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Daina  
Cērpa –  
strādā: 

– Jā. Daļēji 
to jau daru visu 
laiku un arī 
mācos  

attālināti. Nu jau pierasts.  
Tagad reizēm tomēr aizeju 
uz darbu, jo patiesībā tas ir 
labi – būt kopā ar kolēģiem. 
Komunikācija starp cilvēkiem 
ir vajadzīga. Ja nu atkal visiem 
vajadzēs sēdēt mājās, gan jau 
tiktu galā un darbība noteikti 
neapstātos.

Svetlana 
Nakipova – 
grāmatvede: 

– Nē. Zinu, 
kā tas ir, un, ja 
vien būs iespēja, 
es vairāk to 

negribētu. Laikā, kamēr bija 
jāstrādā mājās, sapratu, ka 
noteiktajam darba apjomam 
patērēju daudz vairāk laika, nekā 
tas būtu, ja es atrastos darba 
vietā. Esot mājās, bija grūti 
iedziļināties darba jautājumos, 
darbam atvēlētais laiks saplūda ar 
mājas dzīvi, un man tas nepatika.  

Liene  
Vidova – 
bezdarbniece: 

– No vienas 
puses, sēdēt 
mājās nav 
slikti, no otras, 

manuprāt, tā strādāt nav viegli. 
Labi tas, ka, strādājot attālināti, 
nevajag laiku, lai brauktu uz 
darbu, un man tas patiktu. Viena 
draudzene ir ļoti apmierināta, ka 
var strādāt no mājām un nekur 
nav jābrauc. Zinu citu sievieti, 
kurai patīk iet uz darbu, lai būtu 
kopā ar kolēģiem.

Indra 
Beķere – 
bibliotekāre:   

– Ja nebūtu 
citu variantu, 
protams, es to 
darītu, bet līdz 

šim man nav bijusi attālinātā 
darba pieredze. Manuprāt, 
cilvēkiem ir vajadzīga sabiedrība 
un dzīvot tikai mājās nav tas 
labākais. Mājas ir mājas, bet 
darbs – darbs. Šīs vietas labāk 
tomēr nodalīt. Ja vien man dotu 
iespēju izvēlēties, es ietu uz 
darbu, nevis strādātu no mājām.

Kaspars 
Zeme – 
lāzeroperators: 

– Man nav 
iespēju strādāt 
no mājām, jo 
darba vieta ir 

rūpnīcā. Arī aizvadītajā ziemā, 
kad bija pandēmija, nestrādāju 
mājās. Ja man būtu cits darbs, 
domāju, ka nebūtu problēmu 
strādāt no mājām, bet līdz šim 
tādas pieredzes nav bijis.    
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Kovidpandēmijas divos 
ar asti gados esam ne tikai 
cietuši, bet arī daudz ko ie-
mācījušies. Tostarp strādāt, 
neejot uz darbu. Nozarēs, 
kur tas iespējams, daudzi 
uzņēmumi vismaz daļē-
ji saglabājuši šo praksi, jo 
pārliecinājušies par attāli-
nāta darba efektivitāti un 
darbinieku ērtībām strādāt 
jebkurā vietā pasaulē, kur 
vien ir jaudīgs interneta pie-
slēgums. Tomēr ne visiem 
strādājošajiem ir atsaucīgs 
darba devējs. 

Tendences  
mainījušās

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) mājaslapas sadaļā  
“CV un vakanču portāls” vai-
rāk nekā pusotru gadu brīvo 
darba vietu atlases kritērijiem 
pie jau ierastajām papildu atzī-
mēm “darbs saistīts ar ārzemju 
komandējumiem” un “sezonas 
darbs” klāt nākuši vēl divi va-
rianti: attālināti veicams darbs 
un daļēji attālināti veicams 
darbs. Tas vien rāda, ka darba 
tirgū ir mainījušās tendences. 
Attālinātais darbs ir piemērots 
vakancēm, kur amata pienāku-
mos ir darbs ar datoru un telefo-
nu, spriežams pēc publicētajiem 
darba sludinājumiem. 

Liepājā šobrīd ir četras šā-
das vakances: zvanu centrs, kas 
nodarbojas ar preču pārdošanu, 
SIA “BPO”, meklē pārdošanas 
speciālistu un klientu apkalpo-
šanas speciālistu, uzņēmums 
“Telemarket” – zvanu centra 
operatoru, savukārt Valsts ieņē-
mumu dienests Liepājā – galveno 
nodokļu inspektoru. 

Attālinātā vai daļēji attāli-
nātā darba iespējas piedāvā arī 
pašvaldības un valsts iestādes, 
kas meklē projektu vadītājus, 
pārvalžu jomu speciālistus un 

juristus. Tāpat valsts un pašval-
dību iestādēs, ministrijās un arī 
privātos uzņēmumos tiek mek-
lēti eksperti, struktūrvienību 
vadītāji, sabiedrisko attiecību 
speciālisti, tulkotāji, lektori un 
datu analītiķi. Daudz vakanču 
ir saistītas ar datoriem un tele-
fona izmantošanu – program-
mēšana, informācijas sistēmu 
speciālisti, statistiķi, reklāmas 
speciālisti un dizaineri, mājas-
lapu administratori, kā arī datu 
bāzu speciālisti. Arī atalgojumi 
ir konkurētspējīgi un visnotaļ 
augsti, taču jau vairākās nosauk-

tajās jomās profesijas jau pašas 
par sevi ir labi apmaksātas. Ie-
spējams, ka algas ir augstākas, jo 
darba devējs rēķinās – ja cilvēks 
strādā no mājām, tā ir viņa reālā 
darba vieta, kas nozīmē, ka pa-
šam jāmaksā par ūdeni, siltumu 
utt. Protams, ir amati ar nepilnu 
darba laiku, kurus var apvienot 
ar citu darbu, un atalgojums ir 
zemāks. 

Moderns birojs  
vai mājas

Sintija Zvirbule strādā “Tie-
tovery” – vienā no vadošajiem 

digitālo pakalpojumu un prog-
rammatūras produktu uzņē-
mumiem Ziemeļvalstīs. Viņas 
amats – kreditoru grāmatvede. 
Darbiniekiem piedāvāts hibrī-
da darba modelis, un šeit tas 
nav pandēmijas jaunievedums, 
šāda prakse piekopta arī ie-
priekš. Šāda sistēma sievieti 
ļoti apmierina, jo tā ir vieglāk 
menedžēt ikdienu starp darbu 
un bērnu audzināšanu. “Dar-
binieks pats var izvēlēties, kā 
strādāt, pat 100% attālināti 
un trīs mēnešus gadā no citas 
valsts. Mājās esmu ierīkojusi 

sev darba stūrīti, man ir kār-
tīgi aprīkots darba galds – pat 
ar papildu monitoru datoram, 
ko izsniedza darba devējs. 
Darbu no mājām izvēlos tad, 
kad nekur netīk iet vai arī kad 
piecgadīgais dēls lūdz īso dienu 
dārziņā. Savukārt darbs ofisā 
– tā ir iespēja satikt kolēģus, 
izrauties no mājas vides. Mums 
ir gaumīgs birojs Juliānas pa-
galmā – ar vienmēr svaigiem 
augļiem, gardu tēju, kafiju. At-
pūtas stūrītis, novuss, galda 
spēles. Nevar nepatikt. 
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STRĀDĀŠANA NO MĀJĀM  iesakņojas uz palikšanu

ES DOMĀJU TĀ: VAI ESAT GATAVI STRĀDĀT ATTĀLINĀTI?

“Tietovery” strādā aptuveni 30 cilvēki no Liepājas, tādēļ ierīkotas 26 brīvās darba vietas. “Tikpat labi kāds var 
sēdēt atpūtas zonas dīvāniņā un strādāt,” stāsta Sintija Zvirbule. Blakus sievietes galdam stāv trenažieris, uz tā arī 
droši varot sēsties, mīt pedāļus un strādāt. EGONA ZĪVERTA FOTO


