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DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS

Attālinātais darbs — tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru
nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros,
pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs,
ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par
attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā
rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos.

Attālinātā darba nozīme, loma un izpausmes ārkārtējā situācija un
pandēmijas laikā.



pirmais burbulis

2020.gada marts –
2020.gada novembris

problēmas…

pieredze ?

padomi!



ATTĀLINĀTAIS DARBS un risku vērtēšanas process

Nodarbinātais, kurš veic attālināto darbu :

• sadarbojas ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā 

• sniedz darba devējam informāciju par attālinātā darba vietas apstākļiem, kas, 
nodarbinātajam veicot darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību

Darba devējs/darba aizsardzības speciālists:

• veic vides riska novērtēšanu attiecībā uz konkrēto darba veidu;

• darba vides riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi 
un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu.

•Tavs birojs ir tur, kur esi tu!
UN KUR TU ESI? UN KĀDS TU ESI?



ATTĀLINĀTĀ 
DARBA 

APJOMS

Pamatnolīgums par teledarbu ES tika parakstīts jau 
2002. gadā. 

Nolīgumā  ir  noteiktas  galvenās  jomas,  kurām  
nepieciešama pielāgošana vai īpaša uzmanība, kad 
cilvēki strādā ārpus darba devēju telpām, piemēram, 
datu aizsardzība, privātums, veselība un drošība, darba 
organizēšana, apmācība utt. 

DISTANCES DARBS Latvijā

• 2006=2,5%

• 2018=10.3%

2020. gadā pirms ārkārtējās situācijas/ārkārtējās 
situācijas laikā attālināti strādāja %

sievietes 17,6/ pēc 61

vīrieši       27,6/ pēc 47,6



Riskus vērtēšanas process
• izmantojot pašvērtējuma anketu «Strādā vesels» m.l.



Riskus vērtēšanas 
process, 
DOKUMENTĒŠANA,
INFORMĒŠANA

Izmantojot netiešo 
komunikāciju-

• foto, video



otrais burbulis
2020.gada novembris

2021.gada…

problēmas…

pieredze!

padomi!

pētījumi…

progress ?



Attālinātā 
darba riski un 
to izpausmes



Attālinātais 
darbs un redze



….un darba laiks



…un bērni un 
mīluļi



… un kultūra



…un emocijas



Darbs ar 
datoru un 

ergonomikas 
neievērošanas 

riski

Veicot attālināto darbu, nodarbinātais 
iegādājās pats:
• datoru un citu aprīkojumu-9,9 %
• jaunu datorkrēslu-8,7 %
• jaunu galdu-7,8 %
Darbinieks neievēro elementāras prasības 
darbā ar datoru-pārpūlē acis, neatpūtina 
sprandas, kakla, muguras muskuļus, neizkustās 
…
Darba vietas iekārtošanā neievēro 
ergonomikas prasības:
Darbinieks sēž uz kā pagadās, portatīvais dators 
nav uz paliktņa, bez papildus monitora, nav 
pietiekošs apgaismojums, maza darba virsma, 
tā ir nestabila, telpas netiek vēdinātas, vadi uz 
grīdas pa kājām…



Attālinātais 
darbs un 
Darba devēja  
riski 

pozitīvais

• uzņēmums/iestāde 
turpina darbu vai 
turpina sniegt 
pakalpojumus 

• komandas saliedētība

• daudz informācijas par 
darbu jaunajos 
apstākļos

• vairāk nodarbināto ir 
veseli

• samazinās 
biroja/iestādes 
uzturēšanas izdevumi 
(kafija, papīrs, 
degviela…)

negatīvais

• darbs jaunos apstākļos, 
ekonomiskās 
problēmas

• uzņēmuma izdzīvošana, 
vadības prasmes

• šaubas par doto darba 
uzdevumu savlaicīgu 
izpildi

• aizdomas par darba 
laika neievērošanu, 
strādājot mazāk

• daudz citu pienākumu, 
darba lietas tiek atliktas

• informācijas un 
komunikācijas trūkums



Attālinātais 
darbs un 
Darba ņēmēja  
riski 

pozitīvais

• iespēja strādāt no 
mājām

• var saplānot darba laiku

• darba vietas iekārtošana, 
pārtraukumi ievērošana

• iespēja pieskatīt bērnus, 
vīru, mīļdzīvniekus, 
sastādīt puķes…

• nedoties uz darba vietu, 
inficēšanās samazināts 
risks

• relaksēšanas plānošana

negatīvais

• strādāt  no mājām, 
plānot darba izpildi

• samazinās 
komunikācija ar darba 
kolēģiem, vadību

• nepietiekoša 
informācija par 
iestādes kopējo darbu

• nespēja atdalīt darba 
dzīvi no privātās

• garas darba stundas, 
darba apjoma 
pieaugums

• psihoemocionālais
nogurums



KO DARĪT

darba devējam:

• izprast situāciju uzņēmumā/iestādē, 
izstrādāt ilgspējas stratēģiju

• nodrošināt drošu darba vidi

• vienoties ar darbinieku par darba 
formu (attālinātais darbs, daļēji 
attālinātais darbs, darbs birojā)

• vienoties par aprīkojumu un izdevumu 
kompensāciju

• dot skaidru darba uzdevumu un 
noteikt tā izpildes termiņu

• komunicēt ar darbiniekiem

• ticēt darbinieka lojalitātei

darba ņēmējam

• izprast situāciju uzņēmumā/iestādē, 

• izvēlēties savu darba formu, vienoties 
par to ar darba devēju

• ievērot darba devēja drošības prasības

• ierīkot ergonomisku darba vietu

• rūpēties par savu fizisko un mentālo 
veselību

• prasmīgi plānot darba laiku, darba 
secību, noteikto uzdevumu izpildi

• savlaicīgi informēt darba devēju par 
problēmām



trešais burbulis
2021.gada….

problēmas

pieredze
padomi
pētījumi
progress

panākumi



PALDIES!
strādāsim kopā un panākumi neizpaliks

www.lddk.lv

@darbadeveji

Latvijas Darba devēju konfederācija

darbadevejukonfederacija

LDDK

Latvijas Darba devēju konfederācija


