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Eiropas Sociālo partneru pamatnolīgums par uzmākšanos un 
vardarbību darba vietā (2007)

Formas

• fiziskas, psiholoģiskas un/vai seksuālas formas

• atsevišķs gadījums vai regulāras uzvedības 
modelis

• var notikt starp kolēģiem, vadītājiem un 
padotajiem darba ņēmējiem vai trešajām 
pusēm, piemēram, klientiem, patērētājiem, 
pacientiem, skolēniem u.c

• no niecīgas necieņas izpausmes līdz nopietnai 
rīcībai, tostarp kriminālpārkāpumiem, kad 
nepieciešama valsts iestāžu iejaukšanās

Uzmākšanās  notiek  tad,  ja viens  vai  vairāki  darba  
ņēmēji  vai  vadītājs  atkārtoti  un apzināti  tiek  
ļaunprātīgi  izmantoti,  apdraudēti  un/vai  pazemoti  
ar  darbu  saistītos apstākļos

Vardarbība notiek tad, ja pret vienu vai vairākiem 
darba ņēmējiem vai vadītājiem tiek vērsti 
vardarbības draudi ar darbu saistītos apstākļos

Uzmākšanos  vai  vardarbību  var  īstenot  viens  vai  
vairāki  vadītāji  vai  darba  ņēmēji nolūkā ietekmēt 
vai apdraudēt vadītāja vai darba ņēmēja cieņu, 
ietekmējot tā veselību un/vai radot naidīgu 
atmosfēru darba vidē



Eiropas Sociālo partneru pamatnolīgums par uzmākšanos un 
vardarbību darba vietā (2007)

atzīst, ka vardarbība un uzmākšanās nav 
pieņemami

iesaka uzņēmumiem pieņemt uzņēmumu 
politikas

paredz nekavējoties objektīvi izskatīt vardarbības 
un uzmākšanās gadījumus

sūdzību izskatīšanā nosaka izmantot precīzu 
pamatojošu informāciju 

lai novērstu vardarbību, paredz izpratnes 
veicināšanu un apmācības



Starptautiskās Darba 
organizācijas 2019.gada 

Konvencija pret vardarbību un 
aizskarošu izturēšanos (Nr.190)



Īpaša nozīme no darbinieku perspektīvas
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Personu loks

darba ņēmēji neatkarīgi no viņu 
līgumiskā statusa

apmācāmās personas 
(praktikanti, mācekļi)

darba ņēmēji, kuru darba 
attiecības ir izbeigtas 

brīvprātīgie

darba meklētāji un darba 
pretendenti

personas, kas pilda darba devēja 
pilnvaras

aptver visas nozares privātajā un 
valsts pārvaldes sektorā



Darba vide

darba vietā: publiskās un privātās
telpās

kur darba ņēmējam tiek maksāts

darba ņēmējs pavada pārtraukumu
darbā vai ēd, vai izmanto sanitārās,
mazgāšanās un pārģērbšanās telpas

ar darbu saistītos braucienos,
ceļojumos, apmācībās, pasākumos
vai sabiedriskās nodarbēs;

izmantojot ar darbu saistītu saziņu,
tostarp informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas

darba devēja nodrošinātā mītnē

ceļā uz darbu vai no tā



Jēdzieni

“vardarbība un uzmākšanās” darba vidē ir dažāda veida 
nepieņemama uzvedība un prakse (neatkarīgi no tā, vai tā ir vai 

nav atkārtota), kuras mērķis vai sekas ir fizisks, psiholoģisks, 
seksuāls vai ekonomisks kaitējums, tostarp ar dzimumu saistīta 

vardarbība un uzmākšanās, vai šādas uzvedības vai prakses 
draudi

“ar dzimumu saistīta vardarbība un uzmākšanās” nozīmē tādu 
vardarbību un uzmākšanos, kas vērsta pret personām viņu 

dzimuma vai sociālā dzimuma dēļ vai kas nesamērīgi ietekmē 
noteikta dzimuma vai sociālā dzimuma personas, un tas ietver 

seksuālu uzmākšanos



Latvijas perspektīva: tiesisks ietvars

Darba devēja pienākums nodrošināt 
drošus un veselībai nekaitīgus darba 

apstākļus

DL: 28.pants, DAL 27.pants

Ar darba līgumu darbinieks uzņemas 
veikt noteiktu darbu, pakļaujoties 
noteiktai darba kārtībai un darba 

devēja rīkojumiem, bet darba devējs —
maksāt nolīgto darba samaksu un 

nodrošināt taisnīgus, drošus un 
veselībai nekaitīgus darba apstākļus



Vardarbība un uzmākšanās 

Psiholoģiskie un 

emocionālie faktori

saspringta 

psiholoģiskā 

atmosfēra darbā

nelabvēlīgas, saspīlētas attiecības starp 

nodarbinātajiem
savstarpējās attiecības darba kolektīvā, 

savstarpējais atbalsts, psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, bosings
nelabvēlīgas, saspīlētas attiecības ar darba 

devēju

vardarbība

fiziska vardarbība
iespējami nodarbināto, klientu vai citu 

personu fiziski uzbrukumi, seksuāla 

uzmākšanāsseksuāla uzmākšanās

Darba vides riska faktori: Ministru kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, 
1.pielikums



Mobings / bosings



Mobings / bosings

Nav definīcijas tiesību aktos

DL 7., 29., 94.pants un tiesu prakse

Ziņošana un pierādīšana

Latvijas Republikas Senāta 

Administratīvo lietu 

departamenta spriedums lietā Nr. 

A420287716, SKA-474/2019 un 

lietā Nr. C30407917, SKC-

276/2020



Seksuālā uzmākšanās

Atšķirīga attieksme DL 7., 29.pants

Darba devēja pienākums nodrošināt 
veselīgu un nekaitīgu darba vidi, DL 
28.pants 

Izaicinājumi: ziņošana, pierādīšana



Vardarbība 
ģimenē un 
darba attiecības

apzināties,  ka rīcība ir 
prettiesiska, nepieņemt 
to, zināt savas tiesības, 

ziņot

Atzīt vardarbības ģimenē 
sekas un, ciktāl iespējams, 

mazināt tās ietekmi uz 
darba vidi



Uzņēmuma politika

Droši ziņošanas kanāli

Strīdu izskatīšanas mehānismi

Psihologa konsultācijas

Apmācības

Vardarbība darba vietā: risinājumi uzņēmuma līmenī

KOPLĪGUMS
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