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Iekļaujoša  
DARBA  V IDE



Iekļaujoša
darba vide =

Pielāgota darba
vide dažādām
darbinieku
grupām
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Atalgojuma sistēma ir piesaistīta darba rezultātiem 

Ergonomisks darba aprīkojums 

Elastīgs darba grafiku un/ vai attālināts darbs 

Elastīga papildu labumu (bonusu) sistēma 

Interneta vietnes saturs ir pieejamā formātā –var palielināt burtu izmēru u.tml. 

 Izglītības pasākumi par dažādību un starpkultūru komunikāciju 

Pielāgota piekļuve telpām - piem. uzbrauktuve 

Pielāgotas labierīcības 

Pielāgotas telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Telpa vai vieta, kur bērns var rotaļāties 

Vieta bērna pārtīšanai 

Darba sludinājumu pielāgošana noteiktām sabiedrības grupām 

Lūgšanu telpa 

Kuri no šiem aspektiem ir nodrošināti darbiniekiem
Jūsu uzņēmumā/ iestādē?
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Darba devēji apstiprina, ka
īpašu uzmanību nevelta ne
vecuma un   dzimuma, ne
invaliditātes un citiem
aspektiem

Kantar TNS, 2017

73%



Vecums

Invaliditāte

Dzimums

Sociālais statuss

Rase un etniskā piederība/ izcelsme

Seksuālā orientācija

Reliģiskā pārliecība



1/3
 Strādājošo ir kāda aprūpes

atbildība

Visbiežāk – par bērniem, 

nelielai daļai – arī par
pieaugušajiem

73% aprūpes pienākumu
uzņemas sievietes (25-44 gadi)

Nodarbinātie, ar vidēju un
zemu izglītību

*LDDK ziņojums "Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā" / 2020



Nepietiekama
profesionālu aprūpes
pakalpojumu pieejamība

Daļai darba ņēmēju liek samazināt darba laiku 

vai pārtraukt darbu vispār

*LDDK ziņojums "Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā" / 2020



51% 
*Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm
veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja (2018)

darba ņēmēji atzīst, ka darba devēja
pretimnākšana  palielina vēlēšanos
strādāt konkrētajā uzņēmumā* 



Gados
vecāki

darbinieki

Vecāki Nodarbinātie
ar īpašām
vajadzībām

Aprūpētāji*

*nodarbinātais, kura personīgā aprūpē ir persona (-as), kurai (-ām) ir nepieciešams īpašs atbalsts medicīnisku iemeslu dēļ.

Jaunieši



Vecāki

Elastīgs darba laiks

Attālināta darba iespējas

Telpa bērniem darba vietā  / bērnu
pieskatīšana darbā

Darba devēja līdzfinansēti bērna
uzraudzīšanas pakalpojumi

Bērnudārza laiks pielāgots
strādājošiem vecākiem

Pasākumi darbiniekiem ar ģimenēm

Brīvdienas  - bērnudārza, skolas
absolvēšana, svētki, ārsta
apmeklējums u.c.



Bērnistaba –

papildu motivācija
darbiniekiem

Tikai 6% darba devēju
sniedz atbalstu bērnu
uzraudzībai 



Gados vecāki
darbinieki

Piemērota darba vide – ergonomisks darbavietu
aprīkojums

Pārkvalificēšanās mazāk intensīviem darbiem

Iespēja mainīt darba vietu pret citu šai amatā vai
profesijā

Atbilstošas kompetences citās profesijās

Iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju un jaunas zināšanas
apmācību gaitā

Iespēja strādāt nepilnu darba dienu

Darba aizsardzības sistēmas pielāgošana

Veselības aizsardzības garantijas

Regulāras veselības pārbaudes un rīcība atbilstoši
mediķu ieteikumiem



"Labumu groza” pielāgošana dažādu vecumposmu prioritātēm ir būtisks
elements darbinieku iekļaušanā. 

Gados vecākiem kolēģiem saistošas ir darba devēja nodrošinātas iemaksas
3.līmeņa pensiju fondos un veselības apdrošināšana. 

Jaunākajiem – apmaksātas sporta nodarbības, līdzfinansējums individuālajām
mācībām, sportiskās aktivitātes vai iespēja atstāt bērnu pieskatīšanai uzņēmuma

bērnudārzā.

Veids, ko ikdienā praktizējam senioru iekļaušanai, ir iespēja rotēt uzņēmuma
iekšienē, iegūstot konkrētajai amata pozīcijai nepieciešamās prasmes."

Endija Kaševska, BITE LATVIJA
Klimata kontroles vadītāja



Aprūpētāji

Elastīgs darba grafiks

Attālināta darba iespējas

Nepilna darba slodze

Atbrīvojums no virsstundu darba

Darba devēja izpratne un atbalsts



Audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, svarīgi atrast
darbu, kurā darba  devējs saprot un respektē vecāka
vajadzības, jo bieži ir situācijas, kad vecākam
nepieciešama ilgstošāka prombūtne, lai kopā ar bērnu
dotos uz ārstniecības iestādi. 

Šādā situācijā vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām
vajadzībām, ļoti svarīga ir darba devēju izpratne un
atbalsts, kas ļauj labāk salāgot darbu un ģimenes dzīvi.



Nodarbinātie
ar īpašām
vajadzībām

Atbrīvojums no virsstundu darba

Vides pieejamība

Attālināta un elastīga darba iepsējas

Mentora palīdzība, darba gaitas
uzsākot

Darbiniekam  var  būt  nepieciešama 

 tiflotehnika (tehniskie  palīglīdzekļi)

Darba pienākumu pārdale ( izvērtējot
darbinieka spējas)



Visbiežāk par darba vides pielāgošanu
cilvēkiem ar invaliditāti tiek domāts tikai tad, 

ja uzņēmumā jau strādā vai plānots nodarbināt
cilvēku ar invaliditāti

35% aptaujāto darbinieku uzskata, ka darba
vide uzņēmumā nav pielāgota darbiniekiem ar
invaliditāti

Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos, SIF, 2015



Jaunieši

Prakses iespējas - darba vidē balstītas mācības

Darba devēju prasību samērīgums pret jauniešiem un
darba ņēmējiem

Pacietība pret jauniem darbiniekiem

Mentors iepazīstina ar darba pienākumiem, ar uzņēmuma
vidi un tradīcijām

Praktisko zināšanu veicināšana (pieredze un prakse
darbā)    

Papildu apmācības 

Darba vides un nosacījumu pielāgošana

Darba aizsardzības speciālista papildu skaidrojumi un
instrukcijas (klātienē), lai izvairītos no nelaimes
gadījumiem darba vietā

Veselības veicināšanas pasākumi, lai izvairītos no
arodslimībām nākotnē

      

       

    

     

    

     



Lai ātrāk integrētu jauniešus darba
vidē, aicinām iesaistīties projektā
par darba vidē balstītām mācībām*

Apgūstot 25% no mācību satura
reālos darba apstākļos, jaunieši
ātrāk iekļaujas kolektīvā un apgūst
profesiju

*facebook.com/DVBmacibas



Vairāk kā 70% darbinieku uzskata, ka

darbinieku dažādība uzlabo darba

atmosfēru uzņēmumā, kas potenciāli var

uzlabot arī darbinieku vēlmi strādāt šajā

uzņēmumā

Dažādības vadība



Ko darīt
darba
devējam?

Darbinieku   dažādības   audits -  anonīmas 

 aptaujas, kas ļautu analizēt darbinieku
struktūru pēc vecuma, dzimuma, dzimtās
valodas, seksuālās orientācijas, invaliditātes,

ģimenes situācijas, u.c.

Vadības  atbalsts un lomu modeļi – cilvēki, kuru
paraugam darbinieki labprāt sekos

Dažādības vadības politika uzņēmuma darbību
reglamentējošos dokumentos ar konkrētiem
mērķiem dažādības jomā

Radīt darbiniekiem iespēju pilnveidot savu

izpratni par dažādības jautājumiem/attīstīt

starpkultūru prasmes



Darbinieku valodas un starpkultūru

komunikācijas apzināšana

Klientu aptaujas - vērtēt to atbildes dažādu

grupu ietvaros

Darba  vides pielāgošana  dažādu  darbinieku  

vajadzībām

Censties piesaistīt daudzveidīgus 

 darbiniekus / pārskatīt darbinieku piesaistes
un atlases procesus

Ko darīt
darba
devējam?



Pēc iespējas dažādāki cilvēki

produktu/pakalpojumu komandās, tai skaitā

uzņēmuma vadības blokā

Elastīga darba laika iespējas un veikt
regulārus iekšējās darba vides izvērtējumus,

t.sk. darbinieku apmierinātības aptaujas

Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām

organizācijām, kas pārstāv dažādas

sabiedrības grupas, jo tās var sniegt gan

praktisku un izglītojošu atbalstu

uzņēmumiem un to darbiniekiem.

Ko darīt
darba
devējam?



Jautājumi & konsultācijas

Pēteris Leiškalns

Tālrunis:    29241312

E-pasts:     peteris.leiskalns@lddk.lv


