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Tehnoloģiju lietošana 
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IEDZĪVOTĀJI UZŅĒMUMI 

77% 

47% 

19% 

Avots 
Iedzīvotāji: TNS Latvia Digital, Pavasaris 2015 
Uzņēmumi: CSP, 2014 

96% 
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Potenciālais pieprasījums pēc strādāšanas attālināti 
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Jā 

78% 

Nē 

13% 

Grūti pateikt 

9% 

Bāze: Iedzīvotāji, n=800 
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Strādāšanas attālināti trūkumi un ieguvumi 
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TRŪKUMI IEGUVUMI

Iespēja darbiniekam pašam plānot 
darba laiku 

Iespēja darbiniekam līdzsvarot darba 
un ģimenes dzīvi 

Laika ietaupījums 

Ērtāki darba apstākļi 

Personīgo izmaksu samazinājums 

Uzņēmuma izmaksu samazinājums 

Darba efektivitātes celšana 

Cits 

Grūtības, kas rodas darbiniekam pašam 
plānojot savu darba laiku 

Iespēja negodprātīgi izmantot darba laiku 
personiskajām vajadzībām 

Papildus laika patēriņš 

Nepiemērotāki darba apstākļi 

Personīgo izmaksu pieaugums 

Uzņēmuma izmaksu pieaugums 

Darba efektivitātes samazinājums 

Cits 

% 

Iedzīvotāji, kuri uzskata, ka darba devējam 
darbiniekiem būtu jānodrošina iespēja strādāt 
ārpus biroja jeb attālināti, n=627 

Iedzīvotāji, kuri uzskata, ka darba devējam 
darbiniekiem nebūtu jānodrošina iespēja 
strādāt ārpus biroja jeb attālināti, n=98 
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Priekšstats par efektivitāti un lojalitāti 
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47 

23 

43 

59 

NEPIEKRĪTU PIEKRĪTU

Darba efektivitāte, strādājot 
ārpus biroja, ir zemāka, nekā 

strādājot birojā 

UZŅĒMUMI 

Iespēja strādāt ārpus biroja 
attālināti veicina darbinieku 

lojalitāti 

31 

24 

61 

67 

NEPIEKRĪTU PIEKRĪTU

IEDZĪVOTĀJI 

Bāze: Iedzīvotāji, n=800 
         Uzņēmumi, n=600 

% 
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Regulārā strādāšana attālināti 

6 

57% 

38% 

Uzņēmumi, kuros darbinieki 
regulāri strādā, atrodoties 
ārpus biroja, izmantojot 
uzņēmuma datortehniku/ 

tehnoloģijas 

Uzņēmumi, kuros darbinieki regulāri 
strādā, atrodoties ārpus biroja, izmantojot 

uzņēmuma datortehniku/tehnoloģijas, 
pieslēdzoties uzņēmuma informācijas 

aprites un vadības sistēmām 

Bāze: Uzņēmumi, n=600 
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Tehnoloģiju nodrošinājums strādāt attālināti 
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75% 

44% 

30% 

18% 

16% 

15% 

14% 

7% 

E-pastam, tajā skaitā kalendāram un

kontaktiem

Uzņēmuma dokumentiem, failiem

Datu glabāšanas sistēmām

Iekšējam intranetam (uzņēmuma

iekšējam informācijas tīklam)

Video vai web konferencēm

Specifiskām biznesa programmatūrām

Nenodrošina piekļuvi nekādai

informācijai

Nav atbildes/ Grūti pateikt

Bāze: Uzņēmumi, n=600 
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Galvenie uzņēmuma ieguvumi 
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IZMAKSU SAMAZINĀJUMS  

PIEKĻUVE JAUNĀM ZINĀŠANĀM 
(KVALIFICĒTAM UN PROFESIONĀLAM 
DARBASPĒKAM)  

LAIKA IETAUPĪJUMS 

63% 

49% 

45% 

Bāze: Uzņēmumi, n=600 
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Kopsavilkums 
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 Darbinieki vēlas, lai tiktu nodrošināta iespēja strādāt attālināti 

 Uzņēmumos tam jau ir zināms nodrošinājums 

 Situācija liecina par interesi un nepieciešamību attīstīt attālināta darba 

iespējas 

 

 

 



Kā darbu attālināti redz uzņēmumu vadītāji un to 
darbinieki? 
© TNS   2015.gada jūnijs 

Paldies!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilva Pudule 
Lielo klientu direktore 
 
Tel: +371 67 09 63 00  
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv   
 
 
 
Web:  www.tns.lv 
Twitter:  @TNSLatvia 
Adrese: Kronvalda bulvāris 3-2 
 Rīga, LV-1010  
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