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Par rīcību VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ darbiniekam  
piesakoties dienestam Ukrainas armijā 
 
  
 Pamatojoties uz 2022.gada 28.februāra Grozījumiem Nacionālās drošības likumā, attiecīgi 
šī likuma 3.1 panta pirmās daļas 1.punktā, kas nosaka, ka Latvijas pilsonim ir atļauts dienēt 
Ukrainas dienestā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ noteikta šāda kārtība attiecībā uz 
darbiniekiem, kuri stājas dienestā Ukrainas armijā: 

 
1. darbiniekam, uz viņa iesnieguma pamata, tiek piešķirts atvaļinājums bez darba 

samaksas saglabāšanas ar termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem, ja dienests Ukrainas 

armijā ilgst vairāk kā 6 (seši) mēneši, darbiniekam vai viņa norādītai kontaktpersonai 

sazinoties ar darba devēju, atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas var tikt 

pagarināts; 

2. darbiniekam ir tiesības rīkojuma 1.punktā noteikto atvaļinājumu pārtraukt pirms termiņa 

beigām, informējot par to darba devēju, un turpināt darba tiesiskās attiecības;  

3. darbinieka pienākums ir norādīt kontaktpersonas un saziņas līdzekļus (tālruņa Nr.), ar 

ko darba devējs var sazināties viņa prombūtnes laikā, gadījumos, kad saziņa ar 

darbinieku nebūs iespējama; 

4. struktūrvienību personāla vadītājām informēt Informācijas tehnoloģiju daļu, nosūtot 

informāciju, norādot darbinieka uzskaites kodu, vārdu, uzvārdu un atvaļinājuma bez 

darba samaksas saglabāšanas uzsākšanas datumu, uz e-pasta adresi itd@lau.lv ; 

5. darba pienākumu veikšanai piešķirtais mobilais tālrunis uz atvaļinājuma bez darba 

samaksas saglabāšanas laiku paliek darbinieka rīcībā; 
6. nepieciešamības gadījumā struktūrvienību vadītāji var izvērtēt materiālā pabalsta 

piešķiršanu rīkojuma 1.punktā noteiktajiem darbiniekiem, saskaņā ar Darba koplīguma 

55.5. punktu “citos pamatotos gadījumos” un/vai Darba koplīguma 55.1.2.punktu 

“medicīnisko izdevumu segšanai vai veselības uzlabošanai, darba spēju atjaunošanai 

un paaugstināšanai”. 
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