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Dar bi nie ku no sū tī ša nas jē dziens

Dar ba de vē jiem un arī dar bi nie kiem bū tu sva rī-
gi sa prast, kad po ten ci āli uz vi ņiem ir at tie ci nāms 
no sū tī ša nas re gu lē jums, kas pie pra sa arī vir kni for-
mā lu pra sī bu iz pil di un ku ra neie vē ro ša na ga dī ju-
mā var ie stā ties ad mi nis tra tī vā at bil dī ba. Sa ska ņā ar 
DL dar bi nie ka no sū tī ša na ir ga dī ju mi, kad sais tī bā 
ar starp tau tis ko pa kal po ju mu snieg ša nu:
1) dar ba de vējs, pa ma to jo ties uz lī gu mu, ko viņš 

no slē dzis ar per so nu, ku ras la bā tiks veikts 
darbs, no sū ta dar bi nie ku uz ci tu val sti;

2) dar ba de vējs no sū ta dar bi nie ku uz ci tā val stī 
eso šu fi  li āli vai kon cer nā ie tilp sto šu uz ņē mu mu;

3) dar ba spē ka no dro ši nā ša nas pa kal po ju ma snie-
dzējs kā dar ba de vējs no sū ta dar bi nie ku dar ba spē-
ka no dro ši nā ša nas pa kal po ju ma sa ņē mē jam, ku ra 
la bā un va dī bā tiks veikts darbs, ja tā uz ņē mums 
at ro das ci tā val stī vai arī tas veic sa vu dar bī bu ci tā 
val stī. No sū tī tais dar bi nieks šā li ku ma iz prat nē 
ir dar bi nieks, kas no teik tu lai ku veic dar bu ci tā 
val stī, ne vis val stī, ku rā viņš pa ras ti veic dar bu. 

De fi  nī ci ja nav mai nī ju sies arī pēc ne se na jiem 
gro zī ju miem DL. Sā kot nē ji va rē tu šķist, ka jē-
dziens ir skaidrs. To mēr Augst ākās tie sa ci vil lie tās 
Nr. SKC–2425/2014, SKC–952/2015, kas sais tī tas 
ar Lat vi jas uz ņē mu mā strā dā jo šo med mā su no sū tī-
ša nu dar bā Nor vē ģi jas me di cī nas cen tros, no sprie-
da, ka dar bi nie ku no sū tī ša na pil nī bā at bilst ko man-
dē ju ma jē dzie nam, vie nī gi no sū tī ša na ir šau rāks 
in sti tūts, jo at tie cas uz dar ba veik ša nu ār val stīs. 
Ci tiem vār diem – at bil sto ši šiem sprie du miem dar-
bi nie ka no sū tī ša na ir ko man dē jums pa veids. Tā pēc 
šis jē dziens vairs ne šķiet tik skaidrs.

Mi nis tru ka bi ne ta 2010. ga da 12. ok tob ra no tei-
ku mi Nr. 969 „Kār tī ba, kā dā at lī dzi nā mi ar ko man-
dē ju miem sais tī tie iz de vu mi” (turp māk – no tei ku mi 
Nr. 969) pa redz, ka par ko man dē ju mu uz ska tāms 
dar bi nie ka brau ciens uz no teik tu lai ku uz ci tu ap dzī-
vo tu vie tu Lat vi jas Re pub li kā vai uz ār val stīm, lai 
(1) pil dī tu dar ba vai die nes ta uz de vu mus, (2) pa pil di-
nā tu zi nā ša nas un pa aug sti nā tu kva li fi  kā ci ju. At tie cī-
gi dar ba de vē jiem ir bū tis ki iz prast, ku ros ga dī ju mos 
dar bi nie ki at ro das ko man dē ju mā un ku ros tiek no sū-
tī ti, ņe mot vē rā dar ba de vē ja pie nā ku mu no dro ši nāt 
dar bi nie kam mi ni mā lo dar ba al gas lik mi, kas ir ta jā 
val stī, uz ku ru dar bi nieks ir no sū tīts.

Ru nā jot par at šķi rī bām starp no sū tī ša nu un 
ko man dē ju mu, pirm kārt, jā no rā da, ka ko man dē-
ju ma ga dī ju mā dar ba vie ta dar bi nie kam pa liek tā 
pa ti, at šķi ras ti kai iz pil des vie ta, bet no sū tī ša nas 
ga dī ju mā tā fak tis ki mai nās, jo dar bi nieks pil da sa-
vus dar ba pie nā ku mus ci tā val stī. Otr kārt, ko man-
dē ju ma ob li gāts priekš no tei kums nav starp tau tis ku 

Vai jaun ākie gro zī ju mi
Dar ba li ku mā 
at ri si na ne skaid ros jau tā ju mus 
par dar bi nie ku no sū tī ša nu?
Jaun ākie gro zī ju mi Dar ba li ku mā (DL), kas stā jās spē kā 2016. ga da 9. jū ni jā, 
ti ka iz strā dā ti, lai ie vies tu 2014. ga da 15. mai ja Ei ro pas Par la men ta un 
Pado mes di rek tī vas 2014/67/ES1, kā arī Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes 
2014. ga da 15. mai ja di rek tī vas 2014/66/ES2 pra sī bas. Šo di rek tī vu un 
at tie cī gi gro zī ju mu DL pie ņem ša na bi ja sais tī ta ar iden ti fi  cē tām pro blē mām 
ie priekš pie ņem ta jā re gu lē ju mā, jo īpa ši at tie cī bā uz no sū tī ša nas jē dzie nu, 
dar bi nie ku aiz sar dzī bu, sa dar bī bu ad mi nis tra tī vo so du iz pil dē, in for mā ci jas 
ap mai ņu starp Ei ro pas Sa vie nī bas (ES) da līb val stīm. Dar bi nie ku no sū tī ša na 
jo pro jām ra da daudz jau tā ju mu, tā pēc rak stā tiks ap ska tī ti gan 
ar gro zī ju miem ie vies tie jau ni nā ju mi, gan at se viš ķi ne skaid rie jau tā ju mi.

1 Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes di rek tī va 2014/67/ES par to, kā iz pil dīt 

di rek tī vu 96/71/EK par dar ba ņē mē ju no rī ko ša nu dar bā pa kal po ju mu 

snieg ša nas jo mā, un ar ko gro za Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes re gu lu (ES) 

Nr.1024/2012 par ad mi nis tra tī vo sa dar bī bu, iz man to jot 

Iek šē jā tir gus in for mā ci jas sis tē mu (IMI re gu la).

2 Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes 2014. ga da 15. mai ja di rek tī va 2014/66/ES 

par ie ce ļo ša nas un uz tu rē ša nās no sa cī ju miem tre šo val stu valstspie de rī ga jiem 

sais tī bā ar pār cel ša nu uz ņē mu ma ie tva ros (turp māk – di rek tī va 2014/66/ES).



11Nr. 7 (37), 2016. gada jūlijs

JURISTA 

PADOMS

pa kal po ju mu snieg ša na, sa vu kārt no sū tī ša na no tiek 
tie ši starp tau tis ko pa kal po ju mu snieg ša nas ie tva ros. 
Treš kārt, ko man dē ju mā dar bi nieks veic kā du kon-
krē tu uz de vu mu vai veic ap mā cī bu, sa vu kārt no sū tī-
ša nas ga dī ju mā dar bi nieks pa ras ti veic sa vus tie šos 
dar ba pie nā ku mus. Ce tur tkārt, arī esot ko man dē-
ju mā, dar bi nieks pa kļau jas sa va dar ba de vē ja rī ko-
ju miem, iek šē jai dar ba kār tī bai, no sū tī ša nas ga dī ju-
mā dar bi nieks bie ži vien tiek ie kļauts pa kal po ju ma 
sa ņē mē ja uz ņē mu ma iek šē jā struk tū rā, pie mē ram, 
med mā sas Nor vē ģi jas me di cī nas cen tros. Ie priekš 
mi nē tās at šķi rī bas ra da pa ma to tas šau bas par to, vai 
dar bi nie ku no sū tī ša na un ko man dē jums ir pie lī dzi-
nā mi jē dzie ni. To mēr dar ba de vē jiem ir jā ņem vē rā 
paš rei zē jā tie su prak se un kat ru rei zi jā vēr tē, vai 
dar bi nie ka do ša nās uz ār val stīm ir ti kai ko man dē-
jums Lat vi jas li ku ma iz prat nē vai at se višķs ko man-
dē ju ma pa veids – dar bi nie ka no sū tī ša na.

Ar gro zī ju miem ie vies tie jau ni nā ju mi DL

Gro zī ju mi DL ie vieš di vus at se viš ķus pan tus at-
tie cī bā uz dar bi nie ka no sū tī ša nu dar bam Lat vi jā un 
ār pus Lat vi jas (ES da līb val stī, Ei ro pas Eko no mi kas 
zo nas val stī, Švei ces Kon fe de rā ci jā), kā arī īpa šus 
at bil dī bas no tei ku mus par dar ba sa mak sas iz mak su 
dar bi nie ka no sū tī ša nas ga dī ju mā.

Dar bi nie ka no sū tī ša na veikt dar bu Lat vi jā
Tā pat kā līdz šim ne at ka rī gi no tā, kā das tie sī-

bu nor mas pie mē ro ja mas dar ba lī gu mam, dar ba 
de vē jam, kurš no sū ta dar bi nie ku veikt dar bu Lat-
vi jā, jā nod ro ši na dar ba ap stāk ļi, no dar bi nā tī bas 
no tei ku mi, kas pa re dzē ti Lat vi jas nor ma tī va jos 
ak tos, pie mē ram, at tie cī bā uz mak si mā lo dar ba 
lai ku, ik ga dē jo ap mak sā to at va ļi nā ju mu, mi ni mā-
lo dar ba al gas lik mi u.c. Pa pil dus tam, ka dar ba 
de vē jam Lat vi jā ir jā no sa ka savs pār stā vis (pro ti, 
tam ir fi  zis ki jā at ro das Lat vi jā), līdz ar gro zī ju mu 
DL spē kā stā ša nos šim pār stā vim ir pie nā kums 
no dro ši nāt no slēg tā dar ba lī gu ma, dar ba sa mak sas 
ap rē ķi nu, dar ba lai ka uz skai tes do ku men tu gla bā-

ša nu un uz rā dī ša nu uz rau dzī bas un kon tro les in-
sti tū ci jām. Gro zī ju mos arī skaid ri pa re dzēts, ka 
ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā ir jā nod ro ši na šo do ku-
men tu tul ko jums valsts va lo dā. Tas ra dīs pa pil du 
fi  nan šu iz de vu mus dar ba de vē jam, to mēr šā da pra-
sī ba iz riet no di rek tī vas 2014/67/ES, un tās mēr ķis 
ir pa da rīt efek tī vā ku un ātr āku kon tro li no valsts 
ie stā žu pus es un no vērst pār kā pu mus ša jā jo mā. 
Pa pil dus tam dar ba de vē jam ir uz likts pie nā kums 
do ku men tus uz gla bāt di vus ga dus pēc dar bi nie ka 
no sū tī ša nas pe ri oda bei gām.

Vi sak tu ālā kais jau tā jums ir mi ni mā lās dar ba 
al gas lik mes no dro ši nā ša na no sū tī ta jam dar bi nie-
kam un ar no sū tī ša nu sais tī to iz de vu mu seg ša na. 
Gro zī ju mu ano tā ci jā no rā dīts, ka sa ska ņā ar di rek-
tī vām 96/71/EK, 2014/67/ES to, vai ko man dē ju-
ma die nas nau du uz ska ta par da ļu no mi ni mā lās 
al gas, no sa ka at bil sto ši tās valsts re gu lē ju mam, uz 
ku ru dar bi nieks tiek no sū tīts. Pa pil dus skaid rots, 
ka ār val stu dar ba de vē jam pa pil dus mi ni mā la jai 
dar ba al gai un fak tis ko iz de vu mu at lī dzi nā ša nai ir 
jā mak sā arī ko man dē ju ma die nas nau da. Šā da pie-
eja ir ne ti kai fi  nan si āli neiz de vī ga ār val stu dar ba 
de vē jiem, bet ir arī ap šau bā ma. Di rek tī vas 96/71/
EK 3. pan ta 7. pun kta 2. apakš punkts pa redz, ka 
„ko man dē ju ma nau du”3, kas sais tī ta ar at tie cī go 
no rī ko ju mu, uz ska ta par mi ni mā lās al gas da ļu, 
ja vien to neiz mak sā, at lī dzi not tā dus fak tis kos 
iz de vu mus sais tī bā ar no rī ko ju mu dar bā kā ce ļa, 
dzī vok ļa un uz tu ra”4 iz de vu mi. No mi nē tā iz riet, 
ka jeb kā du ik die nas mak sā ju mu veik ša na sais tī bā 
ar no rī ko ju mu pa pil dus da līb val stī no teik ta jai mi-
ni mā la jai al gas var būt ti kai ga dī ju mā, ja šā dā vei-
dā tiek kom pen sē ti fak tis kie iz de vu mi, pie mē ram, 
ce ļa, dzī vok ļa un uz tu ra iz de vu mi. ES tie sas 2015. 
ga da 12. feb ru āra sprie du mā lie tā Nr. C–396/13, 
no rā dīts, ka „die nas nau da [kom pen sā ci ja par 
dar bi nie kiem sais tī bā ar no sū tī ša nu sa gā dā ta jām 
ne ēr tī bām], ku ras mēr ķis ir no dro ši nāt at tie cī go 
dar bi nie ku so ci ālo aiz sar dzī bu, kom pen sē jot ar 
no sū tī ša nu sais tī tos trū ku mus, ne tiek iz mak sā ta 
dar bi nie kiem kā at lī dzī ba par iz de vu miem, kas 
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3 An glis ka jā ver si jā allowances 

spe ci fi c to the pos ting – 

kas nav ob li gā ti tul ko ja ma 

kā „ko man dē ju ma nau da” 

un pa rei zāk bū tu tul kot kā 

„pie mak sas” vai” ik die nas 

mak sā jums sais tī bā ar 

dar bi nie ka no sū tī ša nu”, 

lai va rē tu to no šķirt no 

ko man dē ju ma (die nas) 

nau das un ne ra dī tu ne va ja dzī gu 

sa sais ti ar ko man dē ju ma 

tie sī bu in sti tū tu.

4 Di rek tī vas 96/71/EK 3. pan ta 

sep tī tās da ļas 2. pun kta 

ofi  ci āla jā tul ko ju mā, do mā jams, 

ir kļū dains tul ko jums – 

„uz tu rē ša nās iz de vu mi”, 

jā būt „iz de vu mi par uz tu ru”.

Ār val stu dar ba de vē jam 
pa pil dus mi ni mā la jai 
dar ba al gai un 
fak tis ko iz de vu mu 
at lī dzi nā ša nai ir jā mak sā 
arī ko man dē ju ma 
die nas nau da.
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fak tis ki ra du šies no sū tī ša nas re zul tā tā. Līdz ar to 
tā ir jā kla si fi  cē kā tie ši ar no sū tī ša nu sais tī ta kom-
pen sā ci ja, un sa ska ņā ar di rek tī vu tā tā dē jā di ir 
da ļa no mi ni mā lās al gas.”5

Tā pēc, pirm kārt, ir ap šau bā mi, vai ir pa rei za 
no sū tī ša nas pie lī dzi nā ša na ko man dē ju mam. Otr-
kārt, šā da pie lī dzi nā ša na ra da arī ne va ja dzī gas 
ne skaid rī bas at tie cī bā uz ko man dē ju ma die nas 
nau das iz mak sām no sū tī ta jiem dar bi nie kiem tā 
vie tā, lai skaid ri pa re dzē tu pie nā ku mu kom pen-
sēt ce ļa, uz tu ra un dzī vo ša nas iz de vu mus. To mēr, 
ņe mot vē rā šos gro zī ju mus DL un ano tā ci jā snieg-
tos skaid ro ju mus, ār val stu dar ba de vē jiem ar tiem 
būs jā rē ķi nās. 

Dar bi nie ka no sū tī ša na dar bam 
ār pus Lat vi jas 

At se viš ķā pan tā ir re gu lē ta dar bi nie ku no sū tī ša-
na veikt dar bu ār pus Lat vi jas. Uz šā diem dar bi nie-
kiem tiek at tie ci nāts jau ie priek šē jais re gu lē jums, 
ka dar ba de vē jam ir pie nā kums no sū tī ta jam dar-
bi nie kam no dro ši nāt no dar bi nā tī bas no tei ku mu 
iz pil di at bil sto ši at tie cī gās valsts, uz ku ru no sū tīts 
dar bi nieks, nor ma tī va jiem ak tiem. Pa pil dus skaid ri 
no rā dīts, ka mi ni mā lās dar ba al gas lik mes jē dziens 
no sa kāms at bil sto ši tās valsts tie sī bu ak tiem, uz 
ku ru dar bi nieks no sū tīts. Tas no zī mē, ka pirms 
dar bi nie ka no sū tī ša nas dar bam ār pus Lat vi jas dar-
ba de vē jam būs jā nos kaid ro mi ni mā lās dar ba al gas 
jē dzie na iz prat ne ša jā val stī. Ir po zi tī vi, ka tie sī bu 
nor mā ir no stip ri nāts šis pie nā kums, jo prak se rā-
dī ja, ka dar ba de vē ji ne vien mēr iz prot, ka, no sū tot 
dar bi nie ku dar bam ār pus Lat vi jas, ir pie mē ro jams 
tās valsts re gu lē jums at tie cī bā uz mi ni mā lās dar ba 
al gas sa mak su un dar ba de vē jam sais to šiem no dar-
bi nā tī bas no tei ku miem. 

Gro zī ju mi DL arī pa redz, ka ir pie mē ro ja mi 
no tei ku mi par ko man dē ju miem, ta jā skai tā par 
ko man dē ju ma iz de vu mu at lī dzi nā ša nu. Ko man-
dē ju ma die nas nau du, kas sais tī ta ar at tie cī go 
no sū tī ju mu, uz ska ta par mi ni mā lās dar ba al gas 
da ļu, ja to pa redz tās valsts no tei ku mi, uz ku ru 
dar bi nieks ir no sū tīts veikt dar bu. Ci ta at lī dzī ba, 
kas sais tī ta ar fak tis ko iz de vu mu seg ša nu, ne tiek 
uz ska tī ta par mi ni mā lās dar ba al gas lik mes da ļu. 
Ano tā ci jā no rā dīts, ka dar ba de vē jam, kas no sū ta 
dar bi nie ku veikt dar bu ār pus Lat vi jas, jā pie mē ro 

spe ci fi s kie Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi, kas reg la-
men tē ko man dē ju ma iz de vu mu at lī dzi nā ša nu. Lai 
gan gro zī ju mu ano tā ci ja ir diez gan vis pā rī ga un 
vie tām pat ne skaid ra, var pie ņemt, ka uz Lat vi jas 
dar ba de vē jiem no tei ku mi Nr. 969 ša jā ga dī ju mā 
būs at tie ci nā mi jau tā ju mā, pie mē ram, par nakts-
mīt nes, ēdi nā ša nas iz de vu mu nor mām, to mēr ne 
jau tā ju mā par ko man dē ju ma die nas nau du, ja tā 
at bil sto ši valsts, uz ku ru dar bi nieks no sū tīts, tie sī-
bu nor mām uz ska tā ma par mi ni mā lās dar ba al gas 
da ļu. Ano tā ci jas no rā dīts, ka bū šot tī mek ļa viet nes, 
ku rās tiks ie vie to ti skaid ro ju mi par kat ras valsts 
tie sī bu nor mu re gu lē ju mu ša jā jau tā ju mā. Lab klā-
jī bas mi nis tri jas mā jas la pā ir ie vie to tas sai tes uz 
da žu ES da līb val stu mā jas la pām, ku rās snieg ti 
skaid ro ju mi. 

Īpa šie at bil dī bas no tei ku mi 
būv dar bos sais tī bā ar ēku būv nie cī bu 
vai spe ci ali zē ta jos būv dar bos

Ab so lū ti jauns re gu lē jums at tie cas uz dar bi nie-
kiem, kas no sū tī ti veikt būv dar bus sais tī bā ar ēku 
būv nie cī bu vai spe ci ali zē tos būv dar bus. Gro zī ju mi 
pa redz, ja dar ba de vē jam kā apakš uz ņē mē jam ir 
no do ta pil nī ga vai da ļē ja lī gum sais tī bu iz pil de, bet 
dar ba de vējs nav iz pil dī jis pie nā ku mu iz mak sāt 
dar ba sa mak su, dar bi nie kam ir tie sī bas pra sīt neiz-
mak sā tās dar ba sa mak sas iz mak su no per so nas, 
ku ra dar ba de vē jam ir tie ši no de vu si pil nī gu vai 
da ļē ju lī gum sais tī bu iz pil di. Ir at zi nī gi jā no vēr tē, 
ka gro zī ju mos ne ti ka ie tverts sā kot nē ji pa re dzē tais 
re gu lē jums par so li dā ras at bil dī bas no di bi nā ša nu 
dar ba de vē jam un per so nai, ku ra dar ba de vē jam ir 
no de vu si lī gum sais tī bu iz pil di. Ir sva rī gi no šķirt, ka 
šis re gu lē jums at tie cas ti kai uz dar bi nie kiem, kas 
no sū tī ti veikt kon krē ta vei da būv dar bus, ne vis uz 
ik vie nu dar bi nie ku, kas veic būv dar bus sais tī bā ar 
ēku būv nie cī bu vai spe ci ali zē tos būv dar bus. 

Ir jā ņem arī vē rā, ka at bil sto ši gro zī ju miem 
dar bi nie kam ir tie sī bas no per so nas, ku ra dar ba 
de vē jam ir tie ši no de vu si pil nī gu vai da ļē ju lī gum-
sais tī bu iz pil di, pra sīt vi sas neiz mak sā tās dar ba 
sa mak sas iz mak su šo lī gum sais tī bu ie tva ros mi ni-
mā lās dar ba al gas lik mes ap mē rā, kā da tā no teik ta 
val stī, uz ku ru dar bi nieks ir no sū tīts. Arī šo gro zī-
ju mu sa ka rā ir po zi tī vi, ka, pre tē ji sā kot nē jam pro-
jek tam, dar bi nie ka tie sī bas pra sīt dar ba sa mak sas 
iz mak su ir ap ro be žo ta ar mi ni mā lās dar ba al gas 
lik mi. Pre tē jā ga dī ju mā pas tā vē ja risks, ka tik tu iz-
man to tas ne god prā tī gas shē mas ar pā rāk augst ām 
dar ba sa mak sām. 

Lai gan dar bi nie ku no sū tī ša na nav jauns tie sī-
bu in sti tūts, ir acīm re dza mi, ka tā jo pro jām ra da 
daudz jau tā ju mu. Do mā jams, ka ti kai pēc lai ka va-
rēs no vēr tēt, vai jaun ākie gro zī ju mi DL ir ie vie su ši 
skaid rā ku re gu lē ju mu ša jā jo mā. Sa vu kārt dar ba 
de vē jiem pirms dar bi nie ku no sū tī ša nas bū tu ie tei-
cams ne ti kai iz pē tīt tās valsts re gu lē ju mu, uz ku ru 
dar bi nieks tiks no sū tīts, bet iz man tot ie spē ju arī 
pie pra sīt skaid ro ju mus no ša jā jo mā at bil dī ga jām 
valsts ie stā dēm. 

Materiāls tapis
sadarbībā ar
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Dar ba de vē jam ir pie nā kums 
no sū tī ta jam dar bi nie kam 
no dro ši nāt no dar bi nā tī bas 
no tei ku mu iz pil di at bil sto ši 
at tie cī gās valsts, uz ku ru no sū tīts 
dar bi nieks, nor ma tī va jiem ak tiem.

5 ES tie sas 12.02.2015. 

sprie dums lie tā Nr. C–396/13.


