Ar 2020.gada 1.jūliju, spēkā stājas
Darba aizsardzības likuma grozījumi,
saistībā par attālināto darbu.

Nodarbinātais veic darbu darba devēja
uzņēmuma ietvaros.

ATTĀLINĀTS
DARBS[1]

Patstāvīgi vai regulāri darbs tiek veikts ārpus
uzņēmuma.

[1] Attālinātā darba definīcija un kādas ir Darba devēja un Darbinieka savstarpējās tiesības,
pienākumi un atbildība, izmantojot darba attiecībās attālināto darba formu

http://m.likumi.lv/doc.php?id=310068

Darbs tiek veikts izmantojot informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas.

DARBINIEKA PIENĀKUMI, VEICOT
ATTĀLINĀTO DARBU
Nodarbinātais sadarbojas ar darba devēju darba
vides riska novērtēšanā.

Par attālināto darbs tiek uzskatīts,
tikai tad, ja darba devējs un
nodarbinātais ir vienojušies par tā
veikšanu pastāvīgi vai regulāri,
noformējot rakstveidā un parakstot
abām pusēm, kā rī ietverot
informāciju par:
Darba vietas atrašanos

Darba dienu skaits, darba
stundu skaists

Darba laiks - sākums,
beigas, atpūtas laiks

Darbinieka pakļaušanās
darba devēja prasībām

Sniedz darba devējam informāciju par attālinātā
darba vietas apstākļiem, kas, nodarbinātajam veicot
darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību.

Nodarbinātā izraudzītās darba vietas
apmeklējums ir pieļaujams tikai tad,
ja nodarbinātais pats to ierosina vai piekrīt darba
devēja izteiktai iniciatīvai.
Vienlaikus nodarbinātā nepiekrišana šādam
apmeklējumam, ja pastāv citas iespējas darbinieka rakstiski aizpildīts pašnovērtējums,
anketa u.c., nevar būt par pamatu atteikumam
vienoties par attālinātā darba veikšanu.

Par attālināto darbu netiek uzskatīts
darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar
regulāru pārvietošanos.

Svarīgi, lai darbinieks būtu pietiekami informēts
(instruēts) par pareizu darba aprīkojuma
lietošanu un apzinātos darba vides riskus.

Visus izdevumus kas saistīti ar darba vietas
ierīkošanu atbilstoši likumdošanas prasībām
sedz Darba devējs.

Pašnodarbinātajiem turpmāk būs jāievēro vispārīgie darba aizsardzības
principi, ciktāl tas atbilst veicamā darba būtībai.
Ja uzņēmumā tiek plānotas darba vietas, kuras skar augstākminētos
grozījumus DA likumā, darba devējam jāinformē par to Sunstar Group darba
aizsardzības speciālists.

DOKUMENTĀCIJAS
SAGATAVOŠANA
Autentifikācijai izmantojot
lietotājvārdu un paroli vai citus
risinājumus, darba devējs ir tiesīgs
izmantot informācijas tehnoloģiju
risinājumus ar darba aizsardzību
saistīto procesu dokumentēšanā:

Darba vides risku novērtēšanā.

E-PARAKSTS

Veicot nodarbināto apmācību.
Darba devējam ir jānodrošina valsts
uzraudzības un kontroles iestādēm
(Valsts darba inspekcijai u.c.) iespēja
piekļūt šiem dokumentiem un
pārliecināties par to autentiskumu
un integritāti.

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu[2] elektroniskais
dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu:
Ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.
Kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par
elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar
elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā.

Sagatavojot nodarbinātajiem
pārbaudes testus vai dažādas
veidlapas, informāciju par darba
aizsardzības jautājumiem.

[2] “Elektronisko dokumentu likums”
https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums

SPOŽI RISINĀJUMI
UZŅĒMUMA IZAUGSMEI

ATTĀLINĀTA DARBA
NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA[3]

Meemo
DIGITALIZĒTA DARBA IZSARDZĪBAS SISTĒMA

Nodarbinātajam nekavējoties par to ir jāziņodarba devējam
Nodarbinātajam ieteicams informēt ģimenes locekļus par iespējām
sazināties ar darba devēju, lai viņi varētu informēt darba devēju
situācijās, kad nodarbinātais nevar pats to izdarīt, piemēram, ja noticis
smags nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana.

[3] Izmaiņas Ministru kabinata 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaites kārtība”
http://m.likumi.lv/doc.php?id=196653
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