā 

stā ju šos sprie du mu ti ka iz beigts starp dar ba de vē ju un dar-

bi nie ku no slēg tais dar ba lī gums, dar bi nieks uz stā ja, ka tas 

nav pa mats Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik tā 

ie ro be žo ju ma ne pie mē ro ša nai, jo dar ba lī gums ti ka iz beigts 

ti kai ar die nu, kad stā jās spē kā at tie cīgs tie sas sprie dums. 

Gan pirm ās in stan ces tie sa, gan ape lā ci jas in stan ces tie-

sa ap mie ri nā ja dar bi nie ka pra sī bu da ļā par tā rī ko ju ma par 

spē kā ne eso šu, ar ku ru dar bi nieks bi ja at stā di nāts no dar ba 

pēc Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā no teik tā ter mi ņa, 

un at tie cī ga ap mē ra vi dē jās iz peļ ņas pie dzi ņu no dar ba de-

vē ja. Se nāts sa vu kārt pie kri ta dar ba de vē ja ka sā ci jas sū dzī bā 

paus ta jam vie dok lim, ka Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā 

da ļā no teik tais ie ro be žo jums šā dā si tu āci jā ne va rē ja tikt 

pie mē rots, un at cē la ape lā ci jas in stan ces tie sas sprie du mu. 

Se nāts pa ma to ja sprie du mu ar to, ka at stā di nā ša nas 

mēr ķis ir ne ti kai no vērst ie spē ja mo kai tē ju mu dar bi nie-

ka vai tre šās per so nas dro šī bai un ve se lī bai vai dar ba de-

vē ja vai tre šās per so nas pa ma to tām in te re sēm, bet arī 

dot dar ba de vē jam ie spē ju veikt die nes ta pār bau di un, ja 

pas tāv at tie cīgs pa mats, uz teikt dar ba lī gu mu. Tā kā do ta-

jā ga dī ju mā dar ba de vējs bi ja spiests celt tie sā pra sī bu par 

dar ba lī gu ma iz beig ša nu, dar ba de vē jam no tā ne at ka rī gu 

ie mes lu dēļ ne bi ja ie spē jams pa nākt dar ba tie sis ko at tie cī-

bu iz beig ša nu trīs mē ne šu ter mi ņā. Se nāts pie kri ta dar ba 

de vē ja vie dok lim, ka Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ās da-

ļas bur tis ka pie mē ro ša na kon krē ta jā si tu āci jā bū tu pre tē ja 

tās jē gai, jo ar to tiek aiz skar ta dar ba de vē ja pa ma to tā 

in te re se ne pie ļaut dar bi nie ka at ra ša nos dar ba vie tā un dar-

ba pie nā ku mu veik ša nu, kad kon sta tēts, ka tas var kai tēt 

dar ba de vē ja vai tre šo per so nu pa ma to tām in te re sēm. Ņe-

mot vē rā šā dus ap stāk ļus, Se nāts at zi na: 

“Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da ļā ie tver tais tie sis kais 

re gu lē jums (..) ir par pla šu un ne ap tver tā du tie sis ki no zī mī gu 

ga dī ju mu, kad dar ba de vējs ir spriests celt pra sī bu tie sā sa ka rā 

ar to, ka arod bied rī ba ne dod pie kri ša nu uz ti cī bu zau dē ju ša 

dar bi nie ka at lai ša nai, un tā dā ga dī ju mā uz ti cī bu zau dē ju šā 
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dar bi nie ka li ku mā no teik to at stā di nā ša nas ter mi ņu ob jek tī vu 

ap stāk ļu dēļ nav ie spē jams ie vē rot, pro ti, kon sta tē jams 

aiz klāts li ku ma robs. Si tu āci jā, kad sa ka rā ar dar bi nie ka 

at stā di nā ša nas pa ma tā eso ša jiem ap stāk ļiem cel ta pra sī ba 

par dar ba lī gu ma iz beig ša nu, Se nā ta ie ska tā, tie sai bi ja 

jā sa šau ri na Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ās da ļas vār dis kais 

tvē rums, ne at tie ci not to uz šā du si tu āci ju, ie ro be žo jot 

šīs nor mas pie mē ro ša nu te leo lo ģis kās re duk ci jas ce ļā.” 

Kā di se ci nā ju mi iz riet 
no Se nā ta sprie du ma? 

Se nā ta 2013. ga da 23. jan vā ra sprie dums lie tā 

Nr. SKC–103 ir no zī mīgs dar ba de vē jiem, ku ri ir spies ti 

celt tie sā pra sī bu par dar ba lī gu ma iz beig ša nu sa ka rā ar to, 

ka dar bi nieks ir arod bied rī bas biedrs un arod bied rī ba at tei-

ku si dot pie kri ša nu dar ba lī gu ma uz tei ku mam. At bil sto ši 

Se nā ta at zi ņām mi nē ta jā sprie du mā dar ba de vējs šā dā si tu-

āci jā ir tie sīgs neie vē rot Dar ba li ku ma 58. pan ta piekt ajā da-

ļā no teik to aiz lie gu mu at stā di nāt dar bi nie ku il gāk par trim 

mē ne šiem (ne rau go ties uz to, ka mi nē tā nor ma tie šā vei dā 

šā du iz ņē mu mu ne pa redz). Vien lai kus jā at zī mē, ka Se nā-

ta sprie dums ne at ceļ Dar ba li ku ma 58. pan ta tre ša jā da ļā 

no teik tos priekš no tei ku mus dar bi nie ka at stā di nā ša nai no 

dar ba un dar bi nieks var tikt at stā di nāts ti kai tad, ja pas tāv 

kāds no ša jā nor mā no teik ta jiem priekš no tei ku miem. Bez 

tam dar ba de vē jam jā ņem vē rā, ka tad, ja ar spē kā stā ju šos 

sprie du mu tiks no rai dī ta dar ba de vē ja pra sī ba par dar ba 

lī gu ma iz beig ša nu, dar ba de vējs būs sais tīts iz mak sāt dar bi-

nie kam vi dē jo iz peļ ņu par vi su at stā di nā ša nas lai ku. 


