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________________________________ 
(amats) 

________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

iesniegums. 
par vienošanos par darba veikšanu attālināti un tā veikšanas nosacījumiem  

 

Ievērojot 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655  “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 5.35.1. punktu, kas nosaka, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt 

darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās 

pilnvērtīgi veikt darba pienākumus, 

Es,  
(vārds,  uzvārds) 

 

apliecinu SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk tekstā BDV), kā darba devējam, ka uz 

Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējās situācijas laiku, piekrītu vienoties par amata pienākumu 

veikšanu attālināti, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

1. darba pienākumus attālināti veikšu:  
(adrese) 

 saskaņā ar Darba likuma 40. panta otrās daļas 4. punktu, norādīto adresi noteikt man uz ārkārtējās 

situācijas laiku, par manu darbavietu, saglabājot arī darba līguma 1.3. punktā noteikto darba vietu; 

                                                                                   

2. attālināti veikšu šādus darba pienākumus:  

 

 

/norāda konkrēti – visus, vai daļu. Ja pienākumu daļu (piemēram, lekciju vadīšana un tml.), tad 

uzskaita kādu daļu. Ja noteiktas dienas, tad norāda, kā plāno vienoties ar struktūrvienības 

vadītāju/tiešo darba vadītāju; 

 

3. darba pienākumu veikšanā attālināti, ievērošu visus Darba likuma, Darba aizsardzības likuma, 

BDV iekšējo normatīvo aktu pienākumus un nosacījumus, kas man uzlikti, kā darba ņēmējam; 

4. darba pienākumu veikšanai izmantošu:  

 
(norāda personīgo vai skolas biroja tehniku) 

 

5. darba pienākumu veikšanai attālināti man ir nodrošināts interneta pieslēgums un cits darba 

pienākumu veikšanai nepieciešamais aprīkojums; 

6. darba pienākumu veikšanā attālināti apņemos: 

6.1. attālinātā darba laikā nepieļaut piekļuvi pie BDV datortehnikas trešajām personām; 

6.2. nodrošināt attālinātā darba pieslēgšanās paroļu saglabāšanu drošībā un to nenonākšanu trešo 

personu rīcībā;  

6.3.attālinātajam darbam izmantojot privāto datoru, nodrošināt datora, paroļu un BDV datu plūsmas 

drošību, kā arī to, lai ierobežotas pieejamības informācijai, ja tāda būs manā rīcībā, nepiekļūst trešās 

personas; 



7. attālinātā darba veikšanas laikā, nodrošināt  tiešo darba vadītāju ar pilnu informāciju par darba 

pienākumu izpildi, problēmām, kas rodas tā izpildē, par darba laika uzskaiti, kā arī citu informāciju, 

kas ir svarīga darba pienākumu kvalitatīvai izpildei; 

8. ievērojot Darba aizsardzības likuma 8. panta pirmo prim daļu, veicot attālināto darbu, apņemos 

sadarboties ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā un sniegt uzņēmuma speciālistam, kas 

nodrošina Darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. civilās aizsardzības noteikumu ievērošanu BDV, 

kas noteikts kā darba devēja pārstāvis, informāciju par attālinātā darba vietas apstākļiem, kas, man 

veicot darbu, var ietekmēt drošību un veselību; 

9. esmu informēts, ka uzņēmuma speciālistam, kas nodrošina Darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. 

civilās aizsardzības noteikumu ievērošanu BDV, kā darba devēja pārstāvim, ir tiesības veikt darba 

vides riska novērtēšanu manis norādītajā konkrētajā darba vietā, ja par to atsevišķi vienosimies; 

10. ja izmantošu savas tiesības uz privātumu un nepiekritīšu darba vietas pārbaudei iesniegumā 

norādītajā attālināta darba vietā, tad ar šo jau apliecinu, ka darba specifika nevar būtiski kaitēt manai 

veselībai vai dzīvībai; 

11. esmu saņēmis visas BDV noteiktās instruktāžas darba drošībā. Esmu informēts par darba vides 

riskiem, kas iespējami veicot manus darba pienākumus un apņemos ievērot BDV darba vides riska 

novērtējumu maniem darba pienākumiem. Attālinātā darba vietā, uzņemoties par to atbildību, 

nodrošināt atbilstošu mikroklimatu un ergonomikas pamatprasības (stabils darba krēsls, darba galds, 

atbilstoša telpa, apgaismojums utt.); 

12. nekavējoties ziņot tiešajam darba vadītājam, BDV Darba drošības un civilās aizsardzības 

speciālistam, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā, pildot amata pienākumus attālināti; 

13. Darba likumā u.c. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktajā kārtībā apņemos 

sadarboties ar BDV, kā darba devēju, jautājumu risināšanai par izdevumu atlīdzināšanu man, kā 

darba ņēmējam, ja tādi radīsies, veicot attālināta darba pienākumus; 

14. Apzinos, ka Darba likuma 72. un 79. pantu kārtība, BDV, kā darba devējam, ir tiesības ieturēt no 

manis atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies, manu, ar darba līgumu nolīgto, saistību 

nepienācīga izpildījuma dēļ. 

15. Darba devējam saskaņojot minēto iesniegumu, tas tiek uzskatīts par grozījumiem darba līgumā 

uz ārkārtējās situācijas laiku.  

 

   
(datums)  (paraksts un tā atšifrējums) 

 

 

Saskaņots: 

tiešais darba vadītājs:  

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

 

 

Apstiprinu: 

Valdes loceklis:  R.Joffe 

 ( paraksts) 

 


