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Darba devējs ir atbildīgs par
nodarbināto drošību un

veselību darbā.

Administratīvie pārkāpumi
darba aizsardzības jomā
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Administratīvie pārkāpumi
darba tiesisko attiecību jomā
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Ar darba līgumu darba devējs uzņemas nodrošināt
taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem,
drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā
arī uz taisnīgu darba samaksu.
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Darba devējam ir pienākums nodrošināt tādu darba
organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu
izpildīt viņam noteikto darbu.

Efektīvi un praktiski pasākumi, piemēram, telpas un
iekārtas, darba laiks, uzdevumu sadale, apmācības, ne tikai
fiziskā, bet arī psihoemocionālā vide. 
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Kad darbs pārvēršas
ļaunā murgā jeb
terors darba vietā
 https://arodbiedribas.lv/news/kad-darbs-parversas-launa-murga-jeb-terors-darba-vieta/ 

Piesakies SIA Mobings!
Tevi sagaida verbāla aizskaršana, draudi, apsaukāšana,
izsmiešana, publiska pazemošana, sociāla izolēšana,
ignorēšana, baumu izplatīšana, apmelošana, nepamatota
vainošana, kritizēšana, pārmērīga kontrole, fiziska
aizskaršana, nevēlama seksuāla uzmanība, darbinieka
kompetencei nepiemērota darba došana, pārāk liela darba
slodze un nereāli tā izpildes termiņi, informācijas nesniegšana.

https://arodbiedribas.lv/news/kad-darbs-parversas-launa-murga-jeb-terors-darba-vieta/


Darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba,
kad darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa
paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba
devēja vai trešo personu pamatotām interesēm.
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Darba devēja tiesības izteikt piezīmi, rājienu.90

Darbinieks pilnībā vai daļēji atbrīvojams no civiltiesiskās
atbildības par darba devējam nodarītajiem zaudējumiem,
ja arī darba devējs pats — ar saviem rīkojumiem vai
nenodrošinot pienācīgus darba apstākļus vai darba
aprīkojumu — bijis vainīgs zaudējumu nodarīšanā.
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Darba devēja tiesības uzteikt darba līgumu.101

Darba kārtību uzņēmumā nosaka darba kārtības
noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba
devēja rīkojumi.
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ieteikumi darbiniekiem

Fiksē.
Uzrakstīt visus faktiskos apstākļus - pa dienām, pa stundām. 
Aprakstīt, kas neapmierina, kā izpaužas prettiesiskā rīcība.
Pretī jāsaliek pierādījumi, kas to apstiprina.
[liecinieki, rakstveida pierādījumi (t.sk. video, audio, foto, sms, e-
pasti u.c.)]



ieteikumi darbiniekiem

Meklē atbalstu.  
Darba vietā vērsies pie arodbiedrības. 
 



Informē darba devēju.
Darbiniekam ir tiesības savu aizskarto tiesību vai
interešu aizsardzības nolūkā iesniegt sūdzību
uzņēmumā attiecīgi pilnvarotai personai.

Darba devējam sūdzība jāizskata un atbildi par
pieņemto lēmumu darbiniekam jāsniedz
nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc
sūdzības saņemšanas. 

Darbiniekam un darbinieku pārstāvim ir tiesības
piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt
paskaidrojumus un izteikt savu viedokli.
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ieteikumi darbiniekiem

Darba devējs un darbinieku pārstāvji var
vienoties par darba strīdu komisijas izveidošanu
uzņēmumā.



ieteikumi darbiniekiem

Mediācija*

brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt
savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai
ar mediatora starpniecību



ieteikumi darbiniekiem

CPL 43.p. - atbrīvots no tiesas izdevumiem;
CPL 138.1 pants

Prasības pieteikums tiesai:

(1) Pagaidu aizsardzības līdzekļi :
1) atbildētājam piederošas kustamas mantas apķīlāšana;
2) aizlieguma atzīmes vai citas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, attiecīgās
kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā;
3) aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības vai pienākums atbildētājam
noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības;
4) izpildu darbības atlikšana (arī aizliegums tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu
piedzinējam vai parādniekam vai mantas pārdošanas apturēšana);
5) strīdīgo attiecību pagaidu noregulējums.



ieteikumi darbiniekiem

Ej prom no darba.

DL 100.p.
DL 100.p. 5.d. + 112.p. + 122.p.
DL 114.p.




