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Mobings darba vietā
Psiholoģiska terora veids, kad viens vai vairāki 

darbabiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā 

veidā vēršas pret kādu savu kolēģi

DEFINĪCIJA



SALĪDZINĀJUMS

regulēts

neregulēts

nav pētīts

Ziņojums “Ending 
violence and 

harassment against 
women and men in 
the world of work”, 

International Labour 
Conference, 107th

Session, 2018



SALĪDZINĀJUMS



PIEMĒRS

Konfliktsituācija ar veikala vadītāju, citu darbinieku noskaņošana

Dienesta automašīnas atņemšana

Signalizācijas kodu neiedošana

Atslēgšana no uzņēmuma datorsistēmas

Darba samaksas samazināšana

2016. gada tiesas spriedums
«Atbildētāja pret prasītāju nav izvērsusi mobingu vai pieļāvusi 
diskrimināciju, kas dotu prasītājam tiesības prasīt piedzīt no darba 
devēja morālo kompensāciju un prasīt darba devēja atvainošanos.

Par mobingu var runāt, ja vardarbība notiek ilgstoši, tāda ir šā vārda jēga.
[..] Laika periodu no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 30.jūlijam nav
pamata atzīt par ilgstošu. »



2020.gada 28.aprīļa Senāta spriedums lietā Nr.. SKC-276/2020

«Nav pamatota atziņa, ka psiholoģiskajam teroram obligāti jāilgst vismaz dažus
mēnešus un ka 13 darba dienas nekādos apstākļos tam neatbilst. Jo biežākas un
sistemātiskākas ir kaitnieciskās darbības, jo īsāks laika posms nepieciešams, lai
konstatētu mobingu.

Tiesai nebija pamata pretprasības noraidīšanai izmantot argumentu, ka
atbildētāja neesot norādījusi konkrētu diskriminācijas aizlieguma pazīmi.»

Pastāvīga darbinieces kritizēšana pēc atgriešanās no BKA
Izvairīšanās no kontaktēšanās, ignorēšana
Aizliegums novietot automašīnu darba autostāvvietā
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Darba likuma 100.pants. Darbinieka uzteikums

SVARĪGS IEMESLS

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba
līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma
termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu
iemeslu atzīstams katrs tāds apstāklis, kas,
pamatojoties uz tikumības un taisnprātības
apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās
attiecības.

Uzteikuma pamats pēc Darba likuma 100.panta piektās
daļas ir darbinieka subjektīvais vērtējums par radušos
situāciju un apstākļiem, viņam nonākot pie kategoriska
atzinuma, ka darba tiesisko attiecību turpināšana nav
iespējama, pamatojoties tieši uz tikumības un
taisnprātības apsvērumiem. (Augstākās tiesas
spriedums lietā Nr.SKC-1793/2015).
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Darbinieka subjektīvā pārliecība:

Darba devēja prettiesiska rīcība – kā tā izpaužas?

Kāpēc rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību 

turpināšanu?

Vērtēšanas jautājums:

Visi būtiskie apstākļi ir izvērtējami kopsakarā, nevis atrauti

Strīdus gadījumā darbinieka subjektīvai pārliecībai jābūt objektīvi 
novērtējamai

Kritērijs «svarīga iemesla» 
noteikšanā
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Darbinieka uzteikums svarīga iemesla dēļ

stājas spēkā nekavējoties:

Nav piemērojams 1 mēneša uzteikuma

termiņš

Nepieciešamība nodrošināt darba

nepārtrauktību ar esošajiem resursiem

Nepieciešamība atrast jaunu darbinieku

Uzteikuma spēkā stāšanās
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Darba devējam ir pienākums izmaksāt

darbiniekam atlaišanas pabalstu:

Ja darba devējs piekrīt, ka darbinieka

norādītais iemesls ir svarīgs (Darba

likuma 112.panta otrā daļa)

Atkarībā no darba darba attiecību ilguma

1-4 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā

Atlaišanas pabalsts
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Morālā kaitējuma kompensācijas risks:

Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums un
aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas, darbiniekam
papildus citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir
tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par
morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par
morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava
ieskata. (Darba likuma 29.panta astotā daļa)

«Atlaišanas pabalsts pats par sevi nekompensē
darbiniekam darba devēja prettiesiskas rīcības
rezultātā radīto kaitējumu - zaudējumus un fiziskās
vai morālās ciešanas. Šāda kaitējuma
kompensēšanas mehānismi ir zaudējumu
atlīdzināšana un morālā kaitējuma kompensēšana.»
(Augstākās tiesas spriedums lietā Nr. SKC-
1491/2013).

Moralā kaitējuma kompensēšana
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Morālā kaitējuma atlīdzības apmēru ietekmē dažādi

faktori:

Darba devēja izvērstās psiholoģiskās vai fiziskās

ietekmēšanas smagums

Ilgums

Intensitāte

Iesaistīto personu loks

Morālā kaitējuma atlīdzināšana
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Citi iespējamie riski Darba devējam:

Sūdzības Valsts darba inspekcijai

Sūdzības arodbiedrībām

Kaitējuma nodarīšana darba devēja

reputācijai

Iespējamais «domino» efekts

Potenciālu tiesvedību risks

Citas sekas



PADOMS

Ko darīt?
Iekšējās pārbaudes veikšana
Atbildes sniegšana darbiniekam

Korporatīvās kultūras izvērtēšana

Padoma lūgšana ārpusē
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Uzņēmuma kapacitātes ietvaros izstrādāt un ieviest
procedūras, kas novērš mobinga vai līdzīga rakstura parādības
uzņēmumā:

• Nodrošināt darbinieku informētību par procedūrām

• Nodrošināt atbildīgo personālu, kas atbild par
procedūru ievērošanu

• Ziņošanas mehānismu izstrāde un ziņotāju aizsardzība

• Politiku iedzīvināšana – sarunāties uz ziņot

Veikt darbinieku, it sevišķi vadītāju un personālvadības,
apmācību

Preventīvi pasākumi:



Experience 
Success

Andris Lazdiņš

andris.lazdins@ellex.lv


