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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]



Vienošanās vai rīkojums?

Darba likums neparedz darba devējam tiesības bez darbinieka
piekrišanas likt strādāt attālināti.

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

Vai darba devējs var pieņemt organizatorisku lēmumu likvidēt
biroja darbu? 

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

Ideja darba koplīgumam:



MK rīkojums Nr. 720
Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu [11.10.2021 - 11.01.2022]

5.1. darba devēji:
5.1.1. nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) 
 attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to
pieļauj;
5.1.2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba
devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai
tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina
darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti
savā dzīvesvietā;



Darba aprīkojums

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).



Izdevumi

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.



Darba aizsardzība
darba devējam ir jāizvērtē, kādā veidā nodrošināt nodarbinātajam
pēc iespējas drošu darba vidi un apstākļus un darbiniekam
jāsadarbojas.

darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši
katram tā darbības veidam, bet ja darba apstākļi ir līdzīgi, pietiek
ar darba vides riska novērtēšanu attiecībā uz vienu darba vietu vai
darba veidu. 

Ja nodarbinātais attālināto darbu veic dažādās vietās (privātās
vai publiskās vietās), darba devējs darba vides riska novērtēšanu
veic attiecībā uz konkrēto darba veidu (piemēram, biroja darbs,
darbs ar displeju), bet, ja nodarbinātais attālināto darbu veic
pastāvīgi vienā vietā  (piemēram, savā dzīvesvietā), darba devējs
darba vides riska novērtēšanu veic attiecībā uz konkrēto darba
vietu, ja darba devējs un nodarbinātais par to ir vienojušies. 



Darba laiks 
Arī strādājot attālināti, jāievēro noteiktais darba laiks.  Darba laikā
ir jāveic darba pienākumi un jābūt darba devēja rīcībā. 

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

Bez darba devēja akcepta nevar strādāt virsstundas un nakts
darbu.



Darba laika uzskaite

Darba devēja pienākums  ir uzskaitīt darba laiku. 

Kaut arī darba laika uzskaites metodes, ir atstātas darba devēja
ziņā, tām ir jābūt samērīgām un likumīgām. Izmantojot dažāda
veida aplikācijas un kontroles rīkus, ir jāpatur prātā, ka
darbiniekam ir arī tiesības uz privātumu.

Lemjot par to, kādi uzraudzības pasākumi var tikt īstenoti, darba
devējam vajadzētu izsvērt, analizējot šādus faktorus:

1) kāda veida uzdevumus darbinieks pilda;
2) kā veidojas darba samaksa (vai ir noteikta laika alga vai akordalga);
3) cik lielā mērā plānotā uzraudzība skars darbinieka privātumu.



Tiesība atslēgties

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

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

Ieteikums darba koplīgumos izstādāt vadlīnijas un paredzēt
apmācības.



Aizliegums radīt negatīvas sekas

Nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī
darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji
normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

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