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droša
DARBA  V IDE
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Vēlas labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru 

Strādājot no mājam ir ražīgāki 

Vēlas elastīgu darbu veselības, fizisko aktivitāšu vai ģimenes apstākļu dēļ 

Meklē kā ietaupīt laiku un samazināt stresu uz pārvietošanās rēķina 

Vēlas ietaupīt naudu par transportu un ēšanu 
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Attālinātais darbs

http://switchandshift.com/incentivize-remote-employees



Grozījumi Darba aizsardzības likumā

Attālinātais darbs 

Darba vides risku noteikšana attālinātā darbā

Darba aizsardzība attālinātā darbā



Attālinātais darbs

Darba izpildes veids, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu
veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts
ārpus darba devēja uzņēmuma, tai skaitā darbs, kuru veic,

izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par
attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs,

kas tā rakstura dēļ saistīts ar nodarbinātā regulāru
pārvietošanos



Attālinātais darbs

Nodarbinātais,  kurš veic attālināto darbu,

sadarbojas ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā 

un  sniedz  darba devējam informāciju par apstākļiem
attālinātā darba vietā, kuri var ietekmēt nodarbinātā drošību

un veselību, veicot darbu.



Attālinātais darbs

Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram  tā  darbības
veidam.  

Ja nodarbinātais attālināto darbu veic dažādās darba vietās, darba devējs darba vides
risku novērtē darba veidam, bet, ja nodarbinātais attālināto darbu veic pastāvīgi  vienā  

darba  vietā,  darba devējs darba vides risku novērtē konkrētajai darba vietai, ja par to
ir vienojies  ar  nodarbināto.   

Ja   ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā
vai darba veidā.

Riska novērtēšanā  iesaista  uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un
nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu.



Attālinātais
darbs



atbalsts
DARBA  V IDE I



Koplīgumā

Papildus 

brīvdienas & mācību

atvaļinājumi

Apmācības

& mentorings

Sporta

aktivitātes

&veselības

veicināšana

Veselības

apdrošināšana

Attālināts darbs

Kolektīvās

aktivitātes

& svētki

& godināšana

Darba

aizsardzība

Elastīgs 

darba laiks
Prēmijas,

piemaksas &

iemaksas

pensiju fondos



Atbalsts kolektīvo pārrunu

veikšanai

Koplīguma audits un

piedāvājums jaunu 

 aspektu iekļaušanai 

Ja nav koplīguma, citu

uzņēmuma darbību

reglamentējošos

dokumentos



Iekļaujoša darba vide

uzņēmumā

Konsultācijas un

atbalsts iekļaujošas

darba vides veidošanai

Ģimenei draudzīgas

darbavietas

novērtējums



Elastīga un attālināta darba

ieviešana

Elastīga darba laika 

un attālināta darba

nodrošināšanas tiesiskie

aspekti

Darba vides

pielāgošana  attālināta

darba laikā



Droša darba vide 

uzņēmumā

Darba vides pielāgošana

uzņēmumā Covid -19 laikā

Palīdzība darba vides risku

izvērtēšanas protokolu

sastādīšanā attālināta darba

veikšanai un darbam Covid-19

laikā

Risinājumi darba aizsardzības

līdzekļu efektīvai izmantošanai un

iegādei attālinātā darba

gadījumos un Covid-19 laikā

Palīdzība nelaimes gadījumu

darbā (NGD) aktu noformēšanā,  ja

NGD noticis attālināta darba

veikšanas laikā



Piesakies tiešsaistes

konsultācijai!
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