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Vairākām nodarbināto kategorijām atļautas vairāk virsstundas

ievērojot maksimālo darba laiku 60 stundas nedēļā:

4.13 valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem, Veselības ministrijas;
Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Nacionālā veselības dienesta;
Aizsardzības ministrijas resora, Izglītības un zinātnes ministrijas resora, Iekšlietu ministrijas resora un Ārlietu ministrijas ierēdņiem un
darbiniekiem

4.13.2 pašvaldības policijas, bāriņtiesas un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem,
to sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri nodrošina izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību

4.13.4 lai nodrošinātu kuģošanas drošību - ostu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbiniekiem



Garāks darba un īsāks atpūtas laiks
transportlīdzekļu vadītājiem:
4.45.1. transportlīdzekļu ikdienas vadīšanas laikposms nedrīkst pārsniegt 11 stundas (esošo deviņu stundu vietā);
4.45.2. transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laikposms nepārsniedz 60 stundas (esošo 56 stundu vietā);
4.45.3. kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu laikā nepārsniedz 96 stundas (esošo 90 
stundu vietā);
4.45.4. pēc piecarpus transportlīdzekļa vadīšanas stundām (esošo četrarpus stundu vietā) transportlīdzekļa vadītājs ievēro
vismaz 45 minūšu pārtraukumu, izņemot gadījumu, ja viņam sākas atpūtas laiks;
4.45.5. 45 stundu regulāro iknedēļas atpūtu var saīsināt līdz 24 stundām, neprasot par to kompensāciju;
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iespēja maksāt mazāku 
atlīdzību par dīkstāvi
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uzkrāto atvaļinājumu
izmantošana
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nepilna darba laika
noteikšana koplīgumā
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dīkstāves un dīkstāves
palīdzības pabalsti
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aizliegums iesniegt darba
devēja maksātnespējas

pieteikumu
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NVA tiesības atļaut ātrāk 
uzsākt kolektīvo atlaišanu

“Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-
19 izplatību”
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iespēja ātrāk uzsākt 
kolektīvo atlaišanu

03

atbildība par pašizolācijas
pārkāpumiem un mutes un 
deguna aizsega nelietošanu

01

valsts institūcijas pēc 
iespējas turpina sniegt 
pakalpojumus attālināti

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums
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VID padziļinātās sadarbības programmas
dalībnieki

Covid-19 izraisītā krīze ietekmējusi
negatīvi

līdz 31.12.2020 

īpaša tiesība,
īpašiem darba

devējiem

17.p.



Tiesības samazināt atlīdzību par dīkstāvi no 100% uz 70%

jāsaglabā 430 eiro;

ja apgādībā ir nepilngadīgs bērns vai bērns,
kurš turpina vispārējās, profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
papildus, saglabājami līdzekļi par katru
apgādībā esošu bērnu valsts noteiktā minimālā
uzturlīdzekļu par bērnu apmērā.

īpaša tiesība,
īpašiem darba

devējiem

17.p.



Darbiniekam izmaksājamā atlīdzība par dīkstāvi

darba alga 70% jāizmaksā

1500 1050 1050

700 490 490

500 350 430



bērns līdz 7 g 
(eiro)

7 - 18 g 
(eiro)

18 - 24 g (mācās) 
(eiro)

1 107,5 129 129

Valsts noteiktie minimālie uzturlīdzekļi par bērnu



Ja darbiniekam ir bērni …

darba alga 70% 2 bērni līdz 7 gadi jāizmaksā

1500 1050 430 + 215 = 645 1050

700 490 430 + 215 = 645 645

500 350 430 + 215 = 645 500



piešķirt darbiniekam neizmantoto ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu,
neievērojot Darba likuma 150. panta otrās
daļas noteikumus

īpaša tiesība,
īpašiem darba

devējiem

17.p.



Ja darbinieks nepiekrīt atlīdzības par 
dīkstāvi samazinājumam..

Darbinieka uzteikums [īpašais regulējums ]

izbeidz nekavējoties

atlaišanas pabalsts [DL 112.p.]

17.p. 
2.daļa

* Līdz 31.12.2020 personai, kurai bezdarbnieka statuss piešķirts 12.03.2020 vai vēlāk un kura par bezdarbnieku kļuvusi pēc darba vai dienesta
attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma pamata, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu par bezdarbnieka
pabalsta piešķiršanu
[Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” Pārejas noteikumu 25.punkts]



darba koplīgumā

ar darbinieku arodbiedrību

līdz 31.12.2020 

nemazinot kopējo aizsardzības līmeni

ja īslaicīgs ražošanas apjoma kritums18.p.



Ja darbinieks nepiekrīt nepilna darba laika
noteikšanai...

Darbinieka uzteikums [īpašais regulējums ]

izbeidz nekavējoties

atlaišanas pabalsts [DL 112.p.]

18.p. 
2.daļa

* Līdz 31.12.2020 personai, kurai bezdarbnieka statuss piešķirts 12.03.2020 vai vēlāk un kura par bezdarbnieku kļuvusi pēc darba vai dienesta
attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma pamata, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu par bezdarbnieka
pabalsta piešķiršanu
[Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” Pārejas noteikumu 25.punkts]
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«Nekā jauna nav zem saules, 
kas ir jau bijis, tas atkal būs, un,

kas ir jau noticis, tas atkal notiks…”

Salamans mācītājs 1:9

https://www.tvnet.lv/7101945/levits-atbalsta-arkartas-situacijas-izsludinasanu-valsti
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