


Viktorīna

Līguma analīze

Algas aprēķins

Prasības
pieteikums tiesai



www.kahoot.it

http://www.kahoot.it


Atrodi kļūdas darba līgumā



① Darbiniekam tiek noteikts pārbaudes laiks 6 
mēneši.
Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir 
tiesības rakstveidā uzteikt Līgumu vienu dienu 
iepriekš.



① Darbiniekam tiek noteikts pārbaudes laiks 6 3 
mēneši.
Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir 
tiesības rakstveidā uzteikt Līgumu vienu dienu 
iepriekš.



② Darba devējs nodrošina darbiniekam apmaksātu
ikgadēju atvaļinājumu, kas, ieskaitot svētku dienas,
nav mazāks par četrām kalendārām nedēļām.



② Darba devējs nodrošina darbiniekam apmaksātu
ikgadēju atvaļinājumu, kas, NEieskaitot svētku
dienas, nav mazāks par četrām kalendārām
nedēļām.



③Darbiniekam tiek noteiktas šādas piemaksas:
par nakts darbu – 150% apmērā;
par virsstundu darbu - 50% apmērā;
par darbu svētku dienā – 100% apmērā vai brīva
apmaksāta diena pēc darbinieka izvēles.



③Darbiniekam tiek noteiktas šādas piemaksas:
par nakts darbu – 150% apmērā;
par virsstundu darbu - 50 100% apmērā;
par darbu svētku dienā – 100% apmērā vai brīva
apmaksāta diena pēc darbinieka izvēles.



④ Ja darbinieks iestājas kādā arodbiedrībā, viņš 
nekavējoties par to paziņo darba devējam, bet ne 
vēlāk kā 3 dienu laikā.



④ Ja darbinieks iestājas kādā arodbiedrībā, viņš 
nekavējoties par to paziņo darba devējam, bet ne 
vēlāk kā 3 dienu laikā.



Prasības pieteikums tiesai



Situācijas apraksts

izmantojamie
dokumenti

(darba līgums, darba
laika kalendārs)

Izmantojamie fakti Papildus 
zināšanai



RISINĀJUMS:

Jāaprēķina, cik ilgu laiku darbinieks strādāja
01.04.2019 – 30.11.2019 = 8 mēneši

Kāda darba alga darbiniekam bija jāsaņem? 
8 x darba līgumā noteiktā 430 eiro = 3440

Kādu darba algu darbinieks reāli saņēma?
Kāzusā norādīts – 2800

Kāda darba alga nav izmaksāta?
3440 – 2800 = 640 eiro



Kāda atvaļinājuma nauda pienākas?
Pēdējo 6 kalendāra mēnešu darba samaksas kopsumma  = 430 x 6 = 2580 
eiro [ darba līgumā noteikta darba alga, kas jāreizina ar mēnešu skaitu ]

Pēdējo 6 kalendāra mēnešu darba dienu  kopsumma  = 21 + 19 + 23 + 22 + 
21 + 23 = 129 [ jāizmanto kalendārs ] 

Dienas vidējā izpeļņa = 2580 / 129 = 20 eiro / dienā

Par nostrādāto laiku pienākas 8 x 1,67 = 13.36 apmaksājamas dienas

Atvaļinājuma nauda pienākas 13.36 x 20 eiro = 267,20 eiro

Kopā nav izmaksāts: 640 + 267,20 = 907,20 eiro



Prasības pieteikuma veidlapas aizpildīšana



Aizpildot prasības pieteikuma veidlapu jāzina:

① Tiesas adreses noteikšana www.manas.tiesas.lv
• Darba devēja juridiskā adrese, darba vietas adrese
Bruņinieku iela 29/31 - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ,  
Abrenes iela 3, Rīga, LV-1356

• Darbinieka deklarētās dzīvesvietas adrese
Jēkaba iela 11b - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ,  Abrenes 
iela 3, Rīga, LV-1356

② Tiesas izdevumi

Darbinieks atbrīvots no tiesas izdevumiem

http://www.manas.tiesas.lv
https://tiesas.lv/tiesas/saraksts/rigas-pilsetas-vidzemes-priekspilsetas-tiesa-844
https://tiesas.lv/tiesas/saraksts/rigas-pilsetas-vidzemes-priekspilsetas-tiesa-844


Aizpildot prasības pieteikuma veidlapu jāzina:

③ Kas ir prasības priekšmets?

• Par ko tiek iesniegta prasība? Par neizmaksātās darba alga un 
atvaļinājuma naudas piedziņu

④ Prasības summas aprēķins

• Jānorāda, kā aprēķināta neizmaksātā darba alga un atv.nauda

⑤ Apstākļi, ka pamato prasību

• Apraksts tam, kā var pierādīt, ka prasība ir pamatota

⑥ Likuma normas, uz kuru pamata darba devējam ir jāpilda tas, ko prasa




