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Darbinieku norīkošanas direktīva 96/71/EK

• pienākums garantēt minimālos darba 
standartus atbilstoši uzņemošas valsts 
tiesībām

• par norīkošanas laiku pienākums izmaksāt 
valsts, uz kuru norīko, minimālo algu

• nodokļi tiek maksāti mājas valstī

• neskaidrība saistībā ar komandējuma 
izmaksu atlīdzināšanu



Kāpēc bija nepieciešama direktīvas grozīšana?



Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/957 

(2018. gada 28. jūnijs), ar ko 
groza Direktīvu 96/71/EK par 

darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā

30.07.2020.

Darbinieku norīkošanas direktīva 2018/957



Kas mainās ar direktīvu 2018/957?



Darba devēja pienākumi

Nodrošināt noteiktus 
uzņemošas valsts darba 

apstākļus

Atlīdzināt komandējuma 
izdevumus

Izpildīt otrās valsts 
administratīvās prasības



Darba samaksa: vienlīdzīga attieksme

Direktīva 96/71/EK Direktīva 2018/957

Minimālās algas likmes Atalgojums

šo apakšpunktu nepiemēro papildu arodpensiju shēmām



Minimālie darba apstākļi

Direktīva 96/71/EK

a) maksimālais darba un minimālais atpūtas laiks

b) minimālais ikgadējais atvaļinājums

c) minimālās algas likmes

d) darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumi

e) veselības aizsardzība, drošība un higiēna darbā

f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu 
pēcdzemdību periodā, bērnu un jauniešu darba noteikumiem

g) Vienlīdzīga attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un citi 
diskrimināciju izslēdzoši noteikumi

Direktīva 2018/957
a) maksimālais darba un minimālais atpūtas laiks

b) minimālais ikgadējais atvaļinājums

c) atalgojums

d) darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumi

e) veselības aizsardzība, darba drošība un higiēna darbā

f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz grūtnieču nodarbinātības noteikumiem vai 

sieviešu nodarbinātības noteikumiem pēcdzemdību periodā, kā arī attiecībā uz 

bērnu un jauniešu darba noteikumiem

g) vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un citi diskrimināciju 

aizliedzoši noteikumi

h) attiecībā uz darba ņēmēju, kurš atrodas ārpus savas pastāvīgās darba 

vietas, – izmitināšanas apstākļi gadījumos, kad darba devējs to nodrošina 

darba ņēmējiem, kuri atrodas ārpus savas pastāvīgās darba vietas

i) komandējuma nauda vai izdevumu atlīdzināšana, lai darba ņēmējiem, 

kuri atrodas ārpus sava dzīvesvietas profesionālu iemeslu dēļ, segtu ceļa, 

ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus 



Komandējuma nauda

Direktīva 96/71/EK

Komandējuma naudu, kas saistīta ar attiecīgo 
norīkojumu, uzskata par minimālās algas daļu, ja 
vien to neizmaksā, atlīdzinot tādus faktiskos 
izdevumus saistībā ar norīkojumu darbā kā ceļa, 
dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi.

Direktīva 2018/957

Komandējuma naudu, kas saistīta ar attiecīgo 
norīkojumu, uzskata par atalgojuma daļu, ja vien 
to neizmaksā, atlīdzinot tādus izdevumus, kas 
faktiski radušies saistībā ar norīkojumu darbā kā 
ceļa, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi. Darba 
devējs, darbā norīkotajam darba ņēmējam šādus 
izdevumus atlīdzina saskaņā ar darba attiecībām 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi. 



SKC-2425/2014: 
«darbinieka nosūtīšana ir 

komandējuma paveids: tas 
pilnībā atbilst komandējuma 
jēdzienam, vienīgi ir šaurāks»



dienas nauda, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas 
komandējuma laikā 

ceļa (transporta) izdevumi 

viesnīca (naktsmītni), ieskaitot brokastis 

bagāžas pārvadāšana 

izbraukšanas dokumentu noformēšana

apdrošināšanas polise

sabiedriskais transports 

komisijas maksa bankai 

autostāvvieta un iebraukšana teritorijās, maksas ceļu un tiltu 
lietošana

Darbiniekam par 
komandējuma laiku 

atlīdzina šādus 
izdevumus (MK 

noteikumi Nr.969)



Nosūtīšanas ilgums

Direktīva 96/71/EK

• nav ierobežojuma

• praksē – aptuveni 4-6 mēneši

Direktīva 2018/957

• 12 mēneši

• iespēja pagarināt līdz 18 
mēnešiem ar motivētu lūgumu

• darbinieka aizstāšana



Pagaidu darba aģentūras un pār-nosūtīšana

Neskaidrība attiecībā uz pār-
nosūtīšanas gadījumiem

Direktīva 2018/957

• pienākums informēt darba devēju 
par par-nosūtīšanu

• darba devējs – pirmā aģentūra

• vienlīdzīga attieksme

Direktīva 96/71/EK



Informēšanas pienākums

ES direktīvas 2019/1152 
(2019. gada 20. jūnijs) 
par pārredzamiem un 
paredzamiem darba 
apstākļiem Eiropas 
Savienībā 7.pants 



Arodbiedrību iespējas

• Darba tiesību prezumpcija 
šaubu gadījumā

• Solidārā atbildība

• Komandējuma dienas nauda

• Uzņēmumu ekonomiskas 
darbības analīze (pastkastīšu 
uzņēmumu novēršana)
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