
Vadlīnijas darba devējiem: darbaspēka izmaksu samazināšana COVID-19 krīzē 

Vispirms jāatzīmē, ka COVID-19 globālā pandēmija pati par sevi nav pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai vai pārgrozīšanai, taču 
tās izraisītās finansiālās grūtības uzņēmumā un ekonomikas lejupslīde, ja tās objektīvi un būtiski ietekmē darba devēja uzņēmumu, ir 
gan. Tāpat arī karantīna (izņemot, ja ir izrakstīta darbnespējas lapa) nav pamats, lai darbinieki nepildītu savus pienākumus, ja tos ir 
iespējams veikt attālināti. 

Uzņēmumi COVID-19 izraisītās krīzes laikā meklē izmaksu samazināšanas iespējas, un darbaspēks ir ne tikai vērtīgs resurss, bet arī 
būtiska izmaksu pozīcija. Kā, ievērojot likumu, uzņēmumi var samazināt darbaspēka izmaksas, lai jaunajos apstākļos veiksmīgi turpinātu 
komercdarbību. Apskatīsim, kādas ir alternatīvas darbinieku atlaišanai, bet pēc tam pievērsīsimies darba tiesisko attiecību izbeigšanai, 
tostarp kolektīvai atlaišanai. 

Piemērojot šajā publikācijā norādītos mērus, jāatceras, ka to efektivitāte ir atkarīga ne tikai no normatīvo aktu ievērošanas, bet arī no 
pareizas un savlaicīgas darba devēja komunikācijas ar saviem darbiniekiem un to pārstāvjiem. Ja uzņēmumā ir paredzētas būtiskas 
izmaiņas, ieteicams rīkot sapulci ar darbiniekiem un to protokolēt, kas strīda gadījumā noderēs kā pierādījums. 

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, darbinieki ir tiesiski aizsargāti tikpat lielā mērā kā iepriekš, un darba devējam ir jāievēro visi 
formālie priekšnoteikumi un procedūras jebkurai rīcībai, kas skar darbiniekus. Uzreiz uzsvērsim, ka pat šķietami nenozīmīgi un formāli 
pārkāpumi no darba devēja puses var būt par pamatu rīcības atzīšanai par pretlikumīgu. Papildus dokumentu vai skaidrojumu 
darbiniekiem vēlāka sagatavošana, visticamāk, netiks ņemta vērā, tiesai vai Valsts darba inspekcijai izskatot sūdzības. Tāpēc, jau 
plānojot darbaspēka izmaksu samazināšanu, mēs iesakām konsultēties ar darba tiesībās kompetentu juristu, kas palīdzēs pareizi sastādīt 
nepieciešamo dokumentāciju. 

1. Dīkstāves pabalsts

2020. gada 22. martā ir stājies spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
COVID-19 izplatību”. Likums paredz arī atbalsta pasākumus darba devējiem. Sākotnēji valdība bija noteikusi, ka dīkstāves pabalstu varēs 
saņemt tikai noteiktu krīzes skarto nozaru darba ņēmēji, taču šodien, 26. martā, Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus noteikumus 
“Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, kas paredz piešķirt pabalstus neatkarīgi no nozares, bet kuri gan vēl nav 
publicēti. 

• Saskaņā ar Ministru kabineta publiski sniegto informāciju dīkstāves pabalstam saviem darbiniekiem varēs pieteikties
uzņēmumi:

1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar
COVID-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem;

2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar
COVID-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

• uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;

• uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;

• ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.

Ja darbiniekam rodas dīkstāve, darbiniekam tiks piešķirts dīkstāves pabalsts 75 procentu apmērā no mēneša vidējās bruto darba 
samaksas, bet ne vairāk kā 700 euro par mēnesi. Šis dīkstāves pabalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  

Dīkstāves pabalsta piešķiršanas kārtība ir noteikta MK noteikumos Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar 
Covid-19 izplatība” (stāsies spēkā 2020. gada 26. martā). Dīkstāves pabalstu varēs saņemt par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 14. 
maijam. Iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz pats darba devējs caur EDS sistēmu. MK noteikumos Nr. 152 ir noteikti 15 gadījumi, 
kad dīkstāves pabalstu nepiešķir – piemēram, ja darba devējam 2020. gada 7. martā nodokļu parāds ir vairāk nekā 150 euro un nav 
piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu. 

Likums atļauj (bet neuzliek par pienākumu) šajā gadījumā darba devējam lemt par Darba likuma 74. panta (kurā noteikts, ka darba alga 
maksājama arī dīkstāves gadījumā) nepiemērošanu. Šeit jāatzīmē, ka darba alga pilnā apmērā nav jāizmaksā vienīgi, ja izpildās visi šādi 
priekšnosacījumi. Pirmkārt, darba devējs konstatējis (ar rīkojumu) dīkstāves iestāšanos. Otrkārt, darbinieks saņem dīkstāves pabalstu no 
valsts.  

Līdz pabalsta piešķiršanai konkrētajam darbiniekam darba devējam ir pilnībā jāapmaksā darbinieka dīkstāve. Ja dīkstāves gadījumā 
darba devējs lemj norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, tad šajā gadījumā darba alga tomēr būs jāmaksā un tās 
apmērs nedrīkst būt mazāks par darbinieka iepriekšējo vidējo izpeļņu. 



2. Citas alternatīvas darbinieku atlaišanai 
 
 

 Atvaļinājums Algas samazināšana Darba laika saīsināšana Akorda algas 
noteikšana 

Apraksts 

 Algas vai bezalgas atvaļinājums 
uz laiku. 

 Piemērots, ja uzņēmums nav 
gatavs lielām pārmaiņām. 

 Ļauj darba devējam gūt 
maksimālu labumu no 
darbaspēka – darbinieks 
nedosies atvaļinājumā, kad 
darba apjoms pieaugs. 

Mēneša algas vai 
stundas likmes 
samazināšana. 

 Nepilna darba laika – 
mazāk nekā 40 stundas 
nedēļā – noteikšana. 

 Par konkrētu stundu 
skaitu var brīvi 
vienoties. 

 Tā darbiniekam ir 
iespēja saņemt savai 
kvalifikācijai atbilstošu 
stundas likmi, bet 
strādāt mazāk. 

 Samaksa par 
paveiktā darba 
daudzumu, 
neatkarīgi no 
nostrādātā laika. 

 Piemērots, ja grūti 
prognozēt darba 
apjomu.  

 Neder, ja svarīgs ir 
darbā pavadītais 
laiks (piem. kā 
apsargam). 

Vai vajadzīgi 
darba līguma 
grozījumi? 

Nē, bet ir nepieciešama 
darbinieka piekrišana. 

Jā. Darba līguma grozījumi ir iespējami tikai ar darbinieka piekrišanu, un 
tiem jābūt rakstveidā.  

Papildus 
nosacījumi 

 Jākoncentrējas uz 
darbiniekiem, kuriem ir daudz 
uzkrāta ikgadējā atvaļinājuma.  

 Bezalgas atvaļinājuma 
gadījumā iesakām izvērtēt 
darbinieku sociālo stāvokli 
(t.i., vai ģimenei ir cits 
ienākumu avots). 

Ja darba koplīgumā ir iekļauti noteikumi par darba samaksu vai darba laiku, 
darba devējs un darbinieks nevar individuāli vienoties par darbiniekam 
sliktākiem noteikumiem nekā paredzēti koplīgumā.  

Vai darbinieku var 
atlaist, ja 
nepiekrīt? 

Nē. Nedrīkst izteikt ultimātus un 
norādīt uz iespējamu atlaišanu. 

Jā, bet ir jāievēro noteikta procedūra: 

 Ja darbinieks ir kādas arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, 
darba devējam jāaptur process un vispirms ir jāsaņem arodbiedrības 
piekrišana potenciālajam uzteikumam; 

 Darba devējam ir jāpiedāvā darbiniekam grozījumi darba līgumā, 
vienlaicīgi informējot par plānotajiem darbinieku samazināšanas 
pasākumiem. Darbiniekam rakstveidā jāizskaidro ka darbinieks var tikt 
atlaists, ja nepiekritīs grozījumiem; 

 Potenciālajam uzteikumam ir jābūt pamatotam ar darbinieku skaita 
samazināšanu uzņēmumā un ir jāpievieno visi dokumenti, kas to 
apliecina. Vēlāk šajos dokumentos veikt grozījumus vai pielikt jaunus 
nebūs iespējams; 

 Grozījumi un nosacītais uzteikums ir jāizsniedz vienu mēnesi iepriekš, 
proti, darbiniekam ir jādod viens mēnesis lēmuma pieņemšanai; 

 Ja darbinieks piekrīt grozījumiem un to rezultātā samazinās darbinieka 
alga, darba devējam ir pienākums vēl vienu mēnesi pēc darba līguma 
grozīšanas dienas izmaksāt iepriekšējo algu. 

Darbinieku skaita samazināšanas pieļaujamību un procedūru skatīt 4. sadaļā. 

 
 

  3. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

Ja darba devējs ir secinājis, ka ir nepieciešams atlaist vienu vai vairākus darbiniekus, vienošanās, kāda ir paredzēta Darba likuma 
114.pantā, vienmēr ir vislabākais risinājums. Tādējādi darba devējs izvairās no iespējamiem darbinieku prasījumiem, kā arī ietaupa laiku 
uz uzteikuma procedūru. Darba likums nesatur precīzas prasības attiecībā uz vienošanās saturu. 

Vienošanās būtu ieteicams iekļaut noteikumu, ka darba devējs ir izpildījis visas no darba līguma izrietošās saistības pret darbinieku, 
savukārt darbinieks tam piekrīt un apliecina, ka viņam pret darba devēju nav un nebūs jebkādu prasījumu. 

Vienošanās var ietvert arī kompensāciju darbiniekam, kas pamudinātu darbinieku piekrist darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Ja tas ir 
iespējams, tad ieteicams uzreiz piedāvāt darbiniekam atlaišanas pabalstu atkarībā no viņa stāža Darba likuma 112. pantā noteiktajā 
apmērā. Tādā gadījumā atlaišanas pabalsta apmērs būs tāds pats kā pie darbinieku skaita samazināšanas, taču darba devējs varēs 
paļauties, ka nesekos strīdi ar darbinieku. 

Tāpat darbiniekam būtu jāizskaidro, ka arī vienošanās gadījumā viņam būs tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu 
 
4. Darbinieku skaita samazināšana 

Darbinieku skaita samazināšana ir darba līguma uzteikums tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai viņa spējām, bet 
ir pietiekami pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. 
Tā rezultātā darba devējam objektīvi nav iespējams saglabāt darbiniekam (vai darbiniekiem) iepriekšējos darba apstākļus vai 



nodarbinātības noteikumus. Darbinieku skaita samazināšana ir pieļaujama arī tad, ja uzņēmumā notiek tikai darbinieku pienākumu 
iekšējā pārdale. Alternatīvi, uzņēmumā var būt nepieciešamība likvidēt atsevišķas štata vienības un vienlaicīgi izveidot vairākas citas 
štata vienības. 1 Faktiski, šādas iekšējās reorganizācijas veidi nav ierobežoti un uzņēmumi ir brīvi lemt par tādiem pasākumiem, kuri,
viņuprāt, būs atbilstošāki konkrētajai situācijai. Turpmāk ir uzskaitīti galvenie formālie priekšraksti, kas darba devējam ir jāievēro, veicot 
reorganizāciju, kuras rezultātā plānota darbinieku skaita samazināšana. 

• Darba devēja valdei ir jāpieņem lēmums par minēto pasākumu veikšanu uzņēmumā un darbinieku skaita samazināšanu. 2

• Pirms uzsākt darbinieku skaita samazināšanas procesu ir jāizvērtē iespējas darbiniekus (ar viņu piekrišanu) nodarbināt citā
darbā tajā pašā vai jebkurā citā darba devēja uzņēmumā. Darba devējām ir jāspēj pierādīt, ka uzņēmumā nav (un tuvākajā
laikā nebūs) cita darba, kurā varētu nodarbināt atlaižamos darbiniekus.

• Izvērtējot to, kuri darbinieki tiks atlaisti, priekšrocības turpināt darba attiecības ir darbiniekiem ar labākiem darba rezultātiem
un augstāku kvalifikāciju, taču, ja tie būtiski neatšķiras, ir jāievēro, ka dažām darbinieku kategorijām Darba likuma 108.
panta otrajā daļā noteiktas priekšrocības turpināt darbu.

• Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, tad darba devējam jāsaņem attiecīga arodbiedrības
piekrišana viņa atlaišanai. Ja arodbiedrība tam nepiekrīt vai neatbild, darba devējam ir tiesības viena mēneša laikā no
atbildes saņemšanas dienas celt tiesā prasību par darba līguma izbeigšanu.

• Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekiem atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktajā apmērā (no viena
mēneša līdz četru mēnešu vidējai izpeļņai) atkarībā no darbinieka darba stāža pie konkrētā darba devēja.

• Ja darbinieku skaita samazināšana kvalificējama kā kolektīvā atlaišana, tad darba devējam ir jāiesniedz paziņojums
Nodarbinātības valsts aģentūrai un pašvaldībai 30 dienas pirms kolektīvās atlaišanas uzsākšanas, kā arī jāinformē un
jākonsultējas ar darbinieku pārstāvjiem. Kolektīvās atlaišanas procedūra tiek piemērota, ja 30 dienu periodā uzņēmumā:

Nodarbināto darbinieku skaits Atlaižamo darbinieku skaits 
Vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 Vismaz 5 

Vismaz 50, bet mazāk nekā 100 Vismaz 10 

Vismaz 100, bet mazāk nekā 300 Vismaz 10% 

300 un vairāk  Vismaz 30 

Papildus vēlamies arī atgādināt, ka pēc finansiālo grūtību pārvarēšanas uzņēmumā var būt nepieciešams darbaspēks iepriekšējā 
apjomā, un bijušo darbinieku pieņemšana darbā ietver vismazākās izmaksas un riskus. Tādēļ darba devējiem ir atbildīgi un cieņpilni 
jāpieiet darba tiesisko attiecību izbeigšanai, īpaši kolektīvai atlaišanai, mēģinot panākt labāko iespējamo risinājumu abām pusēm un 
neiznīcinot darbinieku vēlmi nākotnē atgriezties uzņēmumā. 

1 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2003.gada 13.augusta spriedums lietā Nr. SKC–335 un 2003.gada 5.februāra spriedums lietā Nr. SKC–69. 

2 Augstākās tiesas 2016.gada 21.decembra spriedums lietā Nr. SKC-2285/2016 (C31310015). 
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