		 JAUTĀJUMI UN SŪDZĪBAS
Ja nodarbinātības laikā rodas problēmas un jums šķiet, ka darba
devējs neievēro noteikumus, varat sazināties ar attiecīgo
valsts iestādi un arodbiedrībām: https://europa.
eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/crossborder-commuter/index_lv.htm

PAPILDINFORMĀCIJA
EURES darba mobilitātes portālā (https://ec.europa.eu/
eures/public/lv/homepage) sniegta sīki izklāstīta praktiska, juridiska un administratīva informācija par dzīves
un darba apstākļiem visās ES dalībvalstīs. Dzīvošanas un
darba apstākļu sadaļā iekļauta informācija par tādiem svarīgiem
jautājumiem kā naktsmītņu atrašana, nodokļi u. c. EURES valstu
vietnēs sniegta noderīga informācija par darba un dzīves
apstākļiem, kas attiecas uz sezonas darbiniekiem.

GODĪGA SEZONAS DARBA
KONTROLSARAKSTS

1

Vai zināt, kas ir jūsu darba devējs un vai esat
likumīgi nodarbināts?

2

Vai esat saņēmis rakstisku līgumu?

3

Vai zināt, cik daudz jums vajadzētu saņemt par
vienu nostrādāto stundu?

4

Vai jūs zināt, ka jums ir tiesības uz atvaļinājuma
naudu?

5

Vai darba devējs reģistrē jūsu darba laiku?

6

Vai strādājat atbilstošu (likumīgi atļauto) stundu
skaitu?

7

Vai darba dienas laikā jūs saņemat pietiekami
daudz laika atpūtai?

8

Ja maksājat par mājokli, transportu un medicīnisko
apdrošināšanu – vai summas ir juridiski pareizas?

9

Vai jūsu dzīves apstākļi ir sakārtoti?

10

Vai jūsu darba vietā ir nodrošināti aizsardzības
pasākumi?

11

Vai jūs glabājat dokumentus, ko jums iedevis darba
devējs, un vai reģistrējat (mutiskas) vienošanās
starp jums?

12

Vai jūs zināt, kam lūgt palīdzību, ja rodas
problēmas darbā, un kā sazināties ar
arodbiedrībām?

www.ela.europa.eu

TIESĪBAS
VISĀS SEZONĀS

Godīga sezonas
darba ceļvedis

#Rights4AllSeasons

DEKLARĒTS DARBS
Pārbaudiet, vai esat likumīgi nodarbināts kā sezonas darbinieks,
lai saņemtu tādas pašas tiesības un sociālo aizsardzību kā
attiecīgās valsts pilsoņi. Dažās ES dalībvalstīs sezonas
darbiniekiem ir īpašas nodarbinātības formas. Informācija
par darba līgumiem katrā ES dalībvalstī ir pieejama vietnē
https://ec.europa.eu/eures/main

DARBINIEKU TIESĪBAS
VIENLĪDZĪGA ATTIEKSME

Godīga sezonas
darba ceļvedis

Kā ES pilsonim jums ir tiesības meklēt
darbu, tostarp sezonas darbu, citā ES
dalībvalstī. Jūs drīkst nodarbināt ar tiem
pašiem nosacījumiem, kādi attiecas
uz uzņemošās ES dalībvalsts pilsoņiem, un jums ir tiesības saņemt
tādu pašu palīdzību no valsts
nodarbinātības dienestiem. Tāpat
sezonas darbiniekiem jābūt
pieejamai tāda paša līmeņa
sociālajai aizsardzībai kā
citām apdrošinātajām personām šajā valstī.

Jūs esat sezonas darbinieks,
ja strādājat pagaidu darbu
konkrētos periodos gadā.
Jūs esat mobils sezonas
darbinieks, ja šī darba veikšanai
pārceļaties uz citu ES dalībvalsti,
kas nav jūsu pamata dzīvesvieta.
Šajā brošūrā aprakstītās tiesības attiecas uz
ES pilsoņiem vai uz trešo valstu pilsoņiem,
kuri likumīgi uzturas ES dalībvalstīs.

#Rights4AllSeasons

DZĪVES UN DARBA
APSTĀKĻI
Jums kā sezonas darbiniekam pienākas tādas pašas tiesības un
darba aizsardzība kā citiem darba ņēmējiem nodarbinātības
ES dalībvalstī.

		NORĪKOTI SEZONAS DARBINIEKI
Ja esat norīkots darbā uz citu ES dalībvalsti, uz jums attiecas uzņēmējvalsts nodarbinātības noteikumi. Tie ietver atalgojumu (alga
un papildu pabalsti), maksimālo darba laiku, minimālo atpūtas
laiku, izmitināšanas apstākļus un veselības, drošības un higiēnas
pasākumus darbā.
Jūs uzskata par norīkotu darba ņēmēju arī tad, ja vienas ES dalībvalsts
pagaidu darba aģentūra jūs nodarbina darbam citā ES dalībvalstī.
Apskatiet norīkoto darbinieku darba noteikumus un vietējo iestāžu
kontaktinformāciju savas uzņēmējvalsts vietnē: https://
europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/
posted-workers/index_lv.htm

Sezonas darbinieku izmitināšanai un pārvadāšanai jāatbilst
attiecīgajā ES dalībvalstī spēkā esošajiem veselības un drošības
standartiem, tostarp saistībā ar sociālo distancēšanos, kā arī
veselības un drošības pasākumiem, kas piemērojami cīņā pret
COVID-19 pandēmiju.

SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Uz jums kā darba ņēmēju attiecas tās valsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti, kurā strādājat, pat tad, ja dzīvojat citā ES
dalībvalstī. Jums jābūt pieejamai sociālajai aizsardzībai tāpat kā
citām apdrošinātajām personām šajā valstī.
Ja esat norīkots sezonas darbinieks, uz jums attieksies norīkotājvalsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti. Jums ir jābūt šajā
valstī izdotam portatīvajam dokumentam A1. Tas apliecina, ka
jums nav pienākuma veikt iemaksas nodarbinātības ES dalībvalstī.
Uzziniet vairāk par sociālā nodrošinājuma garantijām, jūs norīkojot uz citu dalībvalsti, adresē: https://
europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_lv.htm

