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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Human activity and mood is determined by the environment that informs and 

provokes certain behavior and activities. Environmental psychology is interdisciplinary 

science that studies environment as a determinant of human’s psychological comfort and 

behavior. Its main task is to find out how physical environment affects human’s basic needs 

from different aspects and how to create environment that satisfies human needs the best. 

Not only physical, but also emotional comfort is necessary. Environment affects not only 

human’s consciousness, but also sub consciousness, which is the area of research of 

architecture psychology and interior and design psychology.   

Telework, when worker is working away from the central office- at home or in other 

appropriate spaces, is the way of working which is more useful when it is necessary to do 

individual creative or routine work. Therefore to provide productive and creative work in the 

interior of smart work centers one has to find balance between traditional office 

atmosphere and interior of totally free atmosphere. When designing a smart work centre 

following factors are important: 

1. Topographical / geographical location of the work place – attraction to the place; 

2. Working space and personal territory / space – proximity; 

3. Environment comfort – light and color (interior psychology). 

Psychological understanding about human attraction to the place is multilateral. It 

stimulates researchers to evaluate it from various perspectives taking into consideration 

cognitive, emotional and behavior components. The most often discussed aspects are: 

attraction to the place – emotions and affective links (emotional and will), that appear 

between individual and its surrounding; identification with the place –opinions, wishes, 

values about relations between humans and places and process how place can promote 

creation of individual / population identity; dependence from the place –functionality or 

capacity of resources to satisfy user in the certain place in comparison with other available 

places. 

Designing a smart work centers interior, where working places are near the living 

places, very important is a psychological factor – attraction to the place, whereas 

identification with the place and dependence from the place are more related to the location 

of the smart work centre. Humans like to be in distance from other humans or objects. The 

way of use of the room could affect personal and business relations. Human nature defines 

that their interrelations depend on scale of communication space – intimate, personal, social 

and public. 

Important factor in personal and working place is social organization. There are three 

“hidden” zones that must be provided for every employee: direct – table and chair - working 
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zone; places, which can be reached by hand outside the direct zone; places with limited 

approachability, when it is necessary to stand up a little bit from the chair.  

Very important is also the kinetic of rooms – how it will be possible to move in the 

room, how objects are located in the people traffic area, what will be the rout. Tables 

located very close with limited possibilities to move cause stress and discomfort. Opposite 

organization of room – a very open space also does not promote comfort and capacity for 

work. Individual and cultural differences are also important for designing rooms’ interior.  

Open space and closed space – these are two contrasts that are the basis of 

architecture. This dualism is related to human wish for safe space (closed space) and wish to 

observe the world around him (open space). Therefore it is necessary to consider both 

aspects – there must be places in the room, where employee will feel “safe”, and also such 

places from where it will be possible not to lose visual contact with other employees.  

Interior can affect human’s psyche and therefore also human’s behavior, action and 

reaction. The most of the information is processed by visual perception, less – by tactile or 

hearing, therefore it is important to choose such colors for interior that do not irritate 

human’s nervous system. The existing studies include such suggestions: it is not 

recommended to use in interior monochrome colors. Bright colors reduce depression and 

they are advisable for seniors, but they have stimulating effect and such colors are not 

favorable for easily excitable and aggressive people. Warm tones of blue are sedative. It is 

because of their shorter length of waves. They are suitable for relaxing areas. Bluish-green 

colors can cause depression and reduce energy of people. For walls of closed rooms it is 

necessary to choose calm tones, however monochrome solution with only white or grey 

colors is not recommended. For floors it is necessary not only to choose the right color, but 

also take into consideration the fact, that shining or polished floors are not recommended, 

because they can reflect. 

 Colors of shapes in the room also affect mood and activity of individuals. For example, 

rounded lines in comparison with square shape cause tender and sedative effect. Cube 

shapes are related with feelings of peace and balance. It is easily to understand symmetrical 

objects; we must avoid boring, inexpressive and not emotionally saturated shapes. 

Symmetry is kind of balance which has a tendency to equilibrium and can give sense of 

peace. Asymmetrical balance is more interesting, because it makes more informed 

environment, but it is more difficult to access it. 

To organize productive work in smart work centers it is necessary to evaluate: policy of 

room planning; open-space multi-functionality; lighting and appropriate functionality; design 

and location of furniture in the room; coloristic of whole room; acoustics. 

 

Open-space work environment  

Distant work spaces usually are created as open space offices. Positive and negative 

aspects of such planning are: 
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Positive: effective costs of design, equal status for all employees, improved 

communication, improved cooperation, easy to adapt to different work, ability to work 

for more employees, energy effectiveness of heating. 

Negative: high level of noise, loss of concentration, low productivity, problems with 

privacy, lack of status, feeling of insecurity, dissatisfaction with job, more possibilities 

for conflicts, tendency to stress, infection with influenza, problems with muscles and 

skeleton, physical exhaustion, tiredness and high blood pressure, high staff turnover. 

To decrease negative aspects and to increase the positive ones, it is suggested: 

 to provide privacy for employee with boundary wall: with high panels, when sitting 

employees cannot see each other, or with low panels, when sitting employees can 

see each other;   

 to think about reducing of  background noise, including white noise;  

 to provide separate room for meeting and / or room where to feel privacy. 

Open space areas are useful for creative professions, employees of advertisement 

agencies, specialists of graphical design, marketing specialists. For those professions which 

needs lasting and active concentration or which are related with confidential clients, flex-

office environment with alternative confined spaces can provide privacy. 

 

Diversity of functions of smart work centers rooms  

In smart work centers it is recommended to provide rooms with certain functions: 

meeting rooms, separate work offices / spaces, rest area. If floor-space of the room is 

appropriate, then it is necessary to think about possibility to provide light, transforming 

walls that allows zoning accordingly to different activities during working process.   

Rest area – „lounge” is comparatively new solution how to design offices and work 

environment.  It is especially topical for open space offices, when many people must work in 

larger open area. To reduce feeling of formal atmosphere business psychologists suggest to 

furniture this area with informal, comfortable furniture that stimulate creation of innovative 

ideas and promote communication. Green plants are also useful for relaxing.   

 

Lighting and appropriate functionality 

Right lighting has an important role. There must be harmonious proportion between 

natural and artificial lighting. Working spaces without natural light are not allowed, because 

in such room physiology of body is hindered and depression is promoted. To put artificial 

lights in larger work space it is necessary to take into consideration intensity of natural light 

in different parts of room. Intensity of lighting and control of reflection is very important 

when employee must work with computer. Therefore, if rooms are oriented to the West or 

Southwest, there must be rollers on the windows.  

Workers in smart work centers wishes working place with free space and good lighting. 

They want to see large rooms (in comparison with small working place at home), attractive 
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environment, ergonomic furniture, room with colors that stimulate to work, but at first – 

high quality lighting. 

Problems with lighting can appear in every working environment, but most sensitive 

are computer users. For working places with computer it is necessary to think about light 

source direction, color and intensity. It is recommended to provide every working place with 

desk lamp, which can be transformed.  

 

Furniture design and location in the room 

Very important in working area is the location of furniture and the availability of free 

space. Choice of furniture model is also important. Nowadays minimalism is modern also for 

furniture. It can be characterized by simple shapes and calm colors supplemented by 

brighter accents. Simultaneously there is sufficient space around the employee’s working 

space, because amount of tables is adequate to floor-space of the room. 

According to current tendencies in office furniture design, there is trend to make 

working places colorful, cheerful, interesting, also with amazing furniture, that reminds 

private office or environment of clubs. In such places employees feel like at home and such 

way of design must be realized in smart work centers to provide psychological comfort for 

work - one step between the employer and “working at home”. Modern creative elements 

are useful for creative enterprises and they are important for doing job in area where 

modern technologies are used, IT, advertisement agencies.  

 

Coloristic of room design  

The primary colors for working room’s walls must be reserved and calm that do not 

provoke extra impulses – gray in different shades and tones, also white can be used in 

combination with bright accents. Such colors do not strain the eyes and optically makes 

room larger. They are elegant and universal, they are excellent background for intensive and 

bright accents, which are necessary to avoid monotone. They stimulate memory, balance 

and promote concentration.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 

KOPSAVILKUMS 
 

Cilvēka darbību, noskaņojumu nosaka apkārtējā vide, tā gan informē, gan provocē uz 

konkrētu uzvedību un darbību. Vidi kā determinantu, kā noteicēju cilvēka psihiskajā 

komfortā un uzvedībā pēta starpdisciplinārā zinātne vides psiholoģija, kuras uzdevums ir 

noskaidrot, kā fiziskā vide no dažādiem aspektiem ietekmē cilvēka pamatvajadzības, un kā 

veidot vidi, lai šīs vajadzības tiktu apmierinātas maksimālā veidā, nodrošinot cilvēkam ne 

tikai fizisko, bet arī emocionālo komfortu. Jāņem vērā, ka vide uz cilvēku iedarbojas ne tikai 

apziņas līmenī, bet arī zemapziņas, un šī izpēta ietverta arhitektūras psiholoģijas un interjera 

un dizaina psiholoģijas darbības lokā. 

Attālinātais darbs, kurā darbinieks vai līguma izpildītājs veic savus pienākumus ārpus 

darba devēja telpām, mājās vai citās tam piemērotās telpās, ir vairāk piemērots uzdevumu 

veikšanai, kas prasa individuālu radošu vai rutīnas darba veikšanu. Tāpēc attālinātajos darba 

centros telpu iekārtojumā, nodrošinot produktīvu un radošu darbu, jāmeklē vidusceļš, 

līdzsvars starp tradicionālo biroja atmosfēru un pilnīgi atbrīvotas atmosfēras iekārtojumu. 

Iekārtojot attālinātā darba centrus vai tiem pielāgotās telpas, nozīmīgi ir vairāki faktori, starp 

tiem: 

1. darba vietas topogrāfiskais/ģeogrāfiskais izvietojums – piesaiste vietai; 

2. darba telpa un personīgā teritorija/telpa (proksēmika); 

3. vides komforts – gaisma un krāsa (interjera psiholoģija); 

 

Cilvēka sasaistes ar vietu psiholoģiskā izpratne ir daudzslāņaina un rosina pētniekus to 

vērtēt no dažādiem skatupunktiem, ietverot kognitīvo, emocionālo un uzvedības 

komponentes. Visbiežāk vides psiholoģijas ietvaros apskata aspektus: piesaiste vietai – 

attiecas uz emociju un afektīvām saitēm (emocionālās un gribas joma), kas veidojas starp 

indivīdu un viņa ietverošo vidi; identifikācija ar vietu – attiecas uz uzskatiem, vēlmēm, 

vērtībām un nozīmēm par cilvēka-vietas attiecībām un to, kā vieta veicina indivīda/kopuma 

identitātes veidošanu; atkarība no vietas – attiecas uz funkcionalitāti jeb resursu kapacitāti, 

lai apmierinātu lietotāju, salīdzinot ar citām pieejamām vietām. 

Iekārtojot attālinātos darba centrus, kur darbinieka darba telpas būtu tuvu dzīvesvietai, 

par labu darba devēju atbalstam nozīmīgs ir psiholoģiskais faktors – piesaiste vietai, savukārt 

identifikācijas ar vietu un atkarības no vietas aspekts vairāk attiecas uz attālinātā darba 

centra konkrēto izvietojumu. Cilvēkiem patīk ieturēt zināmu distanci starp sevi un citiem 

cilvēkiem vai lietām. Tas, kā cilvēks izmanto telpu, var ietekmēt personiskās un biznesa 

attiecības. Cilvēka būtība nosaka, ka savstarpējās attiecības veidojas atkarībā no saskarsmes 

telpas pēc to lieluma – intīmā, personīga, sociālā un publiskā.  
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Sociālā organizācija ir nozīmīgs faktors personiskajā un darba telpā. Ir trīs „apslēptas” 

zonas, kas būtu jānodrošina katram darbiniekam: tiešā – galda un krēsla – darba zona; rinda 

ar roku aizsniedzamu vietu ārpus iepriekš minētās zonas; vietas ar ierobežotu sasniedzamību, 

kad nedaudz jāpaceļas no krēsla. 

Svarīga ir arī telpu kinestētika, t.i. kā telpā būs iespējams pārvietoties, kā izvietoti 

priekšmeti pārvietošanās ceļā, kāds būs maršruts, neatkarīgi no patērētāja vēlmes. Pārāk 

iespiesti darba galdi ar ierobežotu kustību iespējām telpā rada stresa sajūtu un diskomfortu. 

Pretējā telpas organizācija – pārāk brīva telpa arī neveicina labsajūtu un darba spējas. 

Būtiskas ir arī individuālas un kultūras atšķirības prasībām pret telpu iekārtojumu.  

Atvērta telpa un noslēgta telpa – tie ir divi pretstati, kas ir arhitektūras pamatā. Šis 

duālisms saistīts ar cilvēka vēlmi pēc drošas telpas (noslēgta telpa) un pēc vēlmes vērot 

apkārtējo pasauli (atvērta telpa). Tādēļ, organizējot darba telpu, jāņem vērā abi šie aspekti – 

telpā jāparedz vietas, kurās darbinieks varētu justies „pasargāts”, kā arī iespēja ilgstoši 

nezaudēt vizuālo kontaktu ar citiem darbiniekiem.  

Ir zināms, ka interjera izkārtojums var nopietni ietekmēt cilvēka psihi, secīgi arī – 

cilvēka uzvedību, rīcību un reakcijas. Ar vizuālo uztveri tiek apstrādāts lielākais informācijas 

apjoms, mazāk to veic taktīlā vai dzirdes uztvere, tāpēc svarīgi darba telpās izvēlēties 

atbilstošas krāsas interjeram, lai izvēlētā krāsu gamma, koloristika caur zemapziņu 

nekairinātu, nesatrauktu cilvēka nervu sistēmu. Pētījumi ietver ieteikumus: Nav ieteicams 

veidot interjeru monohromās krāsās. Lai gan košas krāsas mazina depresiju un ir ieteicamas 

arī senioriem, tomēr tām ir stimulējošais efekts, un krāsu aktivitāte nav labvēlīga viegli 

uzbudināmiem un agresīva rakstura cilvēkiem. Silti zilas krāsas toņiem piemīt nomierinoša 

iedarbība, kas saistāma ar to īsāko viļņu garumu, un tie var būt īpaši piemēroti nomierinošām 

zonām. Zilganzaļās krāsas var izraisīt nomāktību un mazināt enerģiju. Noslēgtu istabu sienām 

jāizvēlas mierīgi toņi, tomēr nav ieteikts monohroms risinājums – tikai baltais vai pelēkais. 

Grīdu izvēlē ne tikai jāpārdomā krāsas izvēle, bet jāņem vērā, ka spīdīgas vai pulētas grīdas 

nav ieteicamas, jo tās veido atspīdumu, u.c. ieteikumi. 

Formu kārtojums telpā arī iespaido indivīda noskaņu un rīcību. Piemēram, noapaļotas 

līnijas, salīdzinot ar kvadrāta formas skaidrību un stingrību, rada maigu, nomierinošu 

iedarbību. Kubiskas formas saista ar miera un līdzsvarotības sajūtām. Cilvēka uztverei vieglāk 

ir apzināt simetriskus objektus, telpās jāizvairās no garlaicīga, neizteiksmīga un emocionāli 

nepiesātināta formu ritma. Simetrija ir sava veida balanss, kas tiecas uz līdzsvaru un var dot 

miera sajūtu. Asimetrisks balanss ir daudz interesantāks, jo veido informētāku vidi, bet 

grūtāk sasniedzams. 

 

Lai produktīvu organizētu darbu attālinātā darba centros, jāizvērtē: telpas plānojuma 

politika – atvērtā plānojuma (open-space) daudzfunkcionalitāte; apgaismojuma 

nodrošinājums un atbilstoša funkcionalitāte; mēbeļu dizains un izvietojums telpā; telpas 

kopējā dizaina koloristika; akustika. 
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Atvērtā plānojuma (open-space) darba vide  

Attālinātā darba telpas visbiežāk tiek veidotas kā atvērtā plānojuma darba vide. 

Atvērtā plānojuma darba vides organizācijas pozitīvie un negatīvie aspekti: 

Pozitīvie: efektīvas dizaina izmaksas, vienādi apstākļi visiem darbiniekiem,  uzlabota 

komunikācija, paaugstināta sadarbība, viegli pielāgojama darbam dažādās jomās, 

 spēja uzņemt vairāk darbinieku, energoefektivitāte apkurei un dzesēšanai. 

Negatīvie: augsts trokšņa līmenis, koncentrācijas zudums, zema darba produktivitāte, 

problēmas ar privātumu, statusa trūkums, nedrošības sajūta, neapmierinātība ar 

darbu, lielākas iespējas konfliktiem darba vietā, nosliece uz stresu, inficēšanos ar gripu, 

fizisko izsīkumu, muskuļu un skeleta problēmām, nogurumu un paaugstinātu 

asinsspiedienu, augsta personāla mainība. 

Lai iespējami mazinātu negatīvo aspektu iedarbību un sasniegtu pozitīvu rezultātu, iesaka: 

 nodrošināt darbinieka privātumu ar norobežojošo sienu: ar augstiem atdalošiem 

paneļiem, kur sēdošie darbinieki nevar viens otru saskatīt, vai ar zemiem atdalošiem 

paneļiem, kur sēdošie darbinieki var viens otru saskatīt;  

 pārdomāt par fona trokšņa, t.s. baltā trokšņa, mazināšanu; 

 nodrošināt ar atsevišķu apspriežu telpu un/vai telpu, kur var rast privātuma iespēju. 

Atvērtais plānojums lietderīgs radošo profesiju pārstāvjiem, ar reklāmaģentūrām 

saistītiem darbiniekiem, grafiskā dizaina speciālistiem, dažādu servisa pakalpojumu 

sniedzējiem, mārketinga speciālistiem. Tiem profesiju pārstāvjiem, kuriem nepieciešams 

ilgstoši un aktīvi koncentrēties, vai saistītiem ar klientiem, kuriem nepieciešama 

konfidencialitāte, flex-office tipa vide ar saistītām alternatīvām telpas daļām spēj nodrošināt 

privātumu, veidojot norobežotas zonas. 

 

Attālinātā darba centru telpu funkciju daudzveidība 

Attālinātā darba centros ieteicams iekārtot telpas ar noteiktu funkciju: pārrunu telpas, 

atsevišķus darba kabinetus/telpas, apspriežu telpas, un paredzēt atpūtas zonu. Ja telpu 

kvadratūra to nepieļauj, tad jāpārdomā iespēja nodrošināt vieglas transformējamās sienas, 

kas pieļauj noteiktu zonējumu atbilstoši atsevišķiem pasākumiem, kas varētu tikt organizēti 

darba gaitā. 

Atpūtas zona – „lounge” ir salīdzinoši jauns risinājums biroju un darba vides 

iekārtojumā. It īpaši tas skar atvērtas vides veida darba telpu iekārtojumu, kad lielākā atvērtā 

telpā jāstrādā daudziem cilvēkiem. Lai mazinātu formālas atmosfēras noskaņojumu, biznesa 

psihologi iesaka atpūtas zonu iekārtot ar neformālām, mājīgām mēbelēm, kas stimulē 

inovatīvas idejas un veicina komunikāciju kolektīvā. Arī zaļie augi ieteicami kā relaksējošs un 

ideju stimulējošs elements. 
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Apgaismojuma nodrošinājums un atbilstoša funkcionalitāte 

Būtiska loma ir pareizam apgaismojumam, kuram būtu jābūt kā dabīgā un mākslīgā 

apgaismojuma harmoniskai proporcijai un saskaņai. Nav pieļaujamas darba telpas bez dabīgā 

apgaismojuma, jo tādejādi tiek kavēta un traucēta organisma fizioloģija un sekmēta 

depresija. Paredzot mākslīga apgaismojuma izvietojumu lielākā darba telpā, jāņem vērā 

dabīgā apgaismojuma intensitāte atsevišķās telpas zonās. Apgaismojuma intensitāte un 

atspīdumu kontrole svarīga īpaši darbā pie datoriem. Tādēļ, ja telpas ir orientētas uz 

dienvidiem vai dienvidrietumiem, logi jānodrošina ar žalūzijām.  

Attālinātā darba centru darbinieki vēlas darba vietu ar brīvu telpu un labu 

apgaismojumu. Viņi grib sagaidīt telpas plašumu (pretēji ierobežotai darba telpai mājās), 

atraktīvu vidi, ergonomiskas mēbeles, telpu ar stimulējošu krāsu gammu, bet pirmkārt – 

augstas kvalitātes apgaismojumu. 

Problēmas ar apgaismojumu var būt jebkura veida darba vidē, bet visbiežāk un 

visjūtīgākie pret tām ir datoru lietotāji. Darba vietām ar datoru jāpārdomā gaismas avota 

virziens, krāsa un intensitāte. Ieteicams katru darbavietu nodrošināt ar transformējamu 

galda lampu.  

 

Mēbeļu dizains un izvietojums telpā 

Darba vidē nozīmīgs ir mēbeļu izvietojums, brīvas telpas pieejamība. Svarīga ir arī 

mēbeļu tipa izvēle. Šobrīd mēbeļu izvēlē aktuāls ir minimālisms, kas tiek realizēts ar 

vienkāršām formām un mierīgu krāsu gammu, kuru papildina košāki akcenti. Vienlaicīgi 

darbiniekam ap darba vietu ir nodrošināta pietiekoša telpa, jo darba galdu skaits ir atbilstošs 

telpas kvadratūrai. 

Saskaņā ar mūsdienu aktualitātēm biroja mēbeļu dizainā ir tendences darba vidi 

iekārtot, izmantojot krāsainas, jautras, interesantas, arī pārsteidzošas formas mēbeles, kas 

vairāk atgādina privātas telpas vai kluba iekārtojumu. Darbinieks jūtas darba vietā kā mājās, 

un tieši šāda iekārtojuma politika būtu jārealizē attālinātajos darba centros, tā nodrošinot 

psiholoģisko komfortu darbam, kas ir kā vidus posms starp tiešo darbu darba devēja birojā 

un „darbu mājās”. Turklāt moderni elementi ar izteiktu kreativitāti piemēroti uzņēmumiem, 

kuru raksturīgākā iezīme ir radošums, kas ir nozīmīgs, piemēram, strādājot jauno tehnoloģiju 

jomā, IT, reklāmas aģentūrām. 

 

Telpas kopējā dizaina koloristika  

Darba telpu sienu pamatkrāsu izvēlē aktuāli ir atturīgi un pieklusināti toņi, kas nerada 

papildus kairinājumus – pelēkais dažādās nokrāsās un toņos, arī baltais. Tādas krāsas 

nenoslogo acis un optiski palielina telpu, tiek uzskatītas par elegantām un universālām un ir 

kā izcils fons intensīviem un krāsainiem akcentiem, kas nepieciešami, lai izvairītos no 

monotonuma. Tās stimulē atmiņu, līdzsvaro un veicina koncentrāciju.  
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I daļa. VISPĀRĒJIE TEORĒTISKIE ASPEKTI DARBA VIDES JAUTĀJUMĀ 
Cilvēka darbību, noskaņojumu reālajā dzīvē nosaka apkārtējā vide: ēkas, telpas, ielas, 

apgaismojums, dabas klātbūtne u.c. faktori. Vide ap mums gan informē, gan provocē uz 
konkrētu darbību. Vidi kā determinantu, kā noteicēju cilvēka psihiskajā komfortā un 
uzvedībā pēta starpdisciplinārā zinātne vides psiholoģija, kuras uzdevums ir noskaidrot, kā 
fiziskā vide no dažādiem aspektiem ietekmē cilvēka pamatvajadzības, un kā veidot vidi, lai šīs 
vajadzības tiktu apmierinātas maksimālā veidā, nodrošinot cilvēkam ne tikai fizisko, bet arī 
emocionālo komfortu. Vides psiholoģijas virzienu – arhitektūras psiholoģijas un interjera un 
dizaina psiholoģijas – uzdevumu lokā ietilpst darba vides psiholoģiskā komforta 
nodrošinājuma izpēte un praktisko risinājumu piedāvājums ar mērķi pozitīvi ietekmēt darbu 
un darba rezultātu. Jāņem vērā, ka vide uz cilvēku iedarbojas ne tikai apziņas līmenī, bet arī 
zemapziņas, kas būtiski sarežģī zinātnieku pētniecību. 

Pētnieki konstatēja vispārēju neatbilstību starp cilvēkiem un viņu vidi. Pamatjautājumi 
par vides ietekmi uz cilvēka psiholoģisko komfortu, secīgi – uzvedību, ir atklāti par klasiskiem 
šajā jomā uzskatītajos izdevumos: Robert B. Bechtel, Arza Churchman. Handbook of 
Environmental Psychology. New York: John Wiley and Sons, 2002 un Bell, P. A., Fisher, J. D., 
Greene, T. C., Baum, A. Environmental Psychology. Fort Worth: Harcourt Brace College 
Publichers, 1996./ Routledge, 2005. Tiek atzīmēts Mirilia Bonnes un Marino Bonaiuto 
apgalvojums R. Bechtela un A. Churchmana krājumā, ka mūsdienu vides psiholoģiju jāsaprot 
kā „vides psiholoģijas ilgtspējīgu attīstību'' (Giuliani and Scopelliti, 2009). Savukārt 
fundamentālajā izdevumā Environmental Psychology, tiek uzsvērts, ka vides psiholoģijas 
primārais uzdevums ir strādāt ar vides kā cilvēku uzvedības un noskaņojumu noteicošo 
faktoru, un nevar pārvērtēt vides plašo un nozīmīgo ietekmi (Bell et al. 2005). Vides 
psiholoģijas praktiskais lietojums balstās uz attiecību izpēti starp cilvēka veidoto fizisko vidi 
un cilvēku uzvedības problēmām, kas nosaka viņa veselību un emocionālo stāvokli. Kā 
nozīmīga un būtiska vide cilvēka dzīvē ir viņa daba vide.  

Cilvēku darba dzīves pārskatu (darba stāstījumu) analīze apstiprināja, ka darba vietām 
(darba uzvedības kontekstiem) ir ļoti liela nozīme cilvēku darba dzīvē. Tomēr varēja novērot 
arī citu, ārējo vides sistēmu ietekmi. Piemēram, darba ņēmēju ģimenes situācijas bija 
dažādos veidos saistītas ar viņu darba dzīvi (Wicker and August, 2000). Attiecinot īpaši uz 
Latvijas situāciju, kurā ir zema dzimstība, aktualizējas arī jautājums par līdzsvaru starp darba 
un ģimenes dzīvi (Ziņojums, 2012), kura ietvaros attālinātie darba centri gūst īpašu nozīmi. 

Attālinātais darbs ir darba vai līguma attiecības, kurās darbinieks vai līguma izpildītājs 
veic savus pienākumus ārpus darba devēja vai pasūtītāja telpām. Attālinātais darbs nozīmē, 
ka darbs tiek veikts mājās vai citās tam piemērotās telpās, piemēram, attālinātā darba 
centrā. Latvijas psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis uzskata, ka attālinātais darbs ir vairāk 
piemērots uzdevumu veikšanai, kas prasa individuālu radošu vai rutīnas darba veikšanu, kur 
„vide jāpielāgo ne tikai praktiski, piemēram, iegādājoties labu rakstāmgaldu, bet arī svarīgi ir 
atbrīvoties no «laika zagļiem» un traucēkļiem” (Viļuma, 2014), kas telpas iekārtojumā būtu 
jāsaprot kā harmoniskas (bez izteiktiem kairinājumiem) darba vides nodrošinājums.  

Tāpēc attālinātajos darba centros telpu iekārtojumā, nodrošinot produktīvu un 
radošu darbu, jāmeklē vidusceļš, līdzsvars starp tradicionālo biroja atmosfēru un pilnīgi 
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atbrīvotas atmosfēras iekārtojumu. Iekārtojot attālinātā darba centrus vai tiem pielāgotās 
telpas, nozīmīgi ir vairāki faktori: 

4. darba vietas topogrāfiskais/ģeogrāfiskais izvietojums – piesaiste vietai (place 
attachment); 

5. darba telpa un personīgā teritorija/telpa (proksēmika); 
6. vides komforts – gaisma un krāsa (interjera psiholoģija). 
 

1. Darba vietas topogrāfiskais/ģeogrāfiskais izvietojums – piesaiste vietai  
Jau vairāk kā desmit gadus zinātniekus aktīvi interesē tēma par cilvēka piesaisti savai 

dzīves vietai, vērtējot tās izjūtas, kas ietver nozīmi, piesaisti un gandarījumu par savu dzīves 
vietu. Cilvēka sasaistes ar vietu psiholoģiskā izpratne ir daudzslāņaina un rosina pētniekus to 
vērtēt no dažādiem skatu punktiem (Rollero, De Piccoli, 2010; Ramkissoon, et al. 2012), 
ietverot kognitīvo, emocionālo un uzvedības komponentes (Jorgensen, Stedman, 2001). 
Visbiežāk vides psiholoģijas ietvaros apskata:  

 piesaiste vietai (place attachment) – attiecas uz emociju un afektīvām saitēm 
(emocionālās un gribas joma), kas veidojas starp indivīdu un viņa ietverošo vidi; 

 identifikācija ar vietu (place identity) – attiecas uz uzskatiem, vēlmēm, vērtībām un 
nozīmēm par cilvēka-vietas attiecībām un to, kā vieta veicina indivīda/kopuma 
identitātes veidošanu; 

 atkarība no vietas (place dependence) – attiecas uz funkcionalitāti jeb resursu 
kapacitāti, lai apmierinātu lietotāju, salīdzinot ar citām pieejamām vietām (Bradley, 
Jorgensen, Richard, Stedman, 2006; Zbierska, 2010). 

Iekārtojot attālinātos darba centrus, kur darbinieka darba telpas būtu tuvu dzīvesvietai, 
par labu darba devēju atbalstam nozīmīgs ir psiholoģiskais faktors – piesaiste vietai (place 
attachment), savukārt identifikācijas ar vietu (place identity) un atkarības no vietas (place 
dependence) aspekts vairāk attiecas uz attālinātā darba centra konkrēto izvietojumu. Cilvēka 
piesaiste vietai tiek apskatīta psiholoģijas literatūrā kā cilvēka un viņa ietverošās vides 
noteikto parametru emocionālā saite, kas plašākā nozīmē tiek saprasta kā piesaistes teorija, 
kuru neatkarīgi izstrādāja un pamatoja Džons Boulbijs (John Bowlby) un Mērija Einsvorta 
(Mary Ainsworth), attiecinot uz bērna un mātes attiecībām (Bretherton, 1992). Vēlāko gadu 
laikā piesaistes teorija paplašinājās uz daudzām sociālām sfērām. Vides psihologi apskata 
cilvēka un vides saiknes jeb piesaisti vietai (place attachment) (Ramkissoon, Weiler, Smith, 
2012). Šo koncepciju psiholoģijā pieteica XX gs. 80. gados ASV vides psiholoģijas zinātnieki 
David Seamon un Yi-Fu Tuan, kuri uzsver subjektīvās pieredzes nozīmi kā noteicošo 
emocionālo saikni starp indivīdu un dažādu veidu telpisko vidi. Emocionālā saikne ir primāra 
un veido attiecības, kuras stabilas laika gaitā un kā garīgais faktors nosaka cilvēka visu 
mūžu (Bańka, 2010). Cilvēka darbošanās vidē, ar kuru viņam ir emocionāli pozitīva piesaiste, 
ir viņa drošības un komforta sajūtu garants, kas rezultējas pozitīvā uzvedībā/rīcībā, secīgi – 
darba spējās.  

Vietas piesaiste saprotama ne tikai kā vietas topogrāfiskais/ģeogrāfiskais izvietojums, 
bet vietas piesaiste ir jāpaplašina arī „dziļāk” kā piesaiste pie darba vietas, saprotot to ar 
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nodrošinātu komfortu darba telpās: fizisko, emocionālo un psiholoģisko, kas veidosies 
atkarībā no tā, cik lielā mērā tiks ievēroti psihofizioloģiskie aspekti (skat. 1.tab.): 

 
Mijiedarbības tips Mijiedarbība 

Vietas 
komponentes 

Mijiedarbība 
starp cilvēku 
un vietu  

Kognitīvais 
 

Vispārējā uztvere, lai saprastu 
telpas un orientācijas ģeometriju 

Forma 
 

Uzvedības 
 

Telpas īpašību uztvere, lai 
apmierinātu vajadzības. 

Funkcija 
 

Emocionālais 
 

Apmierinājuma uztvere un 
piesaiste vietai 

Nozīme 
 

1.tabula. Cilvēka un vides mijiedarbības dažādie aspekti un asociācijas ar vietas dažādajām komponentēm (pēc 

Hashemnezhad, Heidari, Hoseini,2013). 

 

2. Darba telpa un personīgā teritorija/telpa 

Nozīmīgus pētījumus, kas skar cilvēku telpiskās uzvedības organizēšanu un 
komunikācijas telpu projektēšanu, veicis ASV antropologs Eduards T. Holls (Edward Twitchell 
Hall): „Cilvēkiem patīk ieturēt zināmu distanci starp sevi un citiem cilvēkiem vai lietām. Un šis 
neredzamais “telpas burbulis” (bubble of space), kas nosaka katras personas “teritoriju”, ir 
viena no modernās sabiedrības atslēgas dimensijām” (Hall, 1990). 
Eduards T. Holls ievieš proksēmikas zinātni, atklājot, kā tas, kā 
cilvēks izmanto telpu, var ietekmēt personiskās un biznesa 
attiecības, starpkultūru mijiedarbību, arhitektūru, pilsētplānošanu 
un pilsētvides atjaunošanu. Cilvēka būtība nosaka, ka savstarpējās 
attiecības veidojas atkarībā no saskarsmes telpas, kuras Eduards T. 
Holls definējis pēc to lieluma – intīmā, personīga, sociālā un 
publiskā (skat. 1.att.), kas arī jāņem vērā, organizējot attiecīgās 
darba telpas un plānojot indivīda privātuma psihofizioloģiskās 
īpatnības.  

Sociālā organizācija ir nozīmīgs faktors personiskajā un 
darba telpā. Izcilā arhitekta Frenka L.Raita (Frank Lloyd Wright) 
panākumi saistīti ar viņa spēju un zināšanām par to, kā cilvēks 
izjūt telpu. Tas garantēja, ka viņa projektos cilvēks jūtas komfortabli, lai gan arhitekts 
piedāvāja ļoti daudz jaunu risinājumu – cilvēka psiholoģisko komfortu noteica Raita talants, 
plānojot harmoniskas proporcijas gan atsevišķiem telpu elementiem, gan telpām kopumā, 
nosakot cilvēkam patīkamu telpu/telpas maršrutu un telpu izgaismojumu, garantē līdz pat 
šodienai augstvērtīgi organizētu vidi. Tādēļ darba telpu organizācija ir nozīmīga, jo tas, kā 
cilvēks telpā var darboties, nosaka, kā cilvēks izbauda šo telpu (Hall, 1990). Pētījumu 
rezultātā E.T.Holls biroju daba vietu organizācijā saskata trīs „apslēptas” zonas, kas būtu 
jānodrošina katram darbiniekam:  
  

2.1.att. Saskarsmes līmeņi 

telpā: intīmais, privātais, 

sociālais un publiskais. 
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1. Tiešā – galda un krēsla – darba zona. 
2. Rinda ar roku aizsniedzamu vietu ārpus iepriekš minētās zonas. 
3. Vietas ar ierobežotu sasniedzamību, kad nedaudz jāpaceļas no krēsla, lai tās aizsniegtu, 
pilnībā neatstājot darba vietu. 
 

Svarīga ir arī telpu kinestētika, t.i. kā telpā būs iespējams pārvietoties, kā izvietoti 
priekšmeti pārvietošanās ceļā, kāds būs maršruts, neatkarīgi no patērētāja vēlmes. Tātad 
darba galdu un krēslu izvietojums, telpas izmērs attiecībā pret darba vietu skaitu: vai telpu 
var šķērsot ar vienu vai diviem soļiem, jo tas dod pilnīgi atšķirīgu izjūtu no telpas, kas prasa 
piecpadsmit vai divdesmit soļus. Pārāk iespiesti darba galdi ar ierobežotu kustību iespējām 
telpā rada stresa sajūtu un diskomfortu. Pretējā telpas organizācija – pārāk brīva telpa arī 
neveicina labsajūtu un darba spējas. Būtiskas ir arī individuālas un kultūras atšķirības 
prasībām pret telpu iekārtojumu. Piem., iekštelpu izmantošanā japāņi savu istabu malas tur 
brīvas, jo viss notiek vidū. Eiropieši cenšas aizpildīt malas, novietojot mēbeles gar sienām, 
kas rada atšķirīgu telpas pieblīvējuma sajūtu. Var izmērīt ar mērlenti, vai darbinieks var visu 
aizsniegt ar rokām, tomēr plānojot darba vietas, jāņem vēra dažādi faktori, lai darbinieks 
nejustos nekomfortabli, piem., iespiests (Hall, 1990).  

Atvērta telpa un noslēgta telpa – tie ir divi pretstati, kas ir 
arhitektūras pamatā. Šis duālisms saistīts ar cilvēka vēlmi pēc 
drošas telpas (noslēgta telpa) un pēc vēlmes vērot apkārtējo 
pasauli (atvērta telpa) (Niebrzydowski,2009). Tādēļ, organizējot 
darba telpu, jāņem vērā abi šie aspekti – telpā jāparedz vietas, 
kurās darbinieks varētu justies „pasargāts”, piem., aiz muguras 
varētu būt siena (skapis, atdalošā siena u.tml.), kā arī iespēja 
ilgstoši nezaudēt vizuālo kontaktu ar citiem darbiniekiem. Tomēr 
telpu organizācija ar izteiktu savrupību ierobežos sociālo kontaktu 
dabīgo (pāreju no viena momenta uz otru) gaitu, bet pārāk 
atvērtas telpas samazina dažādību, kas ir nozīmīga sociālajā dzīvē 
(Ch. Alexander et al., 2008; Human Behavior, 2014).  

 

3.  Vides komforts – gaisma krāsa un forma  
Ir zināms, ka interjera izkārtojums var nopietni ietekmēt cilvēka psihi, secīgi – arī 

labsajūtu plašākā nozīmē, kas angļu valodā ietverts jēdzienā wellness, kuru trīsdesmit gadu 
atpakaļ ieviesa Bils Hetlers (Bill Hettler) un aizsāka jaunu veselības uzturēšanas politiku. 
Dizaina un labsajūtas un veselības mijiedarbība tiek pētīta gan Eiropā, gan ASV. Nozīmīgi, ka 
zinātnieki ir pierādījuši, ka apkārtējā vide, t.s. interjers, ietekmē cilvēka uzvedību, rīcību un 
reakcijas (Bonnes, Bonaiuto, 2002). ASV izdevums „Health Environments Research & Design 
Journal” ir starpdisciplinārs žurnāls, kura mērķis ir izplatīt zināšanas un praksi, un uz 
pierādījumiem balstītus veselības pētījumu rezultātus par dizaina ietekmi uz 
veselību/labsajūtu, lai iegūtos atzinumus varētu izmantot dizaina profesionāļi gan veselības 
aprūpes vidē, gan uzņēmumu biroja plānošanā u.c. To starpā piem., publicēts, ka aviācijas 
pilotu kabīnes standartizācijā īpašs uzsvars tiek likts uz tādiem parametriem kā sistēmu 

2.2 .att. Vizuālā kontrole ir 

nozīmīga privātuma 

garantijā (pēc 

alaskaindigenous.wordpre

ss.com). 
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izkārtojums, displeji, un krāsu filozofija, kas kopumā uzlabo lidojumu drošību (Pati, Carolyn 
et al., 2012).  

Arī terapeitiskās vides teorija (Therapeutic Environment theory) (Therapeutic 
Environments , 2014) apskata dizaina nozīmi cilvēka psiholoģiskā komforta saglabāšanā, un 
tās ietvaros neirozinātņu (neuroscience) uzdevums ir pētīt, kā smadzenes uztver arhitektūru. 
Ar interjera izmaiņām (telpas krāsu, mēbeļu formu u.tml.) speciālisti pat iesaka mazināt 
depresiju. Piemēram, tikai nedaudz pārspīlējot telpu iekārtojumā ar krāsas izvēli vai tās 
intensitāti, sekas būs neiroze (visbiežāk – palielināta nogurdināmība, uzbudināmība, mainīgs 
garastāvoklis, miega traucējumi, strauja novājēšana, svīšana, nepatīkamas sajūtas sirds 
apvidū u.c.). 

Ar acu palīdzību (vizuālā uztvere) tiek apstrādāts lielākais informācijas apjoms, mazāk 
to veic taktīlā vai dzirdes uztvere, tāpēc svarīgi darba telpās izvēlēties atbilstošas krāsas 
interjeram. Viedokļi un pētījumu rezultāti par krāsu ietekmi uz cilvēka psihi ir daudzveidīgi. 
Iekārtojot darba telpas, galvenokārt jāpārdomā, vai izvēlētais variants, pat ja tas noskatīts 
kādā dizaina žurnālā, nevar kairināt vai pat minimāli provocēt uz nemieru. Neskatoties uz 
modes prasībām vai dizainera rodošās idejas oriģinalitāti, cilvēka psihe palikusi nemainīga un 
tās reakcija uz vides kairinājumiem ir tradicionāla. Daudzo faktoru vidū nozīmīgākais ir, kādā 
krāsu vidē cilvēkam jādarbojas, vai šī vide nomāks kā apmākusies diena, uzrunās ar priecīgas 
dienas noskaņojumu vai ik pa laikam kairinās ar kādu agresīvu akcentu, pat ja tas ir 
interesants, skaists un atraktīvs. Telpas iekārtojumā var ieteikt izvērtēt atsevišķu pētnieku 
viedokļus.  

Ir psihologu uzskats, ka nav ieteicams veidot interjeru monohromās krāsās. Uzskata, ka 
košas krāsas mazina depresiju un ir ieteicamas arī senioriem, tomēr košo krāsu stimulējošais 
efekts nav labvēlīgs viegli uzbudināmiem un agresīva rakstura cilvēkiem. Silti zilas krāsas 
toņiem bieži piemīt nomierinoša iedarbība, kas saistāma ar to īsāko viļņu garumu, un tie var 
būt īpaši piemēroti nomierinošām zonām. Zilganzaļās krāsas var izraisīt nomāktību un 
mazināt enerģiju. Noslēgtu istabu sienām jāizvēlas mierīgi, tikai ne balts vai pelēks. Grīdu 
izvēlē ne tikai jāpārdomā krāsas izvēle, bet jāņem vērā atsevišķu pētnieku atzinums, ka 
spīdīgas vai pulētas grīdas nav ieteicamas, jo tās veido atspīdumu (Karlin, Zeiss, 2006). 
Vērtējot kā psihologi paši iekārto savas darba telpas, jāatzīmē, ka daļa dod priekšroku 
neitrālām krāsām, lai neprovocētu klientos nemieru, kuru veicina košās krāsas – sarkanā un 
oranžā. Iekārtojot darba telpas, psihologi izvēlējās maigus krāsu toņus un papildināja 
interjeru ar koka plauktiem, augiem un lampām (Antony, Watkins, 2007). 

Krāsu ietekme uz cilvēka psihi ir pastāvīgs zinātnieku intereses avots, kas dod dažādu 
skatījumu, kurš noteikti ir jāpārdomā, izvēloties darba telpu krāsu gammu. Aleksandrs 
Etkinds XX gs. 80. gados veica pētījumus par krāsu emocionālo nozīmi, kurā konstatēts, ka 
emocijas saistītas ar vienu vai vairākām krāsām, piem.: „bailes” ar melno; „skumjas” ar 
pelēko, zilo un melno; „nogurums” ar pelēko, melno un brūno un „prieks” ar sarkano un 
dzelteno (Базыма, 2014). 

Pēc Kaljana Miolas (Kalyan Meola) pētījumiem (2005) siltās krāsas (sarkanā, dzeltenā 
un atsevišķi zaļās krāsas toņi) paātrina sirdsdarbību, elpošanu un asinsspiedienu, jo tiem ir 
stimulējoša iedarbība uz simpātisko nervu sistēmu. Attiecīgi sarkanās krāsas viļņu garums 
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nosaka tās siltuma pakāpi un ir tā krāsa, kurai piemīt augstākā iedarbība uz prāta spējām. Tas 
paaugstina entuziasmu un veicina darbīgumu. Savukārt Keitas Smitas (Kate Smith) un Mērijas 
Niklsonas (Mary Nicholson) pētījumos (2002; 2008) atzīts, ka dzeltenā krāsa stimulē 
komunikāciju, aktivizē atmiņu, vieš optimismu un veicina radošo domāšanu. Siltās krāsas 
aktivizē domāšanu daudz ātrāk nekā aukstās. Kā uzskata Kaljans Miola, aukstām krāsām 
piemīt pretējs efekts – palēnina sirdsdarbību, elpošanu un pazemina asinsspiedienu, jo tās 
iedarbojas uz parasimpātisko nervu sistēmu (Rahmatabadi, Teimouri, Azar, 2011).  

Formu kārtojums telpā arī iespaido indivīda noskaņu un 
rīcību. Nav pozitīvu vai negatīvu formu, bet vides harmonija 
veidojas, tās kārtojot un līdzsvarojot. Piemēram, ir uzskats, ka 
noapaļotas līnijas, salīdzinot ar kvadrāta formas skaidrību un 
stingrību, rada maigu, nomierinošu iedarbību. Kubiskas formas 
saista ar miera un līdzsvarotības sajūtām, kas saistītas ar zemi un 
apmierinātību. Cilvēka uztverei vieglāk ir apzināt simetriskus 
objektus, jo tā būtu jāapstrādā mazāk informācijas, simetrija ir 
atkārtojums, kas mazina izteiksmes daudzveidību un spraigumu, 
bet telpās jāizvairās no garlaicīga, neizteiksmīga un emocionāli 
nepiesātināta formu ritma (Šusts, 1979). Tomēr simetrija ir sava 
veida balanss, kas tiecas uz līdzsvaru, un var dot miera sajūtu. Simetrisks balanss ir formāls, 
drošība un stabilitāte. Asimetrisks balanss ir daudz interesantāks, bet grūtāk sasniedzams 
(Design Guide for Interiors, 1997). 

Būtiskākais, plānojot darba vidi lielā telpā, nodrošināt pietiekošu proporciju starp 
darba vietu skaitu un brīvu telpu kustībai, kas ir svarīga cilvēka psihofizioloģiska 
nepieciešamība. Kustībai – maršrutam – telpā jābūt saskaņā ar esošām objektu/priekšmetu 
formām un tie nedrīkst kavēt, kairināt (tieši vai netieši, t.i. zemapziņā), būt šķērslim (tiešam 
vai netiešam) plānotāja noteiktajā maršrutā. 

 

II daļa. IETEIKUMI ATTĀLINĀTO DARBA CENTRU DARBA VIDES IEKĀRTOJUMĀ, LAI 
VEICINĀTU DARBINIEKU SADARBĪBU, ELASTĪBU UN FUNKCIONĀLISMU SASKAŅĀ AR 
MŪSDIENU PRAKSI DARBA VIETU ORGANIZĒŠANĀ 
 

Ņujorkas žurnālistu Roberta Līveringa (Robert Levering) un Miltona Moskouvica (Milton 
Moskowitz) sākotnējais 1981. gada pētījums par labākajām ASV kompānijām labvēlīgu darba 
vietu nodrošināšanā rezultējās pētniecības centrā Great Place to Work®Institute, kas pēc ilgu 
gadu pieredzes ASV un filiālēs 45 valstīs piedāvā 14 pamatkritērijus psiholoģiska un fiziska 
komforta nodrošināšanai darba vietā. Pētījumu rezultātu Kālera Sleitera (Kahler Slater) 
apkopojumā, t.s. white-paper formātā, ir uzsvērts, ka Great Place to Work®Institute pētījumi 
balstās uz teoriju, ka izcilas darba vietas ir rezultāts vides visu komponentu – sociālās, 
kultūras un fiziskās – rūpīgai izvērtēšanai (Slater, 2010). Tā kā darba vieta ir viens no 
nozīmīgākajiem aspektiem darba kvalitātes nodrošināšanā un ir saistāma ar atsevišķiem 

3.1. att. Simetrisks un 

asimetrisks balanss (pēc 

USACE Design Guide for 

Interiors) 



 

17 
 

fiziskajiem un psiholoģiskajiem raksturojumiem, uzsvērta labi pārdomāta dizaina 
(welldesigned) nozīme.  

Lai produktīvu organizētu darbu attālinātā darba centros, jāizvērtē: 

 telpas plānojuma politika - atvērtā plānojuma daudzfunkcionalitāte; 

 apgaismojuma nodrošinājums un atbilstoša funkcionalitāte; 

 mēbeļu dizains un izvietojums telpā;  

 telpas kopējā dizaina koloristika; 

 akustika. 

1. Atvērtā plānojuma (open-space) darba vide  

Attālinātā darba telpas visbiežāk tiek veidotas kā atvērtā plānojuma darba vide (open-
space; open plan offices). Vēsturiski šāds darba vietu un biroju iekārtojums ir aizsācies XX gs. 
50. gados, un līdz pat šodienai notiek diskusijas par pozitīvām un negatīvām ietekmēm uz 
darbinieku un secīgi, darbu. 2008. gadā Austrālijas Kvīnslendas universitātes (Queensland 
University of Technology) zinātnieki publicēja pētījumu, kurā vērsa uzmanību uz atvērtā 
plānojuma nozīmīgu negatīvo ietekmi uz darbinieka emocionālo un secīgi fizisko veselību 
(Oommen, Knowles, Zhao, 2008), un atzīmē atvērtā plānojuma darba vides organizācijas 
pozitīvos un negatīvos aspektus: 

Pozitīvie: 

• efektīvas dizaina izmaksas, 
• vienādi apstākļi visiem darbiniekiem,  
• uzlabota komunikācija, 
• paaugstināta sadarbība, 
• viegli pielāgojama darbam dažādās jomās, 
• spēja uzņemt vairāk darbinieku, 
• energoefektivitāte apkurei un dzesēšanai. 

Negatīvie: 

• augsts trokšņa līmenis, 
• koncentrācijas zudums, 
• zema darba produktivitāte, 
• problēmas ar privātumu, 
• statusa trūkums, 
• nedrošības sajūta, 
• neapmierinātība ar darbu, 
• lielākas iespējas konfliktiem darba vietā, 
• nosliece uz stresu, inficēšanos ar gripu, fizisko izsīkumu, muskuļu un skeleta 

problēmām, nogurumu un paaugstinātu asinsspiedienu, 
• augsta personāla mainība. 
Pētījumi vērš uzmanību, ka ir iespējams mazināt negatīvo aspektu iedarbību, un atzīmē 

pozitīvo aspektu priekšrocību – atvērtā plānojuma darba vide tiek pieņemta kā ekonomiska 
un kā komunikāciju veicinoša vide (Technical note, 2012; Allen, Bell, et al., 2004), tikmēr 
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Great Place to Work® atzīmē, ka ne vienmēr tiek ņemtas vērā darbinieku intereses un, līdzās 
citiem darba vides pētniekiem (Becker, Sims, 2001), pozitīvu rezultātu sasniegšanai, iesaka: 

 nodrošināt darbinieka privātumu ar norobežojošo sienu: 
o ar augstiem atdalošiem paneļiem, kur sēdošie darbinieki nevar viens 

otru saskatīt (1.1. att.); 
o ar zemiem atdalošiem paneļiem, kur sēdošie darbinieki var viens otru 

saskatīt (1.2. att.);  

 pārdomāt par fona trokšņa, t.s. baltā trokšņa, mazināšanu; 

 nodrošināt ar atsevišķu apspriežu telpu un/vai telpu, kur var rast privātuma 
iespēju (1.3. att.). 

 

 

      
1.1. a.,b. att. Atvērtā plānojuma vide ar augstiem atdalošiem paneļiem, kur sēdošie darbinieki nevar viens otru saskatīt.  
(foto: http://www.timeshighereducation.co.uk/news/go-open-plan-to-open-hearts-and-minds/2004227.article; 
http://www.govloop.com/profiles/blogs/telework-in-trouble-why-mass-implementation-is-needed) 

 

 

  
1.2.a.,b. att. Atvērtā plānojuma vide ar zemiem atdalošiem paneļiem, kur sēdošie darbinieki var viens otru saskatīt. 
(foto: http://www.sven.co.uk/index.php?page=284 

  

http://www.timeshighereducation.co.uk/news/go-open-plan-to-open-hearts-and-minds/2004227.article
http://www.govloop.com/profiles/blogs/telework-in-trouble-why-mass-implementation-is-needed
http://www.sven.co.uk/index.php?page=284
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Kopš atvērtā plānojuma ieviešanas XX gs. 50. gados notiek regulāra tā izvērtēšana, kas 
saistīta gan ar tā realizācijas ekonomisko devumu, gan, kritikas rezultātā, ar psiholoģiskā 
komforta nodrošinājumu, kad tiek akcentēta darbinieka privātuma ierobežošana, lielāks 
saslimstības risks, papildus troksnis u.c. Strādājot pie optimālākiem šī plānojuma 
risinājumiem, pētnieki saskata atvērtā plānojuma lietderību: 

 radošo profesiju pārstāvjiem; 

 ar reklāmaģentūrām saistītiem darbiniekiem; 

 grafiskā dizaina speciālistiem; 

 dažādu servisa pakalpojumu sniedzējiem; 

 mārketinga speciālistiem u.c. (Bolander , 2011).  
 

Atvērtā plānojuma vide var tikt diferencēta dažādās formās, lai gan tradicionāli tā ir 
saprotama kā vairākas neatdalītas darba vietas vienā lielā kopējā telpā. To var plānot elastīgi 
ar saistītām alternatīvām telpas daļām, piem., flex-office tipa vidi (1.3. att.), kas nodrošina 
privātumu atbilstoši darba raksturam vai indivīda emocionālam tipam, kā arī organizē darba 
vidi ar zemāku trokšņa līmeni.  

 

 
 
1.3.a.,b. att. Atvērta plānojuma tradicionālais variants un flex-office tipa vide ar saistītām alternatīvām telpas daļām. 
(foto: http://www.acoustics.org/press/155th/danielsson.htm, avots: Bodin Danielsson, C., & Bodin, L. (In press). Office 
Environment and Employees´ Satisfaction: The Impact of Office-type. Journal of Architectural and Planning Research.) 

 

Tiem profesiju pārstāvjiem, kuriem nepieciešams ilgstoši un aktīvi koncentrēties, vai 
saistītiem ar klientiem, kuriem nepieciešama konfidencialitāte, flex-office tipa vide ar 
saistītām alternatīvām telpas daļām spēj nodrošināt privātumu, veidojot norobežotas zonas 
(1.4. att.). Privātums īpaši svarīgs indivīdiem ar noteiktu psiholoģiskā tipa konstitūciju (piem., 
introverts (melanholiķi un flegmatiķi). 

  

http://www.acoustics.org/press/155th/danielsson.htm
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1.4. a.,b.,c. att. Atvērta plānojuma (open-space) tipa telpa zonēšana – flex-office tipa vide ar saistītām 
alternatīvām telpas daļām., kas nodrošina privātumu atsevišķu profesiju darba specifikai, kā arī privātumu ar 
noteiktu indivīda psiholoģiskā tipa konstitūciju (piem., introverts (melanholiķi un flegmatiķi)). 
(foto: http://jointhe.co/ ; dizains: Singapore Design Awards) 
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1.5. att. Neliela telpa (atvērts plānojums) ar nodalītām darba vietām.  
(foto: http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/0/wspolczesne-trendy-w-organizacji-przestrzeni-
biurowych; dizains: Mikomax Smart Office) 
 

 

1.6. att. Plaša telpa (atvērts plānojums) ar zonējumam izmantotiem plauktiem 
(foto: http://www.interiordesignserved.com/gallery/Office-B01-Betahaus-Sofia/3273375, dizains: Betahaus 
Sofia) 

 

  

http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/0/wspolczesne-trendy-w-organizacji-przestrzeni-biurowych
http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/0/wspolczesne-trendy-w-organizacji-przestrzeni-biurowych
http://www.interiordesignserved.com/gallery/Office-B01-Betahaus-Sofia/3273375


 

22 
 

 

2. Attālinātā darba centru telpu funkciju daudzveidība 

Attālinātā darba centros ieteicams iekārtot telpas ar noteiktu funkciju: pārrunu telpas 
(brainstorming desk); atsevišķus darba kabinetus/telpas (team desk); apspriežu telpas 
(training desk), un paredzēt atpūtas zonu (recharging desk vai lounge). Ja telpu kvadratūra to 
nepieļauj, tad jāpārdomā iespēja nodrošināt vieglas transformējamās sienas, kas pieļauj 
noteiktu zonējumu atbilstoši atsevišķiem pasākumiem, kas varētu tikt organizēti darba gaitā. 

Atpūtas zona – „lounge” ir salīdzinoši jauns risinājums biroju un darba vides 
iekārtojumā. It īpaši tas skar atvērtas vides (open-space) veida darba telpu iekārtojumu, kad 
lielākā atvērtā telpā jāstrādā daudziem cilvēkiem. Ieteicams: 

 nodrošināt atpūtas zonu ar komunikācijām (bezvadu interneta pieslēgums Wi-Fi), lai 
nepieciešamības gadījumā sarunas var tikt „pārslēgtas” uz darba jautājumiem; 

 nodrošināt iespēju atpūsties indivīdam (2.5.att.). 

 

 

 

 

2.1. att. Atpūtas zonu var nodalīt ar dinamiskām vai statiskām norobežojošām sienām.  
(foto: http://www.space-pod.com/space_planning.htm) 

 

  

http://www.space-pod.com/space_planning.htm
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2.2.a.,b. att. (pa labi augšējais un apakšējais) Atvērta biroja (open-space) tipa telpā ar vienkāršiem līdzekļiem 
(atdalot ar mēbeli cilvēka augstumā) iekārtota atpūtas zona indivīda privātuma nodrošināšanai.  
(foto: http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/1910/wspolczesne-trendy-w-organizacji-
przestrzeni-biurowych) 
2.3. att. (pa kreisi augšā) Biznesa psihologi iesaka atpūtas zonu iekārtot ar neformālām, mājīgām mēbelēm. 
(foto: http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-
powierzchni-biurowych) 
2.4. att. (pa kreisi apakšā) Visvienkāršākais veids – ar ikdienišķām mēbelēm atsevišķā telpā 
(foto: http://cimota.com/blog/2008/06/30/what-does-your-ideal-co-working-office-look-like/, Wired of the 
Jelly Co-Working) 

 

Lai mazinātu formālas atmosfēras noskaņojumu, biznesa psihologi iesaka atpūtas zonu 
iekārtot ar neformālām, mājīgām mēbelēm – dīvāniem, pufiem, zemiem galdiņiem u.tml., 
kas stimulē inovatīvas idejas un veicina komunikāciju kolektīvā. Arī zaļie augi ieteicami kā 
relaksējošs un ideju stimulējošs elements (2.5. att.). 

 

  

http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/1910/wspolczesne-trendy-w-organizacji-przestrzeni-biurowych
http://www.e-biurowce.pl/pl/info/artykul/1917/gallery/1910/wspolczesne-trendy-w-organizacji-przestrzeni-biurowych
http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych
http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych
http://cimota.com/blog/2008/06/30/what-does-your-ideal-co-working-office-look-like/
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2.5. att. Atpūtu veicinās arī zaļie augi, ar kuru palīdzību var arī zonēt atpūtas vietu. 
(foto: http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-
design-12-05-2013/ 
2.6. att. Apspriežu/pārrunu telpa (brainstorming desk) var tikt papildināta ar sienu-tāfeli 
(foto: http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-
design-12-05-2013/; dizains: designboom®) 

 

 

 

2.7.a.,b. att. Atpūtas / privātuma zonu risinājumu priekšlikumi  
(foto: a) http://profilemagazine.com/2012/square/; Profile magazine, Chicago; b) 
 http://www.designbuzz.com/better-office-design-isnt-just-about-open-space/ , dizains: Klout, San Francisco, 
California) 

  

http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-design-12-05-2013/
http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-design-12-05-2013/
http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-design-12-05-2013/
http://www.designboom.com/architecture/dropbox-san-francisco-office-by-boor-bridges-geremia-design-12-05-2013/
http://profilemagazine.com/2012/square/
http://www.designbuzz.com/better-office-design-isnt-just-about-open-space/
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2.8. att. Atvērta plānojuma telpā iekārtota atpūtas zona ar relaksējošiem elementiem 
(foto: http://www.interiordesign2014.com/) 
2.9. att. Atvērta plānojuma telpa ar darba vietu norobežojošām sienām un vienkāršu atpūtas zonu, kuras 
noskaņu veido mīksts dīvāns košā krāsā. 
(foto: http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-
powierzchni-biurowych) 

 

Tā kā nereti attālinātā darba centri ir iekārtoti lielās telpās, bieži vien bijušajā 
rūpnieciskajā vidē, ieteicams iekārtot mazākas telpas, kuras kalpotu kā sanāksmju/apspriežu 
telpas vai darbam mazākās grupās. Būtiska šādās telpās ir mēbeļu izvēle un kopējā interjera 
noskaņa, kas saskaņā ar mūsdienu tendencēm, tiek tuvināta mājas sajūtām (plašāk skat. II 
daļas 4. nod.) 

 

 

2.10. att. Attālinātā darba centrs Paragraph Ņujorkā (coworking space Paragraph, New York), kas plānots kā 
klusa un elitāra vieta radošo profesiju pārstāvjiem (rakstniekiem, IT speciālistiem). Īpaša loma šeit ir 
atpūtas/apspriežu telpai. Paragraph centrs ASV ir ierindojiet 20 labāko vidū. 
(foto: http://www.hongkiat.com/blog/top-coworking-spaces-usa/)   

http://www.interiordesign2014.com/
http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych
http://www.4budowlani.pl/4budowlani/inwestycje/komercyjne/7640-trendy-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych
http://www.hongkiat.com/blog/top-coworking-spaces-usa/
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3.1. att. Apgaismojuma intensitāte un 
atspīdumu kontrole svarīga īpaši darbā pie 

datoriem (pēc USACE Design Guide for 
Interiors) 

 

3. Apgaismojuma nodrošinājums un atbilstoša funkcionalitāte 

Būtiska loma ir pareizam apgaismojumam, kuram būtu jābūt kā dabīgā un mākslīgā 
apgaismojuma harmoniskai proporcijai un saskaņai. Pētījumi noteica, ka darba telpās ar 
logiem un dabīgu gaismu, pie tam ar logiem uz skaistu ainavu, darbinieki ir vairāk apmierināti 
ar darbu, līdz ar to darbs ir produktīvāks un mazāks darba kavējumu skaits.  

Nav pieļaujamas darba telpas bez dabīgā apgaismojuma, jo tādejādi tiek kavēta un 
traucēta organisma fizioloģija un sekmēta depresija. Paredzot mākslīga apgaismojuma 
izvietojumu lielākā darba telpā, jāņem vērā dabīgā apgaismojuma intensitāte atsevišķās 
telpas zonās. Apgaismojuma intensitāte un atspīdumu kontrole svarīga īpaši darbā pie 
datoriem. Tādēļ, ja telpas ir orientētas uz dienvidiem vai dienvidrietumiem, logi jānodrošina 
ar žalūzijām.  

Attālinātā darba centru darbinieki vēlas darba vietu ar brīvu telpu un labu 
apgaismojumu. Viņi grib sagaidīt telpas plašumu (pretēji ierobežotai darba telpai mājās), 
atraktīvu vidi, ergonomiskas mēbeles, telpu ar stimulējošu krāsu gammu, bet pirmkārt – 
augstas kvalitātes apgaismojumu. Darbinieki novērtēja šo pēdējo kritēriju kā vissvarīgāko 
kritēriju ideālas darba vietas nodrošināšanā (Oświetlenie biura, 2014). 

Problēmas ar apgaismojumu var būt jebkura veida 
darba vidē, bet visbiežāk un visjūtīgākie pret tām ir 
datoru lietotāji. Ja pagātnē lielākā uzmanība tika 
pievērsta darbiem ar papīru, pildspalvu, rakstāmmašīnu 
u.tml., tad šodien, kad visi „papīra” darbi notiek ar datora 

palīdzību, kļūdaini pieņemt, ka dators pats nodrošina 
gaismu. Darba vietām ar datoru jāpārdomā gaismas 
avota virziens, krāsa un intensitāte. gaismas avots nevar 
spīdēt sejā, kā arī uz datora ekrāna (3.1. att.), pie tam 
datora ekrānam jābūt matētam. Ieteicams katru darba vietu nodrošināt ar transformējamu 
galda lampu (3.2. att.). Mūsdienu tehnoloģijas (LED, halogēnās spuldzes u.c.) ļauj nodrošināt 
darba vietas ar atbilstošu gaismas intensitāti un gaismas krāsas toni (silts, auksts, neitrāls).  
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4.1. att. Atvērta plānojuma mēbeļu 
izvietojuma piemērs no National 
Australia Bank Melburnas biroja 

(fragments) 
(https://www.finance.wa.gov.au/cms/u
ploadedFiles/Building_Management_an
d_Works/oga_workplace_typologies%2

81%29.pdf?n=3813) 

 

3.2. att. Attālinātā darba vide (co-working space). (foto: http://inhabitat.com/nyc/school-of-visual-arts-
offering-co-working-desks-to-work-from-this-summer/, ©SVA Products of Design, New York) 

3.3. att. Krāsainie gaismas ķermeņi var palīdzēt veidot mājīgāku noskaņu, atsvaidzināt monohromo biroja krāsu 
gammu. (foto: http://www.creativevalley.nl/wp-content/uploads/open-plan-work-room-with-office-table-
design-588x391.jpg) 
 

4. Mēbeļu dizains un izvietojums telpā 

Projektējot darba vidi, jāņem vērā tās funkcionalitāte, kur nozīmīgs ir mēbeļu 
izvietojums, brīvas telpas pieejamība, kas noteiks telpas 
patērētāja darba spējas, kreativitāti un komunikācijas 
kvalitāti kolektīvā. Svarīga ir arī mēbeļu tipa izvēle, kas 
palīdzēs vai otrādi, dezorganizēs atsevišķu profesiju, piem., 
IT speciālistu vai reklāmas darbinieka darba ritmu. Šobrīd 
mēbeļu izvēlē aktuāls ir minimālisms (Trendy w 
projektowaniu, 2012), kas tiek realizēts ar vienkāršām 
formām, piem., t.s. skandināvu stils, un mierīgu krāsu 
gammu, kuru papildina košāki akcenti. Piemērs no 
Austrālijas nacionālās bankas Melburnas biroja plānojuma 
(4.1. att.) parāda, ka, izvietojot mēbeles brīvā ritmā, t.i. 
nekārtojot strikti pēc noteiktas līnijas vai virziena, plānojumā 
tiek panākta daudzveidīga pārvietošanās trajektorija un 
bagāta kinestētika (skat. plašāk I daļas 2. nod.) Vienlaicīgi 
darbiniekam ap darba vietu ir nodrošināta pietiekoša telpa, 
jo darba galdu skaits ir atbilstošs telpas kvadratūrai. 
Interesantu un veiksmīgu plānojumu var nodrošināt ar 
kreatīviem dizaineru mēbeļu risinājumiem (4.2., 4.4. att.), kuros tradicionālie galda 
taisnleņķa asie stūri aizstāti ar noapaļotajiem (4.4.a. att.). 

  

https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/Building_Management_and_Works/oga_workplace_typologies%281%29.pdf?n=3813
https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/Building_Management_and_Works/oga_workplace_typologies%281%29.pdf?n=3813
https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/Building_Management_and_Works/oga_workplace_typologies%281%29.pdf?n=3813
https://www.finance.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/Building_Management_and_Works/oga_workplace_typologies%281%29.pdf?n=3813
http://inhabitat.com/nyc/school-of-visual-arts-offering-co-working-desks-to-work-from-this-summer/
http://inhabitat.com/nyc/school-of-visual-arts-offering-co-working-desks-to-work-from-this-summer/
http://www.creativevalley.nl/wp-content/uploads/open-plan-work-room-with-office-table-design-588x391.jpg
http://www.creativevalley.nl/wp-content/uploads/open-plan-work-room-with-office-table-design-588x391.jpg
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4.1.att. Piemērs ar tradicionālu, simetrisku galdu kārtojumu, kas ir vieglāk uztverams, bet mazina izteiksmes 
daudzveidību un spraigumu. (foto: http://www.archiexpo.com/prod/della-valentina-office/contemporary-
multiple-workstations-open-space-67999-569262.html, dizains: Quattro) 

4.2.att. Piemērs ar netradicionālas konfigurācijas galda iekļaušanu atvērtā plānojuma darba vidē. 
(foto: http://www.creativevalley.nl/wp-content/uploads/ynno-modern-small-office-floor-plans-588x415.jpg) 

4.3.att. Darba galdu izvietojuma un galda tipu dažādība nodrošina brīvāku un radošāku darba vidi. 
(foto: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4226399/Open-plan-office-workers-suffer-more-from-
colds-high-blood-pressure-and-stress.html 

 

   

 

4.4.a.,b.,c. att. Elastīga mēbeļu konfigurācija, kas veicina darbinieku sadarbību un nodrošina veiksmīgu telpas 
kinestētiku atvērta plānojuma darba vidē. (foto: http://www.officefurniturenow.com/buy-new-used/dogbone-
dog-bone-collaborative-cubicle-desks/) 

 

Saskaņā ar mūsdienu aktualitātēm biroja mēbeļu dizainā ir tendences darba vidi 
iekārtot, izmantojot atsauci uz mājām, piem., izmantojot krāsainas, jautras, interesantas, arī 
pārsteidzošas formas mēbeles, kas vairāk atgādina privātas telpas (asociācijas ar mājām, 
skat. plašāk I daļas 1. nod.) vai kluba iekārtojumu (Trendy w projektowaniu, 2012). Šāda 
iekārtojuma politika nosaka, ka darbinieks jūtās darba vietā kā mājās, un tieši šāda 
iekārtojuma politika būtu jārealizē attālinātajos darba centros, tā nodrošinot psiholoģisko 
komfortu darbam, kas ir kā vidusposms starp tiešo darbu darba devēja birojā un t.s. „darbu 
mājās”. Bez tam moderni elementi ar izteiktu kreativitāti piemēroti uzņēmumiem, kuru 
raksturīgākā iezīme ir radošums, kas ir nozīmīgs, piemēram, strādājot jauno tehnoloģiju 
jomā, IT, reklāmas aģentūrām. 

  

http://www.archiexpo.com/prod/della-valentina-office/contemporary-multiple-workstations-open-space-67999-569262.html
http://www.archiexpo.com/prod/della-valentina-office/contemporary-multiple-workstations-open-space-67999-569262.html
http://www.creativevalley.nl/wp-content/uploads/ynno-modern-small-office-floor-plans-588x415.jpg
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4226399/Open-plan-office-workers-suffer-more-from-colds-high-blood-pressure-and-stress.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4226399/Open-plan-office-workers-suffer-more-from-colds-high-blood-pressure-and-stress.html
http://www.officefurniturenow.com/buy-new-used/dogbone-dog-bone-collaborative-cubicle-desks/
http://www.officefurniturenow.com/buy-new-used/dogbone-dog-bone-collaborative-cubicle-desks/
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4.6. att. Ja minimālisms kā telpu iekārtojums tendence jau ir vairākus gadus, tad kā aktuāls virziens ir arī 
atgriešanās pie XX gs. 50.-70. gadu dizaina elementiem, ar kuriem var papildināt kādu atsevišķu zonu lielākā 
telpā. (foto: http://www.vkancelari.cz/2012/pripravte-se-na-comeback-retro-kancelari/)   

4.7. att. Savdabīgu un radošu vidi var panākt ar īpaša dizaina mēbelēm – dīvānkrēsliem mīkstās atturīgās krāsās 
ar augstu atzveltni, kas vienlaicīgi nodrošina privātumu. Paralēli aktīvai darba videi izvietoti galdiņi ar krēsliem 
košās krāsās, kurus var izmantot gan atpūtai, gan komunikācijai/apspriedēm ar kolēģiem. 
(foto: http://www.moldse.com/charming-decorative-office-with-never-ending-creativity/simple-breezy-and-
open-space-office-design/ 

5. Telpas kopējā dizaina koloristika 

Darba telpu sienu krāsu izvēlē aktuāli ir atturīgi un pieklusināti toņi, kas nerada papildus 
kairinājumus (skat. plašāk I daļas 3. nod.) – pelēkais dažādās nokrāsās un toņos, arī baltais. 
Tādas krāsas nenoslogo acis un optiski palielina telpu, tiek uzskatītas par elegantām un 
universālām un ir kā izcils fons intensīviem un krāsainiem akcentiem, kas nepieciešami, lai 
izvairītos no monotonuma. Tās stimulē atmiņu, līdzsvaro un veicina koncentrāciju (Juszczak, 
2012). Tātad, lai neveidotos „lietainas dienas sindroma” noskaņa (4.1, 4.2. 4.3. att.), telpas 
krāsu gammu ieteicams papildināt ar mazāk vai vairāk košākiem akcentiem (4.4. att.). 
 

   

5.1.a., b., c. att. Pelēka un monohroma krāsu gamma var raisīt „lietainas dienas sindroma” noskaņu. (foto:  
a) http://retaildesignblog.net/tag/plywood/; dizains: Garcia Tamjidi Architecture Design, Techshed birojs, 
Kalifornija);  b) http://blog.polflor.com.pl/blog/filozofia-dentsu-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych-na-
przyk%C5%82adzie-biura-polflor);  c) http://www.solo.ru/martex; dizains: Martex, Itālija) 

 

http://www.vkancelari.cz/2012/pripravte-se-na-comeback-retro-kancelari/
http://www.moldse.com/charming-decorative-office-with-never-ending-creativity/simple-breezy-and-open-space-office-design/
http://www.moldse.com/charming-decorative-office-with-never-ending-creativity/simple-breezy-and-open-space-office-design/
http://retaildesignblog.net/tag/plywood/
http://blog.polflor.com.pl/blog/filozofia-dentsu-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych-na-przyk%C5%82adzie-biura-polflor
http://blog.polflor.com.pl/blog/filozofia-dentsu-w-projektowaniu-powierzchni-biurowych-na-przyk%C5%82adzie-biura-polflor
http://www.solo.ru/martex
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5.3.a.,b. att. Monohromu krāsu gammu visvienkāršāk atsvaidzināt ar krāsainām mēbelēm vai atsevišķiem 
dizaina akcentiem. (foto: a) http://www.environmentphilippines.com/2012/07/coworking-work-for-yoursef-
but-not-not.html, b) http://www.muratorplus.pl/biznes/)  

  

5.2.a.,b.,c. att. Monohromo krāsu 
gammu nedaudz atsvaidzina zilie un 
violetie toņu, tomēr tie neveicina 
aktivitāti. Coworking Office (foto augšā:  
 http://www.advantedgebc.com/wp-
content/uploads/2012/07/downtown-
dc-coworking-area.jpg; Downtown DC 
Office Suite, AdvantEdge Business 
Centers, Washington; foto apakšā pa 
kreisi: http://www.alchemia.gda.pl) 

http://www.environmentphilippines.com/2012/07/coworking-work-for-yoursef-but-not-not.html
http://www.environmentphilippines.com/2012/07/coworking-work-for-yoursef-but-not-not.html
http://www.muratorplus.pl/biznes/
http://www.advantedgebc.com/wp-content/uploads/2012/07/downtown-dc-coworking-area.jpg
http://www.advantedgebc.com/wp-content/uploads/2012/07/downtown-dc-coworking-area.jpg
http://www.advantedgebc.com/wp-content/uploads/2012/07/downtown-dc-coworking-area.jpg
http://www.alchemia.gda.pl/
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5.4.a.,b,c. att. Veiksmīgs dizainera risinājums Latvijas klimatam ar lielu mākoņainu dienu īpatsvaru – iekļaut 
interjerā baltas lielizmēra (liela, spēcīgi gaiša virsma attiecībā pret telpas izmēru) mēbeles ar neuzkrītošām, bet 
aktivitāti rosinošām detaļām (5.4.c. att.), kas nodrošina atturīgos un pieklusinātos toņos veidotajā darba telpā 
līdzsvarotu, tai pat laikā gaišu noskaņojumu. (Rēzeknes Augstskolas Izglītības un Dizaina fakultāte; foto: Renāte 
Čaupale) 

  

  

 

 

  

5.5.a.,b.,c. att. Attālinātā darba centra „De Drentse 
Zaak” Assenē (Drente, Nīderlande) iekārtojumā katrai 
nelielai telpai izvēlēta cita krāsu tēma – zaļa, zila un 
violeta, kas ienes atraktīvus spēles elementus 
ikdienas darba vidē. Tomēr jāvērš uzmanība, lai 
spēcīga krāsu intensitāte (piem., aktīvi zilais 
5.5.b. att.) nebūtu darbinieka tiešā skatiena uztveres 
zonā.  
(foto: Kristīne Kīna) 
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5.6. att. Liela telpa (atvērts plānojums) ar nodalītām darba vietām monohromā krāsu gammā. 
(foto: http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/14/?t=biuro) 
5.7. att. Liela telpa (atvērts plānojums) ar nodalītām darba vietām kontrastējošā krāsu gammā. 
(foto: http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/13?t=biuro, dizains: Tebfin Office) 

 

  

5.8. att. Jāizvairās no pārāk agresīviem krāsu akcentiem tiešā skatiena uztveres zonā, jo koša un aktīva krāsa var 
kairināt psihi un kavēt koncentrēšanos darbam, piem., koši oranžais galds. 
(foto: http://torontoist.com/2013/06/project-rhino-a-toronto-coworking-space-helps-startups-find-their-feet/, 
Toronto Coworking Space, Project RHINO)  
5.9. att. Krāsu saspēle – melns, balsts, zaļgandzeltens – atrisina iecerēto telpas atraktivitāti, un tai pat laikā 
kontrastējošie elementi nav tiešā skatiena uztveres zonā. (foto: http://www2.mobilesuite.de/en/berlin-
prenzlauer-berg; dizains: Mobilesuite) 

 

 

Secinājumi 

Atvērtā plāna tipa darba vidē nepieciešams pievērst vairāk uzmanības problēmām, kas 
skar sistēmu kopumā. Tas ietver sapratni par saitēm, kar veidojas starp darbiniekiem un viņu 
fizisko vidi. Iekārtojot darba telpas, neatkarīgi no to specifikas, nepietiek tikai nodrošināt 
darba racionālo funkciju. Jāpārdomā formu, krāsu, gaismas un citu nozīmīgu parametru 
saskaņa un iespējamā labvēlīgā vai nelabvēlīgā ietekme uz cilvēka apziņu un īpaši uz 

http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/14/?t=biuro
http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/13?t=biuro
http://torontoist.com/2013/06/project-rhino-a-toronto-coworking-space-helps-startups-find-their-feet/
http://www2.mobilesuite.de/en/berlin-prenzlauer-berg
http://www2.mobilesuite.de/en/berlin-prenzlauer-berg
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zemapziņu Ja, plānojot un veidojot veselībai labvēlīgu vidi, būs kļūdas psiholoģiskajās 
dimensijās, radīsies tādas kompleksas problēmas, kā neapmierinātība ar darbu un zema 
darba produktivitāte. Ne tikai dizaineram un arhitektam jāstrādā pie tā, lai darbinieki 
attālinātajos darba centros ir apmierināti ar darba vietu un var veikt savu darbu psiholoģiskā 
komfortā apstākļos, bet projektēšanai grupai jāpiesaista arī psihologs un sociologs.  

Ja telpu iekārtojumā nebūs estētiskā un psiholoģiskā komforta, tās būs nefunkcionāli-
nelietderīgas. Savukārt, ja telpai var piedēvēt „raksturu” un „atmosfēru”, tad var runāt par 
telpas kvalitāti. Darba vietu stratēģiskajā plānošanā jāietver daudzveidīgas zināšanas par to, 
kā cilvēki mijiedarbojas ar vidi, veicamā darba tipu, pielietojamām tehnoloģijām un par viņu 
sociālās komunikācijas modeļiem. 
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