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Attālinātais darbs kā neatņemama
darba attiecību sastāvdaļa:
darba devēju skatījums 
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Darba devēji un
attālinātais
darbs

Ļoti atšķirīga darba devēju attieksme pret
attālināto darbu, ko ietekmē uzņēmuma
atrašanās vieta, nevis lielums

Galvenais iemesls kāpēc netiek praktizēta
attālināta darba ieviešana uzņēmumā –
nepieļauj uzņēmuma darbības specifika

Latgalē attālināto darbu izmantoja vismazāk 

Darba devēji Rīgā: COVID-19 saistītā ārkārtējā
situācija ir būtiski veicinājusi attālinātā darba
ieviešanu

Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē daļa darba
devēju operatīvi rīkojās, lai nodrošinātu
nodarbinātajiem iespēju strādāt attālināti

Atgriežoties pie klātienes darba birojā - būs arī
atšķirīgs nodarbināto skaits pa reģioniem



Attālinātā
darba
regulējums

Darba likuma 76.panta ceturtā daļa
Ja darbinieks un darba devējs vienojas par darba veikšanu attālināti, darbinieka izdevumus, kas saistīti ar
attālinātā darba veikšanu, sedz darba devējs, ja darba līgumā vai darba koplīgumā, kas noslēgts ar darbinieku
arodbiedrību, nav noteikts citādi un ar šādu darba koplīgumu netiek samazināts darbinieku kopējais aizsardzības
līmenis. Attālinātais darbs šā likuma izpratnē ir tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru darbinieks varētu veikt
darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic,
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts
darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos



Vienošanās par
attālinātu darbu

Darba devējs un darbinieks vienojas par darba
veikšanu attālināti vai attālināta darba iespēju
pēc nepieciešāmības (rakstveidā pie darba
līguma), kā arī izdevumiem, kas saistīti ar
attālināta darba veikšanu

Darba likums neparedz iespēju darba
devējam vienpersoniski norīkot darbinieku
strādāt attālināti

Kļūst arvien populārāk! Darba sludinājumos tiek
ietverta informācija par to, ka darba devējs
nodrošina attālināta darba iespēju



Attālināta darba
IZDEVUMI
Tipveida vienošanās – darbinieksapņemassegt visas
izmaksas, kas darbiniekam rodas papildus saistībā ar
attālinātā darba veikšanu

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu
159.-161.punkts 2021.gadā paredz mēneša normu 30 EUR par pilnas
slodzes darbu, kuru nepārsniedzot izdevumi par attālinātu darbu
netiek papildus aplikti ar nodokli

+ vienošanās par attālināta darba veikšanu
+ iesniegta algas nodokļu grāmatiņa
+ izdevumi tiek noteikti proporcionāli slodzei



1
Darba devēji aicina Finanšu ministriju izstrādāt pastāvīgu
regulējumu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
attiecībā uz attālinātā darba izdevumu atlīdzināšanu, sākot ar
2022.gada 1.janvāri

Darba devēju priekšlikumi
izdevumu kompensēšanai

2
Darba devēji aicina mazināt birokrātiskos šķēršļus attālinātā
darba izdevumu segšanā un dzēst pienākumu noteikt,
uzskaitīt un pamatot attālinātā darba apjomu un noteikt
attālinātajam darba laikam proporcionālu izdevumu
aprēķinu, kā arī pienākumu iesniegt algas nodokļu grāmatiņu



uzņēmums/iestāde turpina darbu vai turpina
sniegt pakalpojumus 

jaunu tehnoloģiju apguve, to pielietošana
ikdienas darbā

daudz informācijas par darbu jaunajos apstākļos-
palielinās veiktais darba apjoms, kvalitāte

vairāk nodarbināto ir veseli

samazinās biroja/iestādes uzturēšanas izdevumi
(kafija, papīrs, degviela, ūdens…)

ietaupa laiku tiešsaistes pasākumos (netiek
patērēts laiks ceļā uz klātienes tikšanos)

Pozitīvais

Attālinātais darbs un Darba devēja riski 

Negatīvais

darbs jaunos apstākļos, ekonomiskās problēmas,
preču piegādes, darba procesu nepārtrauktība

uzņēmuma izdzīvošana, vadības prasmes 

šaubas par doto darba uzdevumu savlaicīgu
izpildi

aizdomas par darba laika neievērošanu, 

 daudz citu pienākumu, darba lietas tiek atliktas

savlaicīga informācijas apmaiņas un
komunikācijas trūkums



Darba aizsardzības iespējas, novitātes,
tehnoloģijas covid-19 ietekmē

Notiek uzņēmējdarbības strauja attīstība. Latvijas uzņēmēji ražo un piedāvā inovācijas darba aizsardzībās
jomā:

Roku dezinfekcijas automāti, iespējami arī runājoši
Robotizācija, iesaistot mākslīgo intelektu:

telpu dezinfekcijas iespējas, izmantojot robotu, kas atpazīst konkrētus dezinfekcijas
priekšmetus, piemēram, virtuves zonas virsmas, rokturus, liftu pogas u.c.;
 roku mazgāšanas kvalitātes kontroles aprīkojums, piemēram, medicīnas iestādēs

1.

2.
Sejas masku gaisa filtrēšanas indeksa paaugstināšana, izmantojot maskās dažādus filtra
materiālus
Aizsargtērpu ergonomikas palielināšana, materiālu izvēle, jauna veida, ergonomikas principu
iestrāde
Individuālo aizsardzības līdzekļu automāti, piemēram, ar sejas masku, bahilu, cimdu
piepildījumu.



izprast situāciju uzņēmumā/iestādē,
izstrādāt ilgspējas stratēģiju

vienoties ar darbinieku par darba formu
(attālinātais darbs, daļēji attālinātais
darbs, darbs birojā)

izstrādāt kārtību, vadlīnijas attālināta
darba organizēšanai

Darba devēja rīcība
Ieviešot attālināta darba režīmu

nodrošināt drošu darba vidi

vienoties par aprīkojumu un izdevumu
kompensāciju 

darba laika uzskaite

dot skaidru darba uzdevumu un noteikt
tā izpildes termiņu

komunicēt ar darbiniekiem

ticēt darbinieka lojalitātei
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