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Industriālā tiesībpolitika Latvijā 

Tiesību avoti 
•  Koplīgums (ģenerālvienošanās); 
•  Pašvaldības noteikumi (Rīgas domes noteikumi); 
•  Ministru kabineta noteikumi; 
•  Darba likums & Arodbiedrību likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”; 
•  Eiropas Savienības akti (Līgums, Direktīvas, Regulas u.c.); 
•  Satversme; 
•  Starptautiskās Darba organizācijas instrumenti, Eiropas Cilvēktiesību 

aizsardzības konvencija u.c. 
Darba tiesības  = ekonomisko un politisko attīstību spogulis  

(Economy & Society) – jāveido inovatīva, iekļaujoša, digitāla vide.	
 
 



Industriālās	revolūcijas	
Industrija	4.0	
•  Radusies	 iepriekšējo	trīs	rūpniecības	revolūciju	

rezultātā	
•  Apzīmē	 nākotnes	 viedās	 rūpnieciskās	

tehnoloģijas;	 tās	 pamatā	 ir	 cilvēku,	 iekārtu	 un	
produktu	sadarbība	globālā	tīklā.	

•  Nozares	pilnīgu	datorizācija	
•  Galvenais	 princips	 -	 savienot	 mehānismus	 un	

to	 sistēmas,	 lai	 attīstītu	 viedos	 tīklus	 kopējā	
ķēdē ,	 ku r	 va r	 o rgan i zē t ,	 kon t ro l ē t	
pašapkalpošanos,	 ražošanas	procesu	vadīšanu,	
liela	 apjoma	 informācijas	 apstrādi,	 kas	 palīdz	
analizēt	un	optimizēt	ražošanu	

•  Elementi:		
-  sociālie	mediji	
-  starpdisciplinaritāte	
-  virtualizācija	
-  mākoņtehnoloģijas	
-  viedie	objekti	
-  Lietu	internets	
-  Lielie	dati	
-  viedā	ražošana	
-  analīze	un	optimizācija	
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Tagadne Nākotne 

Standartizēta sabiedrība 

“Atbalss kameras” sabiedrība 

Adaptējama sabiedrība 

Apburtā loka sabiedrība 

Vieta nākotnes iespējām Traucējumi 
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Pasts	2030	



Pelēkais scenārijs «Standartizēta sabiedrība»	 Rozā scenārijs «Atbalss kameras sabiedrība»	

Violetais scenārijs «Apburtā loka sabiedrība»	

Sociālā	 dialoga	 atjaunošana	 ar	
jaunām	 darba	 organizāc i jas	
formām	 un	 sarunām	 sabiedrībā,	
kas	strauji	pārveidaojas,	izmantojot	
digitālās	tehnoloģijas,	lai	pārvaldītu	
grau jošas	 tehno loģ i skās	 un	
ekoloģiskās	izmaiņas	

Tradicionālā	 sociālā	 dialoga	 beigas	
starp	 arodbiedrībām	 un	 darba	
devēj iem	 pasta	 nozarē	 ļot i	
digitalizētā	un	 individualizētā	nišas	
sabiedrībā	 un	 ekonomikā,	 kurā	
valda	 jaunie	 pasta	 nozares	
dalībnieki	

Esošo	 sociālo	 dialogu	 formātu	
sag labāšana	 caur	 pap i ldu	
korekcijām	 lēnām	 reaģējošā	
sabiedrībā	 un	 ekonomikā,	 kurā	
pakāpeniski	 tiek	 integrētas	
jaunas	realitātes.	

L ē n a	 s o c i ā l ā	 d i a l o g a	
pasliktināšanās	 sabiedrībā,	
ko	 raksturo	 spriedze	 un	
solidaritātes	 samazināšanās	
ekonomiski	grūtos	laikos.	

Zilais scenārijs «Adaptējama 
sabiedrība»	
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•  Darba	aizsardzības	likuma	grozījumi	ar	01.07.2019.);	
•  Koplīgums	(nepieciešams	panākt	65%	koplīgumu	
pārklājumu	Latvijā.		
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Darba tiesiskajām attiecībām līdzīgās attiecības 
Ø  Privātā sfērā: uzņēmuma līgums, autora līgums, graudniecības 

līgums un pilnvarojuma līgums; 

Ø  Publiskajā sfērā: civildienests 
     Civildienesta likuma 2.panta ceturtā daļa paredz, ka valsts 

civildienesta tiesiskajās attiecībās piemērojamas darba tiesiskās 
attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, kas nosaka vienlīdzīgu 
tiesību principu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu, 
aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, darba un atpūtas laiku, darba 
samaksu, darbinieka materiālo atbildību un termiņus, ciktāl to 
nenosaka šis likums.  



Raksturojums	 Darba līgums	 Pilnvarojuma līgums	 Uzņēmuma līgums	 Autora līgums	 Graudniecības līgums	

1. Jēdziens	
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tiesiskais regulējums 	
 
3. Līgums puses 	
 
4.Būtiskās sastāvdaļas	
 
 
 
 
 
 
5. Forma	
 
6. Ekonomiskais raksturs	
 
7. Nodokļi	

1. Darba līgums = darbinieks 
uzņemas veikt noteiktu darbu, 
pakļaujoties noteiktai darba 
k ā r t īb a i u n d a r b a d e v ē j a 
rīkojumiem, bet darba devējs — 
maksāt nolīgto darba samaksu un 
nodrošināt taisnīgus, drošus un 
vese l ība i neka i t īgus da rba 
apstākļus (DL 28.p. 2.d.)	
2. Darba likums, Civillikuma 
2178.-2195.p.	
3. Darbinieks (tikai fiziska 
persona) un darba devējs	
4. Darbinieka pienākumi un 
subordinācija; darba devēja 
atlīdzības izmaksas un darba vides 
nodrošināšanas pienākums	
5. Rakstveida	
6. Atlīdzības līgums. Atlīdzība 
izmaksājama vienīgi naudā (DL 
70.pants)	
7. Darba samaksu apliek ar: IIN, 
VSAOI un maksātnespējas riska 
nodevu	

1. Pilnvarojuma līgums = 
pilnvarnieks, (uzdevuma ņēmējs) 
uzņemas i zp i ld ī p i l nva ra s 
d e v ē j a m ( p i l n v a r o t ā j a m , 
uzdevuma devējam) - zināmu 
uzdevumu, bet pilnvaras devējs 
apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt 
sev par saistošu (CL 2289. p.).	
2. Civillikuma 2289.-2317.p.	
3. Pilnvarotājs un pilnvarnieks 
(gan fiziska/ juridiska persona);	
4. Pilnvarnieka uzdevumi un 
pilnvaru apjoms	
5. Mutiska/ rakstveida (par 
n e k u s t a m o ī p a š u m u u . c . 
kategoriju lietām)	
6. Bezatlīdzības līgums (atlīdzība 
pastāv, ja ir īpaši pielīgta)	
7.  Fiziskām personām, Ja 
noteikta atlīdzība, tad IIN un 
VSAOI	

1. Uzņēmuma līgums = 
uzņēmējs uzņemas izpildīt 
Pasū t ī tā jam par zināmu 
atlīdzību ar saviem darba 
rīkiem un ierīcēm kādu 
pasūtījumu, izgatavot kādu 
lietu vai izvest galā kādu 
pasākumu (CL 2212 p.);	
2. Civillikuma 2212.-2229.p.	
3. Uzņēmējs un Pasūtītājs.	
 4. Uzņēmēja uzdevuma 
i z p i l d e u n p a s ū t ī t ā j a 
samaksas pienākums	
5. Mutiski vai rakstveidā, ja 
liels uzdevums.	
6 . A t l ī d z ī b a s l ī g u m s . 
A t l īdz ība i zmaksā j ama 
naudā.	
7. Fiziskām personām  - IIN, 
VSAOI	

1. Autora līgums = līgums, ar 
kuru autors apņemas  veikt 
radošu darbu ar jaunrades 
vērtību, bet Pasūtītājs izmaksāt 
noteikto atlīdzību.	
(Ja autors, būdams darba 
attiecībās ar darba devēju, ir 
radījis darbu, pildot darba 
pienākumus, personiskās un 
mantiskās tiesības uz šo darbu 
pieder autoram. Uz līguma 
pamata tās var nodot darba 
devējam (Autortiesību likuma  
12.pants).	
2. Autortiesību likums un 
Civillikums. 	
 3. Pasūtītājs un autors (fiziska 
persona).	
4. Pasū t ī juma izpi lde un 
autoratlīdzība.	
5. Rakstveida 	
6. Atlīdzības līgums. Atlīdzību 
izmaksā tikai naudā.	
7. IIN un VSAOI	

1. Graudniecības līgums = 	
graudnieks pret atlīdzību uzņemas 
pastrādāt saimniekam viņa lauku 
saimniecībā vispār parastos darbus 
ar savu zirgu un cilvēku darba 
spēku un saviem darba rīkiem (CL 
2196 p.)	
2. Civillikuma 2196.-2203.p.	
3. Graudnieks (tikai fiziska 
persona) un saimnieks.	
4. Graudnieka pienākumi un 
saimnieka solītā atlīdzība	
5 . M u t i s k a /  r a k s t v e i d ā / 
konkludentām darbībām.	
6. Atlīdzības līgums; atlīdzību 
izmaksā graudā (sēklas u.c.). Ja 
norunāts atdot saimniekam sēklu 
naudā, tad graudnieks atmaksā 
pusi sēklas vērtības pēc izsēšanas 
laika cenas (CL 2200.p.).	
7. -	



Uz darbinieku orientēta 

•  Informācija	

•  Dalība	

•  Kompetence	

•  Neatlaidība	
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•  Līdzdalības	 ekonomikas	 platformas	 ir	 platformas,	 kas	 piedāvā	
iespēju	 satikties	 pakalpojumu	 sniedzējiem	 ar	 pakalpojumu	
saņēmējiem.		

•  Uber,	Bolt,	izmitināšanas	pakalpojumi	(Airbnb),	kā	arī	citi	līdzdalības	
ekonomikas	pakalpojumi.	

•  Latvijā	–	11	platformas		(0,63%	no	iekšzemes	kopprodukta)	;	
•  Eiropas	 Komisijas:	 galvenais	 sadarbības	 ekonomikā	 ir	 piekļuve	

tirgum,	 atbildības	 sadalījums,	 patērētāju	 aizsardzība,	
nodarbinātība	un	nodokļu	nomaksa.	

•  FES	 pētījums	 par	 platformudarbu	 angļu	 valodā:	 http://
library.fes.de/pdf-files/id/ipa/14055.pdf	



ASV – digitālās 
kompānijas 

Vācijai  - ražošanas 
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Pārskats par dažāda veida platformas darba ietekmi uz 
darba tirgu 
	



Arī	ceturtās	industriālās	revolūcijas	
laikā	ir	aktuāls	darba	samaksas	
pieaugums	

Industriālā tiesībpolitika Latvijā	





Augstāka	
dzīves	
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Lielāki	
ienākumi	

Lielāki	
uzkrājumi	

Lielākas	
investīcijas		
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Dalīšanās peļņā ar darbiniekiem – Participation –  5% no 
peļņas – darbiniekiem. 

Investīcijas darbiniekos; 
•  Piesaiste un motivācija; 



Inovācijas	kāpnes	
Inovācija	

Radīt	vērtību	

Sadarbība	

Pašapziņa	

Konteksts	

Izdzīvošana	 BA
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Eiropas	Sociālais	
Fonds+	

Atbalsts	
materiālās	

nenodrošinātības	
mazināšanai	
(EAFVP)	

Jauniešu	
nodarbinātības	
veicināšana	

(JNI)	

Nodarbinātība,	
izglītība	un	
sociālā	

iekļaušana	
	(ESF)	

Veselības	
programma	

Nodarbinātība	
un	sociālās	
inovācijas	
(NSIP)	
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Darba	drošība	 Minimālā	alga	 Virsstundu	apmaksa	 8	stundu	darba	diena	

Tiesības	uz	
vienlīdzīgu	samaksu	

Ikgadējs	apmaksāts	
atvaļinājums	

Bezdarbnieka	
pabalsts	

Slimības	
lapas	

Pensijas	

Darba	un	
ģimenes	dzīves	
savienošana	

Pateicoties	arodbiedrībām	



Digitālās	atslēgšanas	
vienošanās	
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•  Tiesības	tikt	aizmirstam	
•  2014.	 gada	 13.	 maijā	 ar	 spriedumu	 lietā	 C-131/12	 Google	 Spain	 un	

Google	Eiropas	Savienības	Tiesa	(EST)	nostiprināja	tiesības	tikt	aizmirstam.	
Šīs	 tiesības	 nozīmē,	 ka	 personai	 ir	 tiesības	 meklētājprogrammas	
pakalpojumu	 sniedzējiem	 pieprasīt	 no	 meklēšanas	 rezultātiem	 pēc	
personas	vārda	 izņemt	saites	uz	 tīmekļa	 lapām,	kuras	publicējušas	 trešās	
personas	un	kurās	ir	informācija	saistībā	ar	šo	personu.		

•  Šādas	 tiesības	personai	 ir	attiecībā	uz	meklēšanas	 rezultātiem	pat	 tad,	 ja	
informācija	 par	 personu	 nav	 izdzēsta	 no	 šīm	 tīmekļa	 lapām	 vai	 ja	
informācijas	publicēšana	šajās	 lapās	 ir	 likumīga.	Šīs	 jaunās	EST	 judikatūrā	
attīstītās	 tiesības	 tikt	 aizmirstam	 Vispārīgās	 datu	 aizsardzības	
regulas1	izstrādes	procesā	iekļautas	tās	17.	pantā.	
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Tiesības	tikt	aizmirstam	
•  Eiropas	Savienības	(ES)	iedzīvotāji	pēc	EST	sprieduma	lietā	C-131/12	šīs	tiesības	ir	aktīvi	īstenojuši.	

Saskaņā	ar	Google	apkopoto	statistiku	kopš	2014.	gada	saņemti	gandrīz	850	tūkstoši	pieprasījumu	
no	 meklēšanas	 rezultātiem	 dzēst	 vairāk	 nekā	 3,3	 miljonus	 saišu	 uz	 noteiktām	 tīmekļa	
lapām.	 Google	 no	 meklēšanas	 rezultātiem	 par	 konkrētām	 personām	 ir	 izslēgusi	 45	 %	 saišu,	 ko	
personas	 lūgušas	 dzēst.2	 Apmierinot	 pieprasījumus,	 Google	 no	 meklēšanas	 rezultātiem	 izslēdz	
saites	visos	Google	Eiropas	meklēšanas	rezultātos	un	izmanto	ģeolokācijas	signālus,	 lai	 ierobežotu	
piekļuvi	 attiecīgajai	 saitei	 no	 pieteikuma	 iesniedzēja	 valsts.	 Taču	 šos	 ierobežojumus	 ir	 iespējams	
apiet,	 piemēram,	 izmantojot	 virtuālo	 privāto	 tīklu	 (VPN)	 vai	 citādi	 maskējot	 personas	 atrašanās	
vietu,	kā	arī	veicot	meklējumus	no	valstīm,	kas	atrodas	ārpus	ES.	

•  2019.	gada	24.	septembrī	EST	ir	pasludinājusi	spriedumu	lietā	C-507/17	Google,	kurā	tālāk	attīstīts	
tiesību	 tikt	aizmirstam	tvērums,	pieskaroties	 šo	 tiesību	ģeogrāfiskajām	robežām.	Lietas	pamatā	 ir	
Francijas	 Valsts	 informātikas	 un	 brīvību	 komisijas	 (CNIL),	 kas	 uzrauga	 datu	 aizsardzības	 prasību	
ievērošanu,	 pretenzijas	 pret	Google	 par	 saišu	 izņemšanas	 attiecināšanu	 uz	 visiem	 šīs	 sabiedrības	
meklētājprogrammas	 domēna	 nosaukuma	 paplašinājumiem,	 uzskatot	 ģeobloķēšanu	 par	
nepietiekamu	instrumentu	tiesību	tikt	aizmirstam	garantēšanai.	
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•  Iespējas	un	izaicinājumi	
•  Digitālā	 ekonomika	 piedāvā	 daudz	 jaunu	 iespēju,	 taču	 rada	 arī	 jaunus	

izaicinājumus	
•  Viens	 no	 tiem	 -	 	 vajadzība	 pēc	 novatoriskiem	 veidiem,	 kā	 nodrošināt	

netipiskiem	 līgumiem	 pakļautu	 darba	 ņēmēju	 piekļuvi	 sociālajai	
aizsardzībai	

•  Ja	 mēs	 izprotam	 kvalitatīvu	 nodarbinātību	 kā	 sistēmu,	 kas	 nodrošina	
pienācīgu	atalgojumu,	arodveselības	un	darba	drošību,	pieņemamus	darba	
apstākļus,	 apmācības	 un	 paaugstināšanas	 iespējas;	 un,	 ja	 pilna	 laika	 un	
beztermiņa	 līgums	 “visiem”	 jāsaglabā	 kā	 norma,	 digitālās	 revolūcijas	
ietekme	uz	darba	tirgu	izraisa	daudz	bažas	
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•  Laikā, kad notiek lielas digitālās, ekoloģiskās un 
demogrāfiskās pārmaiņas, kas dziļi izmaina darba ņēmēju, 
darba devēju un to kā sociālo partneru attiecības, vairāk kā 
jebkad ir jāapzinās, cik svarīgs ir sociālais dialogs un 
kolektīvās sarunas visos līmeņos, un tie ir jāstiprina. 

•  Jaunajos darba veidos sociālajam dialogam ir centrālā loma. 



Industriālā tiesībpolitika Latvijā 
Koplīgums = vērtība un pašregulācijas iespējas. Galvenais transformācijas 

veids. 
•  Kā Norvēģija kļuva par bagātu valsti? 
•   Arī arodbiedrību kustība deva neatsveramu ieguldījumu sabiedrības un valsts bagātināšanā. 
•  Eiropas Arodbiedrību konfederācijas vecākā padomnieka Marco Cilento atziņa: ja valstī 

koplīgumi neaptver 60% strādājošo - ir nopietni jāuzlabo strādājošo garantijas.  
•  Latvijā koplīgumi aptver mazāk  
kā 20% strādājošo.  
Tāpēc būtiski jāpaplašina koplīgumu tvērums strādājošo interešu augstākai aizsardzībai: 
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Inovatīvas koplīguma pārrunas  

•  Cilvēka vadīta pieeja 

•  Cieņa pret cilvēktiesībām un vērtībām 

•  Nodarbinātības iespējas 

•  Sociāliem partneriem – nozīmīga loma 

•  MI ir jāpalīdz radīt ilgtspējīga un iekļaujoša sabiedrība 
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Rekomendācijas arodbiedrību pieejai mākslīgajam intelektam 
Trīs galvenās jomas, lai risinātu jautājumus darba vietā un koplīgumu 
slēgšanas kontekstā: 
 
•  datu privātums un piekļuves tiesības datiem un datu analīze, izvairoties 

no aizspriedumiem 
 
•  esošā darbaspēka pārkvalificēšana un kvalifikācijas paaugstināšana 

•  taisnīgas pārejas politika 



Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Bruņinieku ielā 29/31 
Rīgā, LV – 1001 

Irēna Liepiņa 
LBAS priekšsēdētāja 
vietniece 
irena.liepina@lbas.lv 

Atbalstām arodbiedrības! 
Paldies! 


