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ĪSUMĀ PAR KONCERNU
AS "Latvenergo" ir Latvijas valstij piederošs elektroenerģijas un siltumenerģijas

ražošanas un tirdzniecības, kā arī dabasgāzes tirdzniecības uzņēmums.

AS "Latvenergo" šobrīd pieredz pārmaiņas, ko nosaka

arvien jaunas tehnoloģijas un lietotāju prasības.

Līdz ar to arī uzņēmums paplašina un pārskata savas darbības robežas, piedāvājot

jaunu pieeju procesiem un pakalpojumus, kā arī apgūstot inovatīvas darba

metodes.
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Darba procesā AS “Latvenergo” saskaras

ar vairākām aktuālām problēmām, kuru

risināšanai nepieciešama inovatīva pieeja:

• darbinieku skaits un informācijas apjoms;

• ģeogrāfiskais izvietojums;

• bīstamo darbu veikšana.

PROBLĒMA
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PROBLĒMU 
RISINĀJUMI 

Darbinieku viedokļu 
apzināšana

Aptauja 

Iekšējās 
dokumentācijas aprites 

pilnveidošana

Novērstas esošo 
sistēmu nepilnības

Digitālo risinājumu 
papildināšana

Jaunu, uz lietotājiem 
vērstu, sistēmu 

izstrāde



• Elektroniski pieejama personalizēta informācija

• Apmācība tehnoloģiju lietošanā

• Attālinātas apmācības un zināšanu pārbaudes

• Nodrošināta elektroniskā dokumentu parakstīšana
Darbinieki

• Nodrošināta pilna informācija par savas struktūrvienības 
darbinieku darba vides apstākļiem un darba aizsardzības 
pasākumiem

• Darba aizsardzības pasākumu un jautājumu attālināta 
reģistrēšana

Struktūrvienību 

vadītāji

• Caurlaižu attālināta reģistrēšana

• Ieviesta attālinātā instruktāža

• Pārkāpumu attālināta fiksēšanaDarbuzņēmēji

MĒRĶAUDITORIJA
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SASNIEGTIE REZULTĀTI

• Darba aizsardzības 
procesu digitalizācija

• Attālinātās sadarbības 
nodrošināšana

• Laika resursu ekonomija

• Bīstamo darbu 
aizstāšana ar modernām 
tehnoloģijām

• Iespēja veikt vienotus 
darba uzdevumus 
dažādos Latvijas 
reģionos

Drošība un 
komforts
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DROŠĪBA UN KOMFORTS

Darba aizsardzības 
procesu digitalizācija

Darba uzdevumu 
saņemšana digitālā 

sistēmā

Elektroniski 
iepazīstināti ar 
personalizēto 

informāciju attiecībā uz 
darba vietu, darba vidi, 

darba vides riskiem

Darba aizsardzības 
datu ievadīšana un 
uzturēšana vienota 

elektroniskā sistēmās

Darbinieku 
iepazīstināšana ar 
darba aizsardzības 

prasībām nedodoties 
uz biroju klātienē. 

Attālinātās 
sadarbības 
veicināšana

Darbinieku attālinātas 
apmācības un 

zināšanu pārbaudes

Nodrošināta 
elektroniskā 
dokumentu 

parakstīšana

Darbuzņēmēju 
iepazīstināšana ar 
darba aizsardzības 

prasībām nedodoties 
klātienē. 

Darbuzņēmēju 
caurlaižu attālināta 

reģistrēšana.

Bīstamo darbu 
aizstāšana ar 

modernām 
tehnoloģijām

Būvju apsekošana ar 
zemūdens robotu

Objektu apsekošana 
izmantojot bezpilota 

lidaparātus

Iespēja veikt vienotus 
darba uzdevumus 
dažādos Latvijas 

reģionos

Nodrošināta precīza 
darba laika uzskaite

Attālinātas 
sanāksmes un darba 

uzdevumu došana

Koplietošanas
transporta ieviešana

Attālināta dokumentu 
apmaiņa, sapulces 

un vebināri.

Nodrošināta iespēja 
strādāt elastīgu darba 

laiku

Nodrošināta iespēja 
strādāt attālināti

Elektroniska rēķinu 
apstrāde, sarakste, 
ziņojumi, vēstules
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DELTA var apskatīt par sevi reģistrēto

informāciju, kā arī labot savu personisko

informāciju, pieprasīt atvaļinājuma izmaiņas,

brīvdienas un pabalstus saskaņā ar Darba

koplīgumu u.c., izveidojot pieprasījumus.

• Sistēmā tiek uzturēti dati:

• Izglītības informācija

• Darba aizsardzības informācija

• Pienākuma apraksts

• Piešķirtie resursi

• Mērķi/uzdevumi

• Prombūtnes u.c.

DARBINIEKU PAŠAPKALPOŠANĀS PORTĀLS
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DARBU VADĪBA UN UZRAUDZĪBA RAŽOŠANĀ

Darbus var pieteikt elektroniski, izdot norīkojumus, kā arī redzēt plānotos

uzdevumus un darbu pieprasījumus. Sistēmā tiek uzturēta informācija par

ražošanas iekārtām, to uzturēšanas darbiem, defektiem un to novēršanu, kā arī

papildus darbiem.
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IEGUVUMI

• Samazināts patērētais laiks, kas tiek veltīts dokumentu apstrādei.

• Darbinieki var plānot savu darbu veikšanu, nav piesaistīti konkrētam

darba laikam.

• Informācija no vairākām sistēmām apkopota vienuviet ērtākai

piekļuvei un izmantošanai.

• Pieejama aktuālākā informācija un dati.

• Laika efektīvāka izmantošana, ekonomējot ceļā pavadīto laiku, kā

rezultātā vairāk iespēju pievērsties tiešajiem pienākumiem.

• Vairāk laika sadarbībai ar arodbiedrību, uzticības personām.
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Kontaktinformācija

AS “Latvenergo”

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

www.latvenergo.lv

info@latvenergo.lv

Tālrunis:+37167728222

Fakss:+37167728880

Latvenergo Latvenergo Latvenergo videokanāls

https://www.facebook.com/Latvenergo/
https://www.youtube.com/user/LatvenergoVideo
https://twitter.com/latvenergo?lang=en
https://www.facebook.com/Latvenergo/
https://twitter.com/latvenergo?lang=en
https://www.youtube.com/user/LatvenergoVideo

