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Darbinieku norīkošanas direktīva 96/71/EK

• direktīvu piemēro dalībvalstī 
reģistrētiem uzņēmumiem, 
kuri saistībā ar starptautisku 
pakalpojumu sniegšanu norīko 
darba ņēmējus darbā kādā 
dalībvalstī

• pienākums garantēt minimālos 
darba standartus atbilstoši 
uzņemošas valsts tiesībām

• par norīkošanas laiku 
pienākums izmaksāt valsts, uz 
kuru norīko, minimālo algu

• nodokļi tiek maksāti mājas 
valstī



Tiesību akti

• Darba likums

• Ministru kabineta noteikumi 
Nr.969  “Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem 
saistītie izdevumi”

• Ministru kabineta ieteikumi Nr. 
1 “Ieteikumi vienotas rīcības 
nodrošināšanai attiecībā uz 
darbinieku nosūtīšanu” 

• Darba likums

• Ministru kabineta noteikumi 
Nr.969  “Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem 
saistītie izdevumi”

• Ministru kabineta ieteikumi Nr. 1 
“Ieteikumi vienotas rīcības 
nodrošināšanai attiecībā uz 
darbinieku nosūtīšanu” 



Norīkošanas identificēšana



Norīkošanas identificēšana

• Darbinieks dodas instalēt 
pārdoto preci uz citu dalībvalsti

• Darba devējs sūta darbiniekus 
montēt ēku reklāmas zīmes

• Profesors lasa lekcijas citas 
valsts universitātē

• Darbinieks dodas mācīties / 
mācīt ārvalstu uzņēmumā

• Darbinieks dodas piesaistīt 
savam uzņēmumam klientus



Norīkošanas identificēšana

1. Darbinieka pastāvīga darba vieta ir Rīgā. 
2. Darbinieku var nodarbināt dažādās vietās Latvijas teritorijā 

un ārvalstīs. Komandējumi tiek noteikti uz noteiktu laiku ar 
darba devēja rakstisku rīkojumu.

3. Darbinieks piekrīt, ka darba pienākumu pildīšana ir saistīta 
ar ilgstošiem komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā 
un citās valstīs.

4. Darbiniekam tiek noteikta darba samaksa par darbu Latvijā 
5,50 EUR stundā pēc nodokļu nomaksas, savukārt par 
darbu ārvalstīs – 8,00 EUR stundā pēc nodokļu nomaksas.



Norīkošanas identificēšana

DL 14.pants

1) darba devējs, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar 
personu, kuras labā tiks veikts darbs, nosūta darbinieku uz 
citu valsti;

2) darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli 
vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu;

3) darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā 
darba devējs nosūta darbinieku darbaspēka 
nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un 
vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī 
vai arī tas veic savu darbību citā valstī.



Darbinieku norīkošanas gadījumi

LV uzņēmums Dānijas uzņēmums

LV PDA

Zviedrijas mātes
uzņēmums

LV meitas
uzņēmums

Vācijas uzņēmums

Pakalpojuma
līgums

Pakalpojuma
līgums

Pakalpojuma
līgums



Norīkošanas identificēšana

Darbinieku
norīkošana

Pakalpojuma 
līgums starp 

Latvijas un citas 
ES valsts 

uzņēmumiem

Darba līgums 
starp Latvijas 

uzņēmumu un 
darbinieku

Pakalpojumu 
sniedz citā ES 

valstī



Norīkošanas identificēšana: Pakalpojums

“pakalpojums” ir jebkāda pašnodarbināta saimnieciskā 
darbība, parasti par atlīdzību, kā minēts Līguma 
50. pantā;

Pakalpojumu direktīva (2006/123/EK) 4.panta 1)

EKL 50. pantā ir precizēts, ka pakalpojumus uzskata par 
“pakalpojumiem” Līguma nozīmē, ja tos parasti sniedz 
par atlīdzību. Tiesa jau ir nospriedusi, ka šīs normas 
nozīmē atlīdzības galvenā pazīme ir tāda, ka tā ir 
ekonomiski izteikts pienākums, kas otrai pusei izriet no 
attiecīgā pakalpojuma.

Lieta C-422/01 Ola  Ramstedt pret Riksskatteverket (§23)



Norīkošanas identificēšana: norīkošana vai 
komandējums?

MK Noteikumi Nr. 969, 2.punkts

2. ar komersanta vadītāja 
rakstisku rīkojumu 

apstiprināts darbinieka 
brauciens uz noteiktu laiku 

uz citu apdzīvotu vietu 
Latvijas Republikā vai uz 

ārvalstīm, lai:

2.1. pildītu darba vai 
dienesta uzdevumus

2.2. papildinātu 
zināšanas un 
paaugstinātu 
kvalifikāciju.



Norīkošanas identificēšana: norīkošana vai 
komandējums?

Darbinieku
norīkošana

darbinieka 
brauciens

ar darba 
devēja 

rīkojumu

uz ārvalstīm

lai pildītu 
darba 

uzdevumus

ārvalstu 
uzņēmumam 
tiek sniegts 

pakalpojums 



Norīkošanas identificēšana

SKC-2425/2014: 

«darbinieka nosūtīšana ir 
komandējuma paveids: tas pilnībā 
atbilst komandējuma jēdzienam, 

vienīgi ir šaurāks»



Darba devēja pienākumi



Darba devēja pienākumi: norīkošana no Latvijas

Nodrošināt otras valsts 
nodarbinātības standartus

Atlīdzināt komandējuma 
izdevumus

Izpildīt otras valsts 
administratīvās prasības



Darba devēja pienākumi: norīkošana no Latvijas

Nodrošināt otras valsts nodarbinātības standartus:

1) darba un atpūtas laiks;

2) ikgadējais atvaļinājums;

3) minimālā alga un piemaksa par virsstundu darbu;

4) prasības pagaidu darba aģentūrām;

5) darba un veselības aizsardzība;

6) nepilngadīgo, grūtnieču un sieviešu pēcdzemdību 
periodā aizsardzība

7) vienlīdzīga attieksme



Darba samaksas aprēķins

Minimālās 
algas likmes

Komandējuma 
izdevumi



Darba samaksas aprēķins

DL 14.²pants

Komandējuma dienas naudu, kas saistīta ar 
attiecīgo nosūtījumu, uzskata par minimālās 
darba algas daļu, ja to paredz tās valsts 
noteikumi, uz kuru darbinieks ir nosūtīts veikt 
darbu.

Cita atlīdzība, kas saistīta ar faktisko 
izdevumu segšanu, netiek uzskatīta par 
minimālās darba algas likmes daļu.



Minimālās algas likmes

Kur meklēt informāciju?

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en


Minimālās algas likmes

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_en.htm



Kur meklēt papildus informāciju?

www.lca.lv

http://www.lca.lv/


Kur meklēt papildus informāciju?

https://www.constructionworkers.eu/lv/pl

https://www.constructionworkers.eu/lv/pl


Darbiniekam par 
komandējuma 
laiku atlīdzina 
šādus izdevumus:

dienas nauda, lai kompensētu papildu 
izdevumus, kas rodas komandējuma laikā 

ceļa (transporta) izdevumi 

viesnīca (naktsmītni), ieskaitot brokastis 

bagāžas pārvadāšana 

izbraukšanas dokumentu noformēšana

apdrošināšanas polise

sabiedriskais transports 

komisijas maksa bankai 

autostāvvieta un iebraukšana teritorijās, 
maksas ceļu un tiltu lietošana



Darba samaksas aprēķins

SKC-952/2015: 

dienas nauda nav vienīgais 
instruments darbinieka izdevumu 

kompensēšanai, taču Tiesai jāvērtē, 
vai darba līguma noteiktā darba 

samaksas likme atbilst uzņemošas 
valsts minimālajai darba algai un 

vai tā sedz papildu izdevumus, kuri 
darbiniekam radušies norīkošanas 

darbā rezultātā



Darba devēja pienākumi: norīkošana uz Latviju

Nodrošināt Latvijas 
nodarbinātības standartus

Atlīdzināt komandējuma 
izdevumus

Izpildīt Latvijas 
administratīvās prasības



Darba devēja pienākumi: izpildīt Latvijas 
administratīvās prasības

Informēt VDI

• norīkotie 
darbinieki

• darba vieta Latvijā

• norīkošanas 
ilgums

• pakalpojuma 
saņēmējs

• apliecinājums par 
darba attiecībām

• darba devēja 
pārstāvji

Noteikt pārstāvjus

• pārstāvis valsts 
iestādēs un tiesā

• pārstāvis 
koplīguma 
pārrunām

Glabāt dokumentus

• darba līgumi

• darba samaksas 
aprēķins

• darba laika 
uzskaite

• darba samaksas 
izmaksas 
apliecinājums



Lielākie izaicinājumi

Norīkošanas identificēšana

Kontrole un īstenošana

Darba samaksas aprēķins

Pastkastīšu uzņēmumi un 
pagaidu darba aģentūras



Kontrole un ieviešana

Ienākošo 
norīkoto 

darbinieku 
uzskaite: 

elektroniska 
datu bāze

Trešo valstu 
pilsoņu 

nodarbinātības 
vai norīkošanas 
identificēšana: 
robežsardzes, 
PMLP un VDI 

sadarbība

Pastkastīšu 
uzņēmumu 

darbības 
ierobežošana: 

uzņēmumu 
ekonomiskas 

darbības 
vērtēšana

«Ķēdes 
norīkošana vai 

tālāk 
norīkošana»: 
darba devēja 
identificēšana

Ātra gadījumu 
izmeklēšana un 

pierādījumu 
savākšana: IMI 

sistēma?



Paldies!


