
From: Liga Smildzina-Bertulsone <liga.bertulsone@amcham.lv>  
Sent: pirmdiena, 2019. gada 4. novembris 11:32 
Subject: RE: NAP2027 1. redakcija 
 

 
Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā priekšlikumi Nacionālās attīstības plānā 2021.-2027.gadam 
attiecībā uz darbaspēku: 

 

• Iekļaut nepieciešamību uzlabot un attīstīt sabiedrības prasmes digitālo un jauno 
tehnoloģiju jomā, izstrādājot īpašas programmas šajā jomā. Aicinām uz ciešāku 
partnerību ar privāto sektoru šī mērķa sasniegšanai un paplašināt atbildību par 
kvalifikācijas paaugstināšanu, iekļaujot tajā Labklājības, Ekonomikas un Vides un 
Reģionālās attīstības un Izglītības un zinātnes ministrijas. Nepieciešams labāk 
koordinēt minēto programmu attīstību un ieviešanu starp institūcijām. (NAP 155.p. 
38.lpp., 166.punkts 40.lpp., 199. p. 48.lpp.) 

• Uzlabot tiesību normu regulējumu, lai sniegtu iespēju darba devējiem ieguldīt vairāk 
līdzekļu darbinieku izglītošanā. Būtu jāprecizē Darba likuma regulējums, paredzot 
iespēju segt apmācību izdevumus arī gadījumā, ja apmācībām ir noteicošā nozīme 
nolīgtā darba izpildei, gan arī nodokļu likumos jāparedz iespēja finansēt augstākās 
izglītības (t.sk., maģistra grāda) iegūšanu, neuzskatot to par ar nodokli apliekamu 
darbinieka ienākumu, un atprasīt šos izdevumus, ja darbinieks izbeidz darba tiesiskās 
attiecībās pirms vienošanās paredzētā termiņa (NAP 199. punkts, 48.lpp.); 

• Darba devēji labprāt izmantotu dažādus nodarbinātības veidus, ieskaitot attālināto 
darbu un nepilno darba laiku, ja pašreizējie noteikumi būtu elastīgāki (NAP 69. punkts, 
113.lpp.). 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā par 
attālināto darbu, tomēr tie neiekļauj citus jautājumus, kuri rodas attālinātā darba 
gadījumā, piemēram, izmaksu segšana par interneta un elektrības lietošanu. Attiecībā 
uz nepilno darba laiku, jānorāda uz pretrunīgo Augstākās tiesas un VDI praksi par 
iespēju piemērot nepilno summēto darba laiku. Citur pasaulē ir iespēja slēgt darba 
līgumu bez noteikti paredzēta darba stundu skaitu (zero-hour contract), kad darba 
devējs pēc nepieciešamības var darbiniekam piedāvāt nostrādāt noteiktas darba laika 
stundas. 
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Liga Smildzina-Bertulsone 

Executive Director 
American Chamber of Commerce in Latvia 

Dzirnavu 74/76-55, Riga LV-1050 

T. +371 67212204 / M. +371 29113490 
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