Izvilkums no Darba likuma (spēkā uz 05.01.2021.)

130.pants. Darba laika jēdziens
(1) Darba laiks šā likuma izpratnē ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kura
ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus
darbā.
(2) Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos
vai darba līgumā.

131.pants. Normālais darba laiks
(1) Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet
normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas. Dienas darba laiks šā likuma izpratnē ir
darba laiks diennakts periodā.
(2) Ja dienas darba laiks kādā no nedēļas darba dienām ir īsāks par normālo dienas darba
laiku, citā nedēļas darba dienā normālo dienas darba laiku var pagarināt, bet ne vairāk
kā par vienu stundu. Šādā gadījumā jāievēro noteikumi par nedēļas darba laika ilgumu.
(3) Darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, normālais darba laiks nedrīkst
pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā darbā ir nodarbināti
ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika. Ministru kabinets
var noteikt normālo saīsināto darba laiku arī citām darbinieku kategorijām.

132.pants. Darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem
(1) Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
(2) Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt:
1) ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts
mācību gada laikā;
2) ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts
laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, bet, ja bērns jau sasniedzis 15 gadu vecumu, —
ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.
(3) Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35
stundām nedēļā.
(4) Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt
pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais
laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.
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(5) Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek nodarbinātas pie vairākiem darba
devējiem, darba laiks summējams.
133.pants. Darba nedēļas ilgums
(1) Darbiniekam ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. Ja darba rakstura dēļ nevar
noteikt piecu dienu darba nedēļu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku
pārstāvjiem nosaka sešu dienu darba nedēļu.
(2) Ja noteikta sešu dienu darba nedēļa, dienas darba laika ilgums nedrīkst pārsniegt
septiņas stundas. Darbiniekiem, kuriem normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt šā
likuma 131.panta trešajā daļā noteikto, dienas darba laika ilgums nedrīkst pārsniegt
sešas stundas.
(3) Sestdienās darbs beidzams agrāk nekā citās dienās. Darba dienas ilgums sestdienās
nosakāms darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā.
(4) Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas
atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz
sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta
finansējamo institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no
pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu
izdod par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.
(5) Ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar
ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā
atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.

134.pants. Nepilns darba laiks
(1) Darba līgumā darba devējs un darbinieks var vienoties par nepilna darba laika
noteikšanu, kas ir īsāks par normālo dienas vai nedēļas darba laiku.
(2) Darba devējs nosaka nepilnu darba laiku, ja to pieprasa grūtniece, sieviete
pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā
barošanas laikā, kā arī darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar
invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.
(3) Uz darbinieku, kas nodarbināts nepilnu darba laiku, attiecināmi tādi paši noteikumi
kā uz darbinieku, kas nodarbināts normālu darba laiku.
(4) Darbinieka atteikšanās pāriet no normālā darba laika uz nepilnu darba laiku vai
otrādi pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam vai citādai
darbinieka tiesību ierobežošanai. Šis noteikums neierobežo darba devēja tiesības
uzteikt darba līgumu, ja šāds uzteikums ir pietiekami pamatots ar neatliekamu
saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu
uzņēmumā.
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(5) Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma pārceļ viņu no normālā darba laika uz
nepilnu darba laiku vai otrādi, ja uzņēmumā pastāv šāda iespēja.
(6) Darba devējs informē darbinieku pārstāvjus par iespējām uzņēmumā nodarbināt
darbiniekus nepilnu darba laiku, ja darbinieku pārstāvji šādu informāciju pieprasa.
(7) Ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, viņa nodarbināšana virs šā darba laika
ir pieļaujama, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos.

135.pants. Darba dienas ilgums pirms svētku dienām
Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba
koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.

136.pants. Virsstundu darbs
(1) Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika.
(2) Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies
rakstveidā.
(3) Darba devējam ir tiesības nodarbināt darbinieku virsstundu darbā bez viņa
rakstveida piekrišanas šādos izņēmuma gadījumos:
1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu
izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu
uzņēmumā;
3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.
(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos virsstundu darbs turpinās ilgāk par
sešām dienām pēc kārtas, darba devējam ir nepieciešama Valsts darba inspekcijas
atļauja turpmākajam virsstundu darbam, izņemot gadījumus, kad līdzīgu darbu
atkārtošanās nav paredzama.
(5) Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko
aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.
(6) Aizliegts nodarbināt virsstundu darbā personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.
(7) Grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro
bērnu ar krūti, visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, var
nodarbināt virsstundu darbā, ja viņa devusi rakstveida piekrišanu.

3

(8) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas
laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā
paša mēneša ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms
par virsstundu darbu.
(9) Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un
darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar
apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda
apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību.
(10) Ja darbiniekam nepiešķir piemaksu par virsstundu darbu, bet to aizstāj ar
apmaksātu atpūtu, tad šādu apmaksātu atpūtu piešķir mēneša laikā no virsstundu darba
veikšanas dienas, bet, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, apmaksātu
atpūtu piešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā.
Darbiniekam un darba devējam vienojoties, apmaksāto atpūtu var pievienot ikgadējam
apmaksātajam atvaļinājumam, atkāpjoties no šajā daļā noteiktās vispārīgās kārtības.
(11) Ja darbinieks un darba devējs ir vienojušies, ka par virsstundu darbu darbiniekam
piešķir apmaksātu atpūtu, bet darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas līdz apmaksātas
atpūtas izlietošanas dienai, darba devējam ir pienākums izmaksāt attiecīgo piemaksu
par virsstundu darbu.

137.pants. Darba laika uzskaite
(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas
kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku
dienās nostrādātās stundas.
(2) Darbiniekiem, kuri, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, vienlaikus apgūst
profesiju (amatu, arodu), darbā un mācībās pavadītais laiks ir saskaitāms kopā un
uzskatāms par darba laiku.
(3) Darbiniekam ir tiesības personiski vai ar darbinieku pārstāvju starpniecību pārbaudīt
darba devēja veikto darba laika uzskaiti.

138.pants. Nakts darbs
(1) Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts
laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6. Attiecībā uz bērniem nakts laiks šā
likuma izpratnē ir laikposms no pulksten 20 līdz 6.
(2) Nakts darbinieks ir darbinieks, kurš parasti veic nakts darbu saskaņā ar maiņu
grafiku vai vismaz 50 dienas kalendāra gadā.
(3) Nakts darbiniekam normālais dienas darba laiks saīsināms par vienu stundu. Šis
noteikums nav attiecināms uz darbiniekiem, kuriem noteikts normālais saīsinātais darba
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laiks. Nakts darbiniekam normālais dienas darba laiks netiek saīsināts, ja tas
nepieciešams uzņēmuma darbības īpatnību dēļ. Nakts darbinieku, kura darbs saistīts ar
īpašu risku, aizliegts nodarbināt vairāk par astoņām stundām diennakts periodā, kurā
viņš veicis nakts darbu, bet šo noteikumu pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem
var nepiemērot šā likuma 140.panta otrajā daļā minētajos gadījumos.
(4) Nakts darbiniekam ir tiesības veikt veselības pārbaudi, pirms viņš tiek nodarbināts
nakts darbā, kā arī tiesības veikt turpmākas regulāras veselības pārbaudes ne retāk kā
reizi divos gados, bet darbiniekam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, — ne retāk kā reizi
gadā. Izmaksas, kas saistītas ar šādām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs.
(5) Darba devējam jāpārceļ nakts darbinieks piemērotā darbā, kas veicams dienas laikā,
ja ir ārsta atzinums, ka nakts darbs negatīvi ietekmē viņa veselību.
(6) Aizliegts nodarbināt nakts laikā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem,
grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro
bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, ja ir ārsta atzinums, ka attiecīgā darba veikšana
rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai.
(7) Darbinieku, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam, nodarbināt nakts laikā atļauts
tikai ar viņa piekrišanu.

139.pants. Maiņu darbs
(1) Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, darba devējs pēc
konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka maiņu darbu. Šādos gadījumos maiņas
ilgums nedrīkst pārsniegt attiecīgajai darbinieku kategorijai noteikto normālo dienas
darba laiku.
(2) Aizliegts norīkot darbinieku divās maiņās pēc kārtas.
(3) Viena maiņa nomaina otru laikā, kāds noteikts maiņu grafikā. Ja noteiktajā laikā
maiņa netiek nomainīta, darbiniekam, kurš nav nomainīts, ir pienākums turpināt darbu,
ja darba pārtraukšana nav pieļaujama. Par darba turpināšanu darbinieks nekavējoties
paziņo darba devējam. Laiks, kuru darbinieks nostrādājis pēc maiņas beigām,
uzskatāms par virsstundu darbu.
(4) Pāreja no vienas maiņas uz otru organizējama maiņu grafikā noteiktajā kārtībā, bet
ne retāk kā ik pēc nedēļas.
(5) Darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar maiņu grafikiem ne vēlāk
kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā.
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140.pants. Summētais darba laiks
(1) Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto
normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar
darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata
periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Ja
darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, darba devējam ir pienākums par to
rakstveidā informēt darbinieku, norādot pārskata perioda ilgumu, kā arī laikus
iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku.
(2) Likumā noteikto diennakts un nedēļas atpūtas laika ilgumu summētā darba laika
ietvaros var nepiemērot, ja:
1) darbiniekam ceļā uz darbu ir jāpavada ilgs laiks;
2) darbinieks veic apsardzes vai uzraudzības darbību;
3) darba rakstura dēļ nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu;
4) darbinieks veic sezonas rakstura darbu;
5) ir paredzama uzņēmuma darbības apjoma īslaicīga paplašināšanās vai ražošanas
apjoma pieaugums.
(3) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks pārskata periods, summētā
darba laika pārskata periods ir viens mēnesis. Darbinieks un darba devējs darba līgumā
var vienoties par pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet darba
koplīgumā — ne ilgāku par 12 mēnešiem.
(4) Summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku
ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Atpūtas laiku darbiniekam
piešķir nekavējoties pēc darba veikšanas.
(5) Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika,
uzskatāms par virsstundu darbu.
(6) Ja ir noteikts summētais darba laiks, darba devējs nodrošina, ka pārskata periodā
diennakts atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 12 stundām diennaktī un nedēļas atpūtas
laiks nav īsāks par vidēji 35 stundām nedēļā, ieskaitot diennakts atpūtas laiku.
(7) Darba devējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam noteikto darba grafiku darbinieka
pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks neveic darbu citu attaisnojošu
iemeslu dēļ.

141.pants. Atpūtas laika jēdziens
(1) Atpūtas laiks šā likuma izpratnē ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic
viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata.
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(2) Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku
dienas un atvaļinājumus.

142.pants. Diennakts atpūta
(1) Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc
kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks.
(2) Diennakts atpūtas ilgums bērniem 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 14
stundām pēc kārtas.

143.pants. Nedēļas atpūta
(1) Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc
kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks.
(2) Ja noteikta piecu dienu darba nedēļa, darbiniekam piešķir divas nedēļas atpūtas
dienas; ja noteikta sešu dienu darba nedēļa, — vienu nedēļas atpūtas dienu. Abas
nedēļas atpūtas dienas parasti piešķir pēc kārtas.
(3) Vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja nepieciešams nodrošināt
nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētdienā, piešķirot viņam
atpūtu citā nedēļas dienā.
(4) Darbinieku ar darba devēja rakstveida rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas
laikā, piešķirot viņam līdzvērtīgu kompensējošo atpūtu un nodrošinot ne mazāk kā
divus šā panta pirmajā daļā minētos nedēļas atpūtas periodus jebkurā 14 dienu laikā,
šādos gadījumos:
1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu
izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu
uzņēmumā;
3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.
(5) Saskaņā ar šā panta ceturtās daļas noteikumiem aizliegts nodarbināt personas, kuras
ir jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam
gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz
bērna divu gadu vecumam.
(6) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas
laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā
paša mēneša ietvaros, nedēļas atpūtas laika ilgums nedrīkst būt īsāks par 35 stundām
pēc kārtas.
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144.pants. Darbs svētku dienās
(1) Darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās.
(2) Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku
svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu
atlīdzību.

145.pants. Pārtraukumi darbā
(1) Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņa dienas darba laiks
ir ilgāks par sešām stundām. Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba
laiks ir ilgāks par četrarpus stundām.
(2) Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukuma
ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas
nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības
principus, darba koplīgumā var noteikt citu pārtraukuma piešķiršanas kārtību.
Pārtraukumu neieskaita darba laikā, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts
citādi. Ja iespējams, pusaudzim pārtraukumu piešķir, kad nostrādāta puse no viņam
nolīgtā dienas darba laika.
(3) Pārtraukuma laikā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā,
darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi. Aizliegumam
pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt pietiekami pamatotam. Ja pārtraukuma laikā
darbiniekam ir noteikts aizliegums atstāt savu darba vietu un darbinieks šo laikposmu
nevar izmantot pēc sava ieskata, šāds pārtraukums ieskaitāms darba laikā.
(4) Ja darba rakstura dēļ pārtraukumu ēšanai nav iespējams noteikt, darba devējs
nodrošina darbiniekam iespēju paēst darba laikā.
(5) Pārtraukumu atpūtai piešķir jebkurā gadījumā. Ja pārtraukumu atpūtai nav
iespējams piešķirt visu uzreiz, pieļaujama tā sadalīšana daļās, kas nedrīkst būt īsākas
par 15 minūtēm katra.
(6) Darba devējs piešķir papildu pārtraukumu darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam
riskam. Pārtraukuma ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku
pārstāvjiem, un šie pārtraukumi ieskaitāmi darba laikā.

146.pants. Pārtraukumi bērna barošanai
(1) Darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, piešķir papildu
pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbinieks laikus
paziņo darba devējam.
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(2) Pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm, piešķir ne retāk kā
pēc katrām trim stundām. Ja darbiniekam ir divi vai vairāki bērni līdz pusotra gada
vecumam, piešķirams vismaz stundu ilgs pārtraukums. Pārtraukuma ilgumu nosaka
darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Nosakot pārtraukuma
piešķiršanas kārtību, pēc iespējas ņemamas vērā attiecīgā darbinieka vēlmes.
(3) Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai, ja to pieprasa
darbinieks, pārcelt uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot.
(4) Pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā, saglabājot par šo laiku darba
samaksu. Darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga, par šo laiku tiek izmaksāta vidējā
izpeļņa.

147.pants. Īslaicīga prombūtne
(1) Darba devējs nodrošina iespēju grūtniecei atstāt darba vietu, lai veiktu veselības
pārbaudi pirmsdzemdību periodā, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba
laika.
(2) Darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav
iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ.
(3) Darbiniekam, kura aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības uz īslaicīgu
prombūtni bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī lai piedalītos bērna
veselības pārbaudē, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.
(4) Par īslaicīgu prombūtni darbinieks savlaicīgi paziņo darba devējam. Īslaicīga
prombūtne nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu.

148.pants. Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi
(1) Šā likuma 131.panta pirmās daļas, 136.panta piektās daļas, 138.panta trešās daļas,
142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot
darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu,
var neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības,
darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki.
Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.
(2) Šā likuma 138.panta pirmās daļas, 142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas
un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus,
kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz darbiniekiem, kuri nodarbināti
uzņēmumā, kas nodrošina pasažieru un kravu autopārvadājumus, pārvadājumus pa
gaisu vai iekšzemes ūdensceļiem, un kuru darbs vai nodarbošanās saistīta ar
izbraukumiem vai pārvietošanos.
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(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz darbiniekiem, kuri veic darbu pilsētas
sabiedriskajos transportlīdzekļos.

149.pants. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums
(1) Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds
atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.
Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu.
(2) Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā
nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
(3) Izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana
darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu
uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu
uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par
divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas
pievieno nākamā gada atvaļinājumam. Atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu
gadu.
(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav piemērojami personām, kuras ir jaunākas par
18 gadiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja
sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu
vecumam.
(5) Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot
gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Darba devējam ir pienākums izmaksāt
atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu.
(6) Pēc ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma darbiniekam ir tiesības uz tādiem darba
apstākļu un nodarbinātības noteikumu uzlabojumiem, uz kuriem viņam būtu tiesības,
ja viņš nebūtu bijis atvaļinājumā. Šis noteikums attiecas arī uz šā likuma 151., 153.,
154., 155., 156. un 157.pantā minētajiem atvaļinājumiem, kā arī uz darbinieka
darbnespējas laiku vai darba neveikšanas laiku citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

150.pants. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība
(1) Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar
darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba
devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Ar atvaļinājumu grafiku un tā
grozījumiem iepazīstināmi visi darbinieki, un tam jābūt pieejamam ikvienam
darbiniekam.
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(2) Darba devējam ir pienākums, piešķirot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, pēc
iespējas ņemt vērā darbinieka vēlmes.
(3) Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba
gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.
Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā.
(4) Sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā sieviete
bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja.
(5) Darbiniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, un darbiniekam, kuram ir bērns līdz
triju gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums piešķirams vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā.
Ja darbinieks, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, turpina iegūt izglītību, ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums piešķirams, pēc iespējas saskaņojot to ar brīvlaiku izglītības
iestādē.
(6) Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas
darbnespējas gadījumā.

151.pants. Papildatvaļinājums
(1) Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:
1) darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar
invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas;
2) darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, — ne mazāk kā trīs darba dienas;
3) darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne
mazāk par vienu darba dienu.
(2) Darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt citus gadījumus (nakts darbs, maiņu
darbs, ilggadējs darbs u.c.), kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais
papildatvaļinājums.
(3) Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas
darbnespējas gadījumā.
(4) Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz
nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
(5) Ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama,
izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo
apmaksāto papildatvaļinājumu nav izmantojis.
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152.pants. Laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
(1) Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita laiku, kad
darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un laiku, kad darbinieks
nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot:
1) pārejošas darbnespējas laiku;
2) grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku;
3) īslaicīgas prombūtnes laiku;
4) darba piespiedu kavējuma laiku, ja darbinieks prettiesiski atlaists no darba un
atjaunots iepriekšējā darbā;
5) šā likuma 155.pantā minēto atvaļinājuma laiku.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā laikā neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma laiku
un atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, kas ir ilgāks par četrām
nedēļām viena gada laikā.

153.pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas
(1) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa
darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar
bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku,
kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja
bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu,
atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā
stāšanās laikam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita
ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
(11) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa
darbinieks, kurš kā audžuģimene vai aizbildnis aprūpē bērnu, kā arī darbinieks, kurš
atbilstoši bāriņtiesas lēmumam faktiski kopj un audzina citas personas bērnu. Šādu
atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā, bet ne ilgāk kā līdz
bērna pusotra gada vecumam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to
neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.
(12) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas darbiniekam,
kurš pilda dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē, ja par viņa iesaisti Zemessardzes
uzdevumu izpildē darba devēju informē Zemessardzes vienības komandieris dienestu
Zemessardzē regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir uz Zemessardzes vienības
komandiera izziņā norādīto laiku.
(2) Darbiniekam, kurš izmanto šā panta pirmajā, 1.1 un 1.2 daļā minēto atvaļinājumu,
tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu
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vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un
nodarbinātības noteikumiem.
(3) Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba
samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos.

154.pants. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums
(1) Grūtniecības atvaļinājumu — 56 kalendāra dienas un dzemdību atvaļinājumu — 56
kalendāra dienas aprēķina kopā un piešķir 112 kalendāra dienas neatkarīgi no tā, cik
grūtniecības atvaļinājuma dienas izmantotas līdz dzemdībām.
(2) Sievietei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe uzsākta ārstnieciski
profilaktiskajā iestādē līdz 12.grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku,
piešķir 14 dienas ilgu papildatvaļinājumu, pievienojot to grūtniecības atvaļinājumam
un aprēķinot kopā 70 kalendāra dienas.
(3) Grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību sarežģījumu dēļ, kā arī tad, ja dzimuši
divi vai vairāki bērni, sievietei piešķir 14 dienas ilgu papildatvaļinājumu, pievienojot
to dzemdību atvaļinājumam un aprēķinot kopā 70 kalendāra dienas.
(4) Atvaļinājumus, kas piešķirti sakarā ar grūtniecību un dzemdībām, ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā neieskaita.
(5) Sievietei, kura izmanto grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, tiek saglabāts
iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu
darbu ar sievietei ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības
noteikumiem.

155.pants. Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai
(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu
bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
bērna piedzimšanas.
(2) Ja māte dzemdībās vai laikā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai mirusi vai arī
likumā noteiktajā kārtībā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai atteikusies no bērna
kopšanas un audzināšanas, bērna tēvam piešķir atvaļinājumu uz laiku līdz bērna
70.dzīvības dienai. Minētais atvaļinājums piešķirams arī citai personai, kura faktiski
kopj bērnu.
(3) Ja māte nevar kopt bērnu laikā līdz 42.pēcdzemdību perioda dienai saslimšanas,
traumas vai citu ar veselību saistītu iemeslu dēļ, tēvam vai citai personai, kura faktiski
kopj bērnu, piešķir atvaļinājumu uz tām dienām, kurās māte pati nav spējīga bērnu kopt.
(4) (Izslēgta ar 22.01.2004. likumu)
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(5) Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vienam no adoptētājiem
piešķir 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.
(6) Bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu un kura
izmanto šajā pantā minēto atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav
iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar bērna tēvam,
adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, ne mazāk labvēlīgiem darba
apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

156.pants. Bērna kopšanas atvaļinājums
(1) Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna
dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru
gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.
(2) Bērna kopšanas atvaļinājumu pēc darbinieka pieprasījuma piešķir uz pilnu laiku vai
pa daļām. Darbiniekam ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba
devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.
(3) Laiku, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba
stāžā.
(4) Darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts
iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu
darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības
noteikumiem.
(5) Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšana pirms piešķirtā atvaļinājuma termiņa
beigām īstenojama darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajā kārtībā vai
pamatojoties uz darba devēja un darbinieka vienošanos. Darbiniekam ir tiesības
atgriezties darbā, paziņojot par to darba devējam ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš,
ja objektīvu apstākļu dēļ zudis pamats turpmākai bērna kopšanai.

157.pants. Mācību atvaļinājums
(1) Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē,
saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu piešķir mācību atvaļinājumu ar darba
algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam noteikta akorda alga, mācību
atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.
(2) Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un
aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas
saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu
piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.
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