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Attālinātais darbs šā likuma izpratnē ir darba
izpildes veids, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu
veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek
veikts ārpus darba devēja uzņēmuma, tai skaitā
darbs, ko veic, izmantojot informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas.
Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs,
kas darba rakstura dēļ saistīts ar nodarbinātā regulāru
pārvietošanos.

Ja darbinieks un darba devējs vienojas par darba
veikšanu attālināti, darbinieka izdevumus, kas
saistīti ar attālināto 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 [redakcija no 01.08.2021]
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ieteikumi darbiniekiem

darba devējs nav tiesīgs bez darbinieka piekrišanas likt strādāt
attālināti.

Ja nav vienošanās par attālināto darbu - darbs jāveic darba
līgumā noteiktajā vietā.

paredzēt, ka darbs devējs pēc darbinieka pieprasījuma organizē
attālināta darba veikšanu, ja to pieprasa [noteiktu kategoriju
darbinieki].

Vienošanās.

Ideja DKL:



ieteikumi darbiniekiem

darbam nepieciešamo aprīkojumu [dators, printeris, galds, krēsls
u.c.] nodrošina darba devējs. Var vest no darba uz mājām vai
iegādāties papildus.

Likums atļauj vienoties, ka darbinieks izmantos savu aprīkojumu.
Šādā gadījumā jāvienojas par to, kā tiks atlīdzināti izdevumi, kas
darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša darba
aprīkojuma nolietošanos (amortizāciju).

Darba aprīkojums



ieteikumi darbiniekiem

Pārbaudi līgumu - vai maziem burtiem nav ierakstīts, ka
darbinieks pats uzņemas segt attālinātā darba izdevumus.

Ja esi gatavs uzņemties daļu izdevumu [nejaukt ar darba
aprīkojumu] - precīzi atrunā, kurus [piem., elektrība, internets,
komunālie pakalpojumi u.c.].

Atceries - koplīgumā var vienoties, ka izdevumus uzņemas
darbinieks, tikai tad, ja netiek pasliktināts darbinieku kopējais
aizsardzības līmenis.

Izdevumi



ieteikumi darbiniekiem

Arī strādājot attālināti, jāievēro noteiktais darba laiks.  Atceries,
ka darba laikā ir jāveic darba pienākumi un jābūt darba devēja
rīcībā. Darba devēja pienākums joprojām ir uzskaitīt darba laiku.
Darba devējs nedrīkst prasīt ieslēgtu kameru, bet atskaites gan.

Centies ar darba devēju vienoties par elastīgu darba laiku:
sāc agrāk - beidz agrāk;
sāc vēlāk - beidz vēlāk;
vienojies par laiku, kad noteikti esi sasniedzams, pārējo laiku
organizē pats u.t.t.

Atceries, ka pats uz savu galvu nevari strādāt virsstundas un
nakts darbu.

Darba laiks



ieteikumi darbiniekiem

atpūtas laiks ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic
viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata.

Tev nav vēlu vakarā vai brīvdienās jāatbild uz darba devēja e-
pastiem. Izmanto atpūtas laiku un dari to, kas tev patīk!

Darba devējs nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas, ja izmanto savas
tiesības.

Tiesība atslēgties



NEPILNS
DARBA
LAIKS



tiesība noteikt nepilnu darba laiku līdz 30.06.2021*

ja ir īslaicīgs ražošanas apjoma kritums

DKL, kas noslēgts ar arodbiedrību

nemazinot kopējo aizsardzības līmeni

darbiniekam, kurš nepiekrīt nepilna laika noteikšanai
ir tiesība:

uzteikt darba līgumu nekavējoties
saņemt atlaišanas pabalstu

*Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 18.p.



ieteikumi darbiniekiem

atpūtas laiks ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic
viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata.

Tev nav vēlu vakarā vai brīvdienās jāatbild uz darba devēja e-
pastiem. Izmanto atpūtas laiku un dari to, kas tev patīk!

Darba devējs nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas, ja izmanto savas
tiesības.

Tiesība atslēgties



nepilns darba laiks [redakcija no 01.08.2021]

grūtniece, 
sieviete pēcdzemdību periodā līdz vienam
gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, -
visā barošanas laikā,
darbinieks ar invaliditāti, 
darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu
vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu
vecumam,
vai darbinieks, kura kā vecāka aprūpē ir tāda
pilngadīga persona ar invaliditāti no bērnības,
kurai nepieciešama īpaša kopšana.

(2) Darba devējs nosaka nepilnu darba laiku, ja to
pieprasa
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GAIDĀMĀS
IZMAIŅAS
DARBA
LIKUMĀ https://www.lm.gov.lv/lv/likumprojekts-

grozijumi-darba-likuma  



LM priekšlikumi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20.
jūnija direktīvas (ES) 2019/1158 par darba un
privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un
aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu
2010/18/ES.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada
20.jūnija direktīvas (ES) 2019/1152 par
pārredzamiem un paredzamiem darba
apstākļiem Eiropas savienībā.

direktīvu
pārņemšana




