
DARBA LĪGUMS

Rīga, _____._____.20___ 

Darba devēja nosaukums reģistrācijas Nr. 

juridiskā adrese 

Darba devēja pārstāvis, valdes loceklis 

Darbinieka vārds, uzvārds 

personas kods dzīves vieta 

pase Nr.(ja nav pers. koda): izdošanas vieta: 

noslēdz šo Darba līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 

1. Darbinieks stājas darbā pie Darba devēja un Darba devējs pieņem viņu darbā par

___________________________________ (pēc prof. klasifikatora _______________). 

2. Darba tiesisko attiecību sākuma datums: ___. ___. 20 ____

3. Darba līgums ir noslēgts uz:

 nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku uz trim mēnešiem 

noteiktu laiku līdz  _____ . _____. 20______ 

4. Darba samaksa Darbiniekam notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī - 15.datumā un sastāda:

EUR ______  stundā 

 EUR ______ mēnesī 

5. Darba laiks Darbiniekam ir noteikts kā:

 Normālais darba laiks no ___ līdz ___ katru darba dienu, brīvdienas  - sestdiena, svētdiena. 

  Nepilns darba laiks no ____ līdz ____ katru darba dienu, brīvdienas  - sestdiena, svētdiena. 

Maiņu un summētais darba laiks par trim mēnešiem, saskaņā ar Latvijas Republikas Darba 

likuma 140.pantu. Darba devējs garantē darbiniekam nodarbinātību ne mazāk, ka 6 (sešas) darba 
dienas ar 12 (divpadsmit) stundu ilgumu mēnesī 

6. Pamata darba vietas adrese  _________________________________

 Darbinieku var nodarbināt dažādās darba vietās. 
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7. Darba devējs var uzteikt darba līgumu Darba likuma 101.pantā noteiktajos gadījumos.

8. . Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu pēc paša vēlēšanās vienu mēnesi iepriekš,

kā arī Darba likuma 100.panta 4. un 5.daļas paredzētajos gadījumos. 

9. Jebkuri strīdi starp Darba devēju un Darbinieku vispirms jārisina sarunu ceļā, bet. Strīdi, kurus nav
iespējams atrisināt sarunu ceļā, tiek risināti Darba likuma noteiktajā kārtībā. 

10. Darba līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darba devēja, otrs - pie

Darbinieka. 

11. Šajā Līgumā neatrunātos gadījumos puses vadās pēc Latvijas Republikas Darba likumdošanas.

Darba devējs 

 /paraksts/ 

Darbinieks 

 /paraksts/ 

Līguma veidlapa ir izstrādāta Elizabetes Krivcovas juridiskajā birojā. krivcova.lv 
Формуляр договора разработан юридическим бюро Елизаветы Кривцовой. krivcova.lv

http://krivcova.lv/

