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Anotācija 
 

Metodiskā izstrādne „Darba attiecības Darba likuma kontekstā” paredzēta profesionālās 

tālākizglītības programmas mācību vielas apguvei mācību priekšmetā „Uzņēmējdarbības 

pamati”. Metodiskā izstrādne sagatavota tēmas „Darba attiecības Darba likuma kontekstā” visām 

apakštēmām – „Darba tiesisko attiecību uzsākšana un darba līgums”, „Darba samaksa un 

ieturējumi”, „Darba laiks un atpūtas laiks”, „Darba tiesisko attiecību izbeigšana”. Katrai 

apakštēmai sagatavots teorētiskais materiāls Power Point formātā un praktiskais darbs teorētisko 

zināšanu nostiprināšanai. Zināšanu pārbaudei sagatavoti divi ieskaites darba varianti un ieskaites 

darba vērtēšanas kritēriji. 

Darba mērķis: izveidot mācību materiālu tēmas „Darba attiecības Darba likuma 

kontekstā” apguvei un zināšanu pārbaudei. 

Uzdevumi: 

1. Sagatavot teorētisko materiālu visu tēmas „Darba attiecības Darba likuma 

kontekstā” apakštēmu izklāstam; 

2. Sagatavot praktiskos darbus tēmas „Darba attiecības Darba likuma kontekstā” 

zināšanu nostiprināšanai; 

3. Sagatavot ieskaites darbu un tā vērtēšanas kritērijus tēmas „Darba attiecības 

Darba likuma kontekstā” zināšanu pārbaudei. 

Sagatavotais metodiskais materiāls vairākkārtīgi pielietots mācību vielas apguvei 

profesionālās tālākizglītības programmās, tajā skaitā atklātā mācību stundā 2018.gada 

21.novembrī (stundu vēroja Jelgavas tehnikuma direktora vietniece izglītības jomā Nona 

Jakušova un Jelgavas tehnikuma izglītības metodiķe Baiba Lukaševiča. Izglītojamo atsauksmes 

par mācību materiālu pozitīvas – materiāls novērtēts kā atbilstošs reālai dzīves situācijai, 

praktiskie darbi veicina teorētisko zināšanu apguvi, kā īpaši nozīmīga atzīmēta apakštēma 

„Darba samaksa un ieturējumi”. 
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1. DARBA TIESISKO ATTIECĪBU UZSĀKŠANA UN DARBA 

LĪGUMS 

1.1. Stundas īstenošanas apraksts 
 

Stundas tēma: Darba tiesisko attiecību uzsākšana un darba līgums 

 

Mērķis: Pilnveidot zināšanas par normatīvo bāzi, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības, 

Darba likuma reglamentāciju darba tiesisko attiecību uzsākšanai un darba līguma saturam un 

noslēgšanas kārtībai 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. Zina kādi normatīvie akti reglamentē darba tiesiskās attiecības 

2. Zina kādi dokumenti jāiesniedz darba līguma noslēgšanai 

3. Izprot darba līguma obligātās sastāvdaļas, var atrast tās darba līgumā un izvērtēt vai tās 

atspoguļotas atbilstoši Darba likuma prasībām 

 

Nepieciešamie resursi: 

1. Prezentācija „Darba tiesisko attiecību uzsākšana un darba līgums” 

2. Dators, projektors 

3. Praktiskais darbs „Darba līguma analīze” 

 

Mācību organizācijas formas: lekcija, vizualizēšana, individuāls darbs ar tekstu, situācijas 

analīze, pārrunas 

 

Vērtēšana: praktiskais darbs „Darba līguma analīze” netiek vērtēts ar atzīmi, bet atbildes tiek 

pārrunātas un pamatotas ar citātiem no darba līguma. Tas ļauj audzēkņiem novērtēt savas darba 

līguma analīzes prasmes un sniedz skolotājam informāciju par audzēkņu zināšanām. 
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1.2. Prezentācija – darba attiecību reglamentācija, uzsākšana, darba līgums 
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1.3. Praktiskais darbs – darba līguma analīze 
 

Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija.  

Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši 

likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt 

analīzes rezultātu tabulā: 

Informācija Informācija ir 

sniegta 

atbilstoši 

likuma 

prasībām 

Informācija 

nav sniegta 

atbilstoši 

likuma 

prasībām 

Informācijas 

līgumā nav 

Darbinieka vārds, uzvārds, personas 

kods, dzīvesvieta 

   

Darba devēja vārds, uzvārds 

(nosaukums), reģistrācijas numurs un 

adrese 

   

Darba tiesisko attiecību sākuma datums    

Darba tiesisko attiecību paredzamais 

ilgums 

   

Darba vieta    

Darbinieka arods, amats, specialitāte    

Vispārīgs nolīgtā darba raksturojums    

Darba samaksas apmērs    

Darba samaksas izmaksas laiks    

Nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks    

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 

ilgums 

   

Darba līguma uzteikuma termiņš    

Norāde uz darba koplīgumu, kas 

piemērojams šīm darba tiesiskajām 

attiecībām 

   

Norāde uz darba kārtības noteikumiem, 

kas piemērojami šīm darba tiesiskajām 

attiecībām 

   

 

Atbildēt uz jautājumiem: 

1. Vai dotajā līgumā ir Darba likumam neatbilstoša informācija? Kāda? 

2. Vai dotajam līgumam ir juridisks spēks? Ja nav – kāpēc? 

3. Ar kādu informāciju vajadzētu papildināt līgumu, lai tam būtu juridisks spēks un tas 

atbilstu Darba likuma normām? 
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DARBA LĪGUMS 
 

 

SIA „ABC”, reģistrācijas Nr.90000087993, tās direktora Jāņa Ozola personā, kas darbojas uz 

Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts Darba Devējs, no vienas puses, un Liene Bērziņa, 

personas kods  070789 – 11432, pase DC Nr.49787, izdota 2015.gada 19.decembrī Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļā, dzīv. L.Paegles ielā 24 - 13, turpmāk tekstā saukts 

Darbinieks, no otras puses, savā starpā noslēdz šo Līgumu par sekojošo: 

 

                                                  1. Līguma priekšmets 

 

1. Darbinieks par atlīdzību uzņemas veikt šajā Līgumā noteiktos darba pienākumus Darba 

Devēja uzņēmumā, un Darba Devējs apņemas nodrošināt Darbinieku ar normāliem 

darba apstākļiem un ar šajā Līgumā noteikto darba samaksu. 

 

                                             2. Līguma pamatnoteikumi 

 

       2.1. Šis Līgums sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas darba likumdošanas aktiem, 

un nav pretrunā ar tiem. 

       2.2. Darbinieks tiek pieņemts darbā Darba Devēja uzņēmumā par grāmatvedi. 

       2.3. Darbinieks tiek pieņemts darbā nosakot viņam algu  720,00 EUR.       

       2.4. Darbinieks uzsāk sava darba izpildi Darba Devēja uzņēmumā ar 2010.gada 15.oktobri. 

       2.5. Darba Devējs Darbiniekam nosaka pārbaudes laiku, kas ilgst četrus mēnešus, lai 

noskaidrotu, vai Darbinieka darba prasme atbilst viņam uzticētajam darbam. Ja pārbaudes 

rezultāti apmierina Darba Devēju, Līgums skaitās noslēgts uz laiku, kas norādīts šī Līguma 

       2.6. Neapmierinoša pārbaudes rezultāta gadījumā šis Līgums tiek lauzts un Darba Devējs 

atlaiž Darbinieku no darba, neizmaksājot atlaišanas pabalstu. 

       2.7. Šis Līgums starp Darbinieku un Darba Devēju tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

       2.8. Darbinieks, stājoties darbā pie Darba Devēja, uzrāda vai nodod Darba Devējam visus 

dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem nepieciešami, stājoties 

darbā. 

                                                 3. Darbinieka pienākumi 

  

       3.1. Ievērot Darba Devēja uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus, šī Līguma, 

ugunsdrošības, darba higiēnas noteikumus un citas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, 

kas nepieciešamas Darbinieka ieņemamajam amatam.                       

 3.2. Ievērot un pildīt sava ieņemamā amata profesionālās darbības pamatuzdevumus un 

noteikumus, kādi ir noteikti Darbinieka konkrētajam ieņemamajam amatam (amata aprakstā). 

      3.3. Savlaicīgi un precīzi izpildīt Darba Devēja rīkojumus, pavēles un citus norādījumus.       

      3.4.  Pildot savus darba pienākumus, ņemt vērā un ievērot Darba Devēja amatpersonu, kura  

pakļautībā  tas  atrodas, pavēles, norādījumus  un  citus  rīkojumus.  

      3.5. Saudzīgi izturēties pret Darba Devēja naudas un materiālajiem līdzekļiem, kas uzticēti 

Darbiniekam, un  uzņemties  pilnu  materiālo  atbildību  par  to  nozaudēšanu  vai  bojāšanu.       

      3.6.  Savlaicīgi ziņot Darba Devējam vai viņa norādītajam darbiniekam par visiem 

apstākļiem, kas apdraud viņam nodoto materiālo vērtību drošību. Gādāt par zaudējumu 

novēršanu Darba Devēja uzņēmumam. Neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus Darba Devēja uzņēmumam.     

      3.7.  Zināt un ievērot Darba Devēja noteiktās Darbiniekam uzticēto materiālo vērtību 

pieņemšanas, uzglabāšanas un izsniegšanas instrukcijas, normatīvus un noteikumus, kā arī 

uzskaites dokumentu vešanas noteikumus par to esamību un atlikumu. 
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      3.8.   Noteiktā kārtībā veikt uzskaiti, sastādīt un iesniegt Darba Devējam uzskaites 

dokumentus par preču, naudas un materiālo vērtību atlikumu. Piedalīties Darbiniekam uzticēto 

materiālo vērtību inventarizācijā.   

       3.9.  Ievērot stingru konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Darba Devēja 

uzņēmuma finansiālo, komerciālo vai citu darbību, gan šī Līguma darbības laikā, gan pēc šī 

Līguma darbības laika termiņa izbeigšanās. Rūpēties par uzņēmuma prestižu. Ievērot Darba 

Devēja uzņēmuma stilu un tradīcijas. 

       3.10.  Ejot atvaļinājumā vai beidzoties darba attiecībām, nodot ar aktu viņa atbildībā esošās 

vērtības.  

       3.11. Darba Devēja norādītajam darbiniekam. Iztrūkuma vai vērtību bojāšanas gadījumā 

Darbiniekam jāatlīdzina  materiālajām vērtībām radītā  bojājuma vai zaudējuma vērtība  saskaņā 

ar  LR  likumdošanu. 

                                                    

4. Darbinieka tiesības 

 

       4.1.  Pieprasīt no Darba Devēja darba samaksu, kas nav mazāka par Latvijas Republikā 

noteikto darba samaksas minimumu (minimālo darba algu). 

       4.2.  Pieprasīt no Darba Devēja  Darbiniekam pienākošās sociālās garantijas, kas ir noteiktas 

LR likumos.  

       4.3.  Pieprasīt LR likumdošanā noteikto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, saglabājot darba 

vietu un Līgumā noteikto darba samaksu. 

 

                                                   5. Darbinieka atbildība 

 

       5.1.  Darbinieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas, izpildot darba 

pienākumus, viņa vainas dēļ nodarīti Darba Devējam, ja vien pats Darba Devējs ar saviem 

norādījumiem nav bijis vainīgs pie zaudējuma rašanās. Darbinieks ir pilnībā materiāli atbildīgs 

par tieši viņam Darba Devēja nodotajām naudas, materiālajām un citām vērtībām saskaņā ar 

spēkā esošo likumdošanu.   

       5.2.  Darbinieks personīgi atbild  par veicamā darba (saskaņā ar amata aprakstu, šo Līgumu 

un Darba Devēja rīkojumiem) precīzu un savlaicīgu izpildi   LR likumdošanas aktos noteiktajā 

kārtībā. 

                

6. Darba Devēja pienākumi 

 

       6.1.  Ievērot Darbinieka tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas darba likumdošanas 

aktos. 

       6.2.  Darba Devējs apņemas apmaksāt Darbiniekam par precīzi un savlaicīgi padarītu darbu 

saskaņā ar darba likumdošanu un šī Līguma noteikumiem. 

       6.3.   Noteiktajā kārtībā izdarīt materiālo vērtību inventarizāciju. 

       6.4.  Gadījumā, ja Darbinieks radījis Darba Devēja uzņēmumam tiešus reālus zaudējumus 

vai ja viņš ir Darba Devēja uzņēmumam parādā, Darba Devējam ir tiesības LR likumos noteiktā 

kārtībā neizmaksāt Darbiniekam pilnu darba samaksu, kas noteikta Līgumā, kā arī ieturēt no 

Darbinieka algas summas, kas radušās iespējamā zaudējuma rašanās vai parāda dēļ.  

       6.5.  Nodrošināt veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus, kas paredzēti  likumdošanas 

aktos. 

       6.6.  Pirms stāšanās darbā iepazīstināt Darbinieku ar veicamo darbu un apstākļiem, iekšējās 

darba kārtības, ugunsdrošības un citiem darbam nepieciešamajiem noteikumiem. 

       6.7.  Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem piešķirt Darbiniekam ikgadējo 

atvaļinājumu. 
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7. Nobeiguma noteikumi 

 

       7.1.  Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar citu darba devēju. 

       7.2. Darba Līguma noteikumus abas līgumslēdzēju puses var grozīt tikai ar abu pušu 

rakstveida piekrišanu atbilstoši LR darba likumdošanas aktiem. 

       7.3.  Darba Līgumu var lauzt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

Vienpusēja darba Līguma laušana pieļaujama tikai LR darba likumdošanā paredzētajos 

gadījumos un kārtībā.      

       7.4.  Darba strīdi starp Darba Devēju un Darbinieku noregulējami, savstarpēji pusēm 

vienojoties, bet ja tas tā nav iespējams, tad tie izšķirami LR likumos noteiktajā kārtībā.  

       7.5.  Darba Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darba Devēja, 

otrs – pie Darbinieka. 

                                                          Pušu paraksti 

 

 Darba Devējs /………………/                                    Darbinieks  /………………./ 
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2. DARBA SAMAKSA UN IETURĒJUMI 

2.1. Stundas īstenošanas apraksts 
 

Stundas tēma: Darba samaksa un ieturējumi no darba samaksas 

 

Mērķis: Pilnveidot zināšanas par darba samaksas veidiem, nodokļiem, ko ietur no darba 

samaksas un to aprēķināšanas kārtību 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. Zina kādi ir darba samaksas veidi 

2. Prot aprēķināt bruto darba samaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas un neto darba samaksu 

3. Izprot kā veidojas darba devēja izmaksas un valsts nodokļu ieņēmumi saistībā ar 

darbinieku nodarbināšanu 

 

Nepieciešamie resursi: 

1. Prezentācija „Darba samaksas veidi, nodokļi no darba samaksas” 

2. Dators, projektors 

3. Tāfele 

4. 1. praktiskais darbs tēmai „Darba samaksa” 

5. 2. praktiskais darbs tēmai „Darba samaksa” 

 

Mācību organizācijas formas: lekcija, vizualizācija, vingrināšanās, individuāls darbs  

 

Vērtēšana: praktisie darbi „Darba samaksa” netiek vērtēti ar atzīmi, bet atbildes tiek 

atspoguļotas uz tāfeles un pārrunātas. Tas ļauj audzēkņiem novērtēt savas darba samaksas un 

ieturējumu aprēķina  prasmes dažādās situācijās un sniedz skolotājam informāciju par audzēkņu 

zināšanām. 
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2.2. Prezentācija – darba samaksas veidi, nodokļi no darba samaksas 
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2.3. Praktiskais darbs – ieturējumu aprēķināšana, neto darba samaksa, 

izmaksas darba devējam 

1. Praktiskais darbs tēmai “Darba samaksa” 

1. uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 650 mēnesī, viņam apgādībā ir 1 

persona. VID noteiktais mēneša neapliekamais minimums EUR 123 Aprēķināt neto 

atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus 

nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 

2.uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 880 mēnesī. VID noteiktais mēneša 

neapliekamais minimums EUR 73 Aprēķināt neto atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī 

darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar 

šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 
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3.uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 1080 mēnesī. VID noteiktais mēneša 

neapliekamais minimums EUR 22, apgādībā 2 personas. Aprēķināt neto atalgojumu mēnesī, 

summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus nodokļus mēnesī saņems 

valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 

4.uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 1280 mēnesī. VID noteiktais mēneša 

neapliekamais minimums EUR 0, strādniekam ir 3 apgādībā esošas personas. Aprēķināt neto 

atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus 

nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 
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2. Praktiskais darbs tēmai “Darbs un atalgojums” 

1. uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa blakus darba vietā ir EUR 650 mēnesī, viņam apgādībā ir 2 

personas. VID noteiktais mēneša neapliekamais minimums EUR 70.  Aprēķināt neto 

atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus 

nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 

2.uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 880 mēnesī, prēmija EUR 120, 

piemaksa par nakts darbu EUR 76. VID noteiktais mēneša neapliekamais minimums EUR 0, 

darbinieka apgādībā ir 1 persona. Aprēķināt neto atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī darbinieka 

darbs izmaksās darba devējam un cik lielus nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar šī 

darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 
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3.uzdevums 

Strādnieka bruto darba samaksa pamatdarba vietā ir EUR 3 par katru saražoto produkcijas 

vienību. Šajā mēnesī tika saražotas 287 produkcijas vienības. VID noteiktais mēneša 

neapliekamais minimums EUR 42, apgādībā 2 personas. Aprēķināt neto atalgojumu mēnesī, 

summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus nodokļus mēnesī saņems 

valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 

4.uzdevums 

Strādniekam pamatdarba vietā maksā minimālo mēnešalgu. VID noteiktais mēneša 

neapliekamais minimums EUR 120, strādniekam ir 3 apgādībā esošas personas. Aprēķināt neto 

atalgojumu mēnesī, summu, kādu šī darbinieka darbs izmaksās darba devējam un cik lielus 

nodokļus mēnesī saņems valsts saistībā ar šī darbinieka nodarbināšanu. 

Aprēķins: 

1) VSAOI darbiniekam 

2) IIN 

3) Neto darba alga 

4) VSAOI darba devējam 

5) Izmaksas darba devējam 

6) Nodokļi valstij 
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3. DARBA LAIKS UN ATPŪTAS LAIKS 

3.1. Stundas īstenošanas apraksts 

 
Stundas tēma: Darba laiks un atpūtas laiks 

 

Mērķis: Pilnveidot izpratni par darba laiku, atpūtas laiku un darba laika uzskaites kārtību Darba 

likuma kontekstā 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. Zina kādi ir darba laika veidi 

2. Zina atvaļinājumu veidus, izprot to piešķiršanas kārtību 

3. Izprot darba laika uzskaites pamatprincipus 

 

Nepieciešamie resursi: 

1. Prezentācija „Darba laiks un atpūtas laiks” 

2. Datori, projektors 

3. Praktiskais darbs „Darba laika uzskaite” 

4. Kalendārs 

 

Mācību organizācijas formas: lekcija, vizualizācija, vingrināšanās, individuāls darbs  

 

Vērtēšana: praktisie darbi „Darba laika uzskaite” netiek vērtēti ar atzīmi, bet darba laika 

uzskaites pamatprincipi katram darbiniekam tiek pārrunāti un audzēkņi vienojas par pareizo 

uzskaitīto darba stundu skaitu katrā gadījumā. Tas ļauj audzēkņiem novērtēt savas darba laika 

uzskaites prasmes dažādās situācijās un sniedz skolotājam informāciju par audzēkņu zināšanām. 
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3.2. Prezentācija – darba laiks un atpūtas laiks 
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3.3. Praktiskais darbs – darba laika uzskaite 
 

Izmantojot MS Excel sagatavot SIA „ABC”, reģistrācijas Nr. 44317259001, juridiskā adrese 

Leona Paegles iela 7, Valmiera, LV 4201 darba laika uzskaites sarakstu šī gada novembrim un 

decembrim, ņemot vērā, ka uzņēmuma darbiniekiem noteikts šāds darba laiks: 

1. Izpilddirektors Jānis Ozols – strādā katru darba dienu 8 stundas 

2. Grāmatvede Vita Liepa – strādā katru darba dienu 8 stundas 

3. Sekretāre Sigita Bērziņa – bērna kopšanas atvaļinājumā 

4. Kokapstrādes operators Ivo Bērziņš – nepāra nedēļās darba dienās no 6.00 līdz 

15.00 ar pārtraukumu 1 stunda, pāra nedēļās no 15.00 līdz 24.00 ar pārtraukumu 1 

stunda 

5. Kokapstrādes operators Mārtiņš Osis – pāra nedēļās darba dienās no 6.00 līdz 

15.00 ar pārtraukumu 1 stunda, nepāra nedēļās no 15.00 līdz 24.00 ar 

pārtraukumu 1 stunda 

6. Ražošanas daļas vadītājs Oto Kārkliņš – strādā katru darba dienu 8 stundas, 

ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 4 nedēļas no 11.novembra 

7. Loģistikas speciāliste Gita Egle – strādā katru darba dienu 8 stundas, slimības 

lapa no 3. līdz 6.decembrim. 
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DARBA DIENU KALERNDĀRS 
 

NOVEMBRIS 2019 

P O T C P S S Papildus informācija 

28 29 30 31 1 2 3 20 darba diena  

4 5 6 7 8 9 10 160 darba stundas 

11 12 13 14 15 16 17   

18 19 20 21 22 23 24 
18. novembris - Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena 

25 26 27 28 29 30 1   

  

 

 

 

 

 

 

DECEMBRIS 2019 

P O T C P S S Papildus informācija 

25 26 27 28 29 30 1   

2 3 4 5 6 7 8 18 darba dienas 

9 10 11 12 13 14 15 142 darba stundas 

16 17 18 19 20 21 22   

23 24 25 26 27 28 29 
24. decembris - Ziemassvētku vakars. 25. decembris - Pirmie 

Ziemassvētki. 26. decembris - Otrie Ziemassvētki.  

30 31 1 2 3 4 5 
31. decembris - Vecgada 

vakars. 
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4. DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANA 

4.1. Stundas īstenošanas apraksts 

 
Stundas tēma: Darba tiesisko attiecību izbeigšana 

 

Mērķis: Pilnveidot zināšanas par normatīvo bāzi, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības, 

Darba likuma reglamentāciju darba tiesisko attiecību uzsākšanai un darba līguma saturam un 

noslēgšanas kārtībai 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

4. Zina kādi normatīvie akti reglamentē darba tiesiskās attiecības 

5. Zina kādi dokumenti jāiesniedz darba līguma noslēgšanai 

6. Izprot darba līguma obligātās sastāvdaļas, var atrast tās darba līgumā un izvērtēt vai tās 

atspoguļotas atbilstoši Darba likuma prasībām 

 

Nepieciešamie resursi: 

4. Prezentācija „Darba tiesisko attiecību uzsākšana un darba līgums” 

5. Dators, projektors 

6. Praktiskais darbs „Darba līguma analīze” 

 

Mācību organizācijas formas: lekcija, vizualizēšana, individuāls darbs ar tekstu, situācijas 

analīze, pārrunas 

 

Vērtēšana: praktiskais darbs „Darba līguma analīze” netiek vērtēts ar atzīmi, bet atbildes tiek 

pārrunātas un pamatotas ar citātiem no darba līguma. Tas ļauj audzēkņiem novērtēt savas darba 

līguma analīzes prasmes un sniedz skolotājam informāciju par audzēkņu zināšanām. 
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4.2. Prezentācija – darba tiesisko attiecību izbeigšana 
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4.3. Praktiskais darbs – darba tiesisko attiecību situāciju analīze 
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1. Situācija. Vēl pērn darba devējs neiebilda, ka mēs – radošas profesijas pārstāvji 

– strādājām vairākās darbavietās, tādējādi nodrošinot sev papildu ienākumus. 

Taču nu mūsu birojā krasi samazināja darbinieku skaitu. Tā rezultātā 

palikušajiem darbiniekiem pienākumi ir gandrīz dubultojušies. Tāpēc darba 

devējs pieprasa atteikties no blakusdarbiem un vēlas šādu punktu ierakstīt arī 

darba līgumā. Piekrītot jaunajai prasībai, baidos, ka tādējādi būšu arī 

nodedzinājusi tiltus uz citām darbavietām. Vai šāda darba devēja prasība ir 

likumīga? 

 

2. Situācija. Par algas samazinājumu uzzināju no personāla daļas vadītājas, bet 

jaunais darba līgums, kurā norādīts samazinātais atalgojums, vēl nav iedots 

parakstīt. Būtībā esmu situācijā, ka vecais darba līgums vēl ir spēkā, bet algu 

man jau maksā pēc jaunā, bet vēl neparakstītā darba līguma. Vai tas ir likumīgi ? 

 

3. Situācija. Mana štata vieta uzņēmumā tika likvidēta, darba devējs mani pārcēla 

strādāt uz citu nodaļu. Ar jauno darbu esmu apmierināta, bet drīz būs pagājis 

mēnesis, kopš tur strādāju, un darba devējs tā arī vēl nav izveidojis manu darba 

līgumu, kurā būtu norādīta darba alga (par to vienojāmies tikai mutiski) un 

konkrētie darba pienākumi. Uztraucos, ka galu galā man neizmaksās algu, jo 

reāli iepriekšējais darba līgums vairs nav spēkā, bet jaunā vēl nav.  

 

4. Situācija. Darba devējs ar mani noslēdzis darba līgumu uz noteiktu laiku – 

vienu gadu. Drīz tuvojas tā beigu termiņš, bet darba devējs nav devis ziņu, ka 

darba līgums tiks pagarināts. Nojaušu, ka krīzes situācijā pēc tā termiņa beigām 

mani atlaidīs, tāpēc nesaskatu motivāciju iesākt projektus un pildīt tos darba 

pienākumus, kurus līdz tam laikam nevarēšu pabeigt. Kā man labāk rīkoties?  

 

5. Situācija. Darbā pastāvēja bonusu sistēma – labākajiem darbiniekiem tika 

piešķirta apmaksāta brīva nedēļa pie atvaļinājuma (tas ir ierakstīts koplīgumā). 

Savu brīvo nedēļu nepaguvu izmantot pagājušajā gadā, taču šogad taupības dēļ 

vadība to vairs izmantot neļauj. Vai tad, ja šis punkts vēl nav izslēgts no darba 

koplīguma, es varu pierādīt savu taisnību, ka man šī apmaksātā atvaļinājuma 

nedēļa pienākas? 
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5. IESKAITES DARBS 

5.1. Ieskaites darbs tēmai „Darba attiecības” I variants 
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5.2. Ieskaites darbs tēmai „Darba attiecības” II variants 
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5.3. Ieskaites darba tēmai „Darba attiecības” vērtēšanas kritēriji 
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Izmantotie avoti 
 

 
 

 


