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53.pants. Izpildījuma vieta

(1) Darbiniekam ir pienākums veikt darbu uzņēmumā, 
ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies citādi.

40.pants. Darba līguma forma

(2) Darba līgumā norāda:
4) darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav 
paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku 
var nodarbināt dažādās vietās).

Darba likums



Starptautiskie dokumenti
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• Eiropas sociālo partneru vienošanās par attālināto
darbu (telework) (13.07.2002.)

✓ teledarbs – informācijas tehnoloģiju izmantošana

• SDO konvencija Nr.177 “Konvencija par darbiniekiem,
kas darbu veic mājās” (1996):

✓ darbs mājās – darbs, kā rezultātā radīts
produkts vai pakalpojums pēc darba devēja
norādījuma mājās vai citās darbinieka izvēlētās
telpās



Starptautiskie dokumenti
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ES direktīvas, ko plānots pārskatīt:

• Padomes 30.11.1989. Direktīva 89/954/EEK par
minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un
veselības aizsardzību darba vietā

• Padomes 29.05.1990. Direktīva 90/270/EEK par
minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un
veselības aizsardzību darbā ar displeju ierīcēm



Grozījumi 
Darba aizsardzības likumā
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• Stājās spēkā 01.07.2020.

• Attālinātais darbs (definīcija un prasības)

• Pašnodarbināto drošība un veselības aizsardzība

• Darba aizsardzības dokumentu sagatavošana

• Darba devēju sadarbība

• Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra



Attālinātais darbs - definīcija
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Attālinātais darbs – (1.panta 20.punkts):

• pastāvīgs vai regulārs

• darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt
uzņēmuma ietvaros

• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana, bet ne tikai

• netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir
saistīts ar regulāru pārvietošanos



Darba vides riska novērtēšana

7

• Attālinātais darbs (8.pants)

• darba vides riska novērtēšana darba vietai vai
veidam (privātās dzīves un mājokļa
neaizskaramība)

• nodarbinātais sadarbojas ar darba devēju un
sniedz informāciju par apstākļiem attālinātā
darba vietā



Dokumentācijas sagatavošana
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• Elektronisko dokumentu sagatavošana (6.panta
7.punkts)

✓ Darba devējam ir tiesības izmantot informācijas
tehnoloģiju risinājumus ar darba aizsardzību
saistīto procesu dokumentēšanā.

✓ Ar darba aizsardzību saistītos elektroniskos
dokumentus paraksta atbilstoši Elektronisko
dokumentu likumam.



Dokumentācijas sagatavošana
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✓ Darba devējs nodrošina valsts uzraudzības un
kontroles iestādēm iespēju piekļūt
elektroniskajiem dokumentiem un pārliecināties par
to autentiskumu un integritāti.

✓ Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums
pierādīt, ka attiecībā uz elektronisko dokumentu un
elektronisko parakstu ir ievērotas normatīvo aktu
prasības.



Nelaimes gadījumu izmeklēšana 
(MK 950 6.punkts)

1
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Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz 
nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar cietušo:

• uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, 
ieskaitot darba laika pārtraukumus;

• pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus 
uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba 
laika, tai skaitā atrodoties komandējumā vai 
darba braucienā vai veicot darbu attālināti.



Informācija, anketas

1
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• http://stradavesels.lv/materiali/

http://stradavesels.lv/materiali/


Informācija, video
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• ESF video “Saudzē veselību, strādājot ārpus biroja!”
https://www.youtube.com/watch?v=ddxNIvPoO1g

https://www.youtube.com/watch?v=ddxNIvPoO1g
https://www.youtube.com/watch?v=ddxNIvPoO1g
https://www.youtube.com/watch?v=ddxNIvPoO1g


Informācija, anketas
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• https://iosh.com/media/1507/iosh-home-office-mobile-office-full-report-

2014.pdf

• https://www.hse.gov.uk/msd/dse/home-working.htm#long

• https://www.telework.gov/federal-community/telework-employees/safety-

checklist/

https://iosh.com/media/1507/iosh-home-office-mobile-office-full-report-2014.pdf
https://www.hse.gov.uk/msd/dse/home-working.htm#long
https://www.telework.gov/federal-community/telework-employees/safety-checklist/


Paldies!
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