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Vaizdo skambučiai dirbant iš namų: kaip išvengti kuriozinių situacijų? 

Pastaruoju metu daugelis tikriausiai matė ne vieną vaizdo įrašą internete apie tai, kaip rimtą 
darbinį pokalbį ar vaizdo konferenciją staiga pertraukia į kambarį įbėgęs vaikas ar kitas išsiblaškęs 
namiškis. Žiūrint iš šalies, tokios situacijos gali sukelti šypseną, tačiau žmonėms, kurie neturi 
atskiro darbo kambario su durimis, jos yra gerai pažįstamos ir ne tokios linksmos. Interjero 
dizainerė dalijasi keliais patarimais, padėsiančiais susikurti daugiau privatumo dirbant iš namų, 
kuriuos tenka dalintis su čia pat dirbančiais ar besimokančiais namiškiais.  

IKEA tyrimo „Gyvenimas namuose“ duomenimis*, karantino laikotarpiu daugiau kaip 44 proc. lietuvių 
dirba iš namų. Deja, ne kiekvienas, dirbantis ar besimokantis nuotoliniu būdu, turi darbo patogią vietą 
darbui – daugiau kaip trečdalis norėtų ją įsikurti arba pagerinti turimą. Interjero dizainerė pirmiausia 
siūlo pradėti nuo privatumo sukūrimo.  

„Dirbdami ir posėdžiaudami iš namų paprastai atkleidžiame kur kas daugiau apie save ir savo privačią 
aplinką, negu norėtume, ir dėl to galime jaustis nepatogiai. Vaikų šūkavimas, kitas namiškių keliamas 
šurmulys, taip pat asmeniniai daiktai, kuriuos pašnekovai mato mums už nugaros – visa tai trukdo 
susikaupti, o kartais net verčia jaustis nejaukiai. Vis dėlto susikurti tokią aplinką, kuri būtų tinkama 
darbiniams vaizdo skambučiams, tikrai nėra sudėtinga“, – sako IKEA interjero dizaino skyriaus vadovė 
Eglė Čyvė.  

Patikrinkite, koks vaizdas už nugaros  

Pirmiausia reikėtų įvertinti, kas matosi jums už nugaros: ką aprėpia vaizdo kamera ir ar tikrai viskas turėtų 
atsidurti ekrane. Pravira spinta ar durys į kitus kambarius gali atskleisti daugiau, negu mums norėtųsi. 
Dar blogiau – tai gali blaškyti tiek mus pačius, tiek kolegas vaizdo skambučio metu. Norėdami susikurti 
profesionalesnę darbinę aplinką ir daugiau privatumo, apsvarstykite galimybę įsikurti taip, kad fonas 
jums už nugaros būtų vientisas. Tą padaryti galima pasistačius širmą, įrengus užuolaidą, pastačius 
lentyną ar pasukus stalą taip, kad už nugaros būtų tik siena.  

„Kartais tai, ko mums reikia, yra ne didesnė, o geriau išnaudota erdvė. Paprastas ir daug nekainuojantis 
būdas atskirti darbo vietą – pasistatyti širmą. Ją panaudojant galima susikurti darbo zoną tiek 
erdvesniuose namuose, kuriuose darbo erdvės anksčiau nebuvo, tiek studijos tipo bute susikurti daugiau 
privatumo. Toks sprendimas sukurtų vientisą foną jums dalyvaujant vaizdo skambučiuose, nes užstotų 
kitus namuose dirbančius ar besiilsinčius namiškius ir jūsų asmeninius daiktus, kurių nenorite rodyti 
pašnekovams. Tą patį efektą galima pasiekti ir panaudojant užuolaidas“, – sako interjero dizainerė.  

Ilgalaikis sprendimas tiems, kurių namai erdvesni, galėtų būti pastatomos lentynos. Pasirinkto dydžio 
lentyna ar jų derinys puikiai atliks pertvaros funkciją, nes ne tik gerai atrodys iš visų pusių – užpildyta 
įvairiomis dėžėmis ar krepšiais tokia pertvara tampa nepermatoma. Ne mažiau svarbu ir tai, kad tokiose 
lentynose patogiai susidėsite visas darbui reikalingas priemones. 

Kur įsirengti darbo kampą?  

Darbo vietą galite įsirengti ir mažai naudojamame, užmirštame namų kampelyje. Ši mintis gali būti ypač 
pravarti tiems, kurie darbui skirtos erdvės dar apskritai neturi. Pasak IKEA interjero dizainerės, patogia ir 
privatumo teikiančia darbo ar mokymosi erdve gali tapti tamsus kambariukas ar tarpas tarp baldų. 

„Mažai darbo erdvei rinkitės siaurą rašomąjį stalą ir reguliuojamo aukščio taburetę, kad galėtumėte ją 
laikyti po stalu, kai nenaudosite. Toks sprendimas padės ne tik sutaupyti erdvės, bet ir pagerinti laikyseną. 
Na, o jei erdvė per maža įprastiniam rašomajam stalui, vertėtų pagalvoti apie prie sienos tvirtinamas 



 

lentynas arba atlenkiamąjį pakabinamą stalą. Toks stalas neužims vietos ant grindų, taigi taupys vietą“, – 
sako E. Čyvė.  

Privati darbo erdvė – kur tik jums patogu  

Ne visi turi galimybę namuose įsirengti nuolatinę darbo vietą ir ieškodami tykaus kampelio, kad galėtų 
dalyvauti vaizdo skambutyje, turi glaustis vis kitur. Pasak E. Čyvės, kraustytis iš vienos vietos į kitą kelis 
kartus per dieną su visomis darbo priemonėmis gali būti sudėtinga. Jos teigimu, tokiu atveju 
nepakeičiamas sprendimas – stumdomas vežimėlis.  

„Jei dirbate prie valgomojo stalo, pasinaudodami vežimėliu stalą prireikus akimirksniu galėsite atlaisvinti 
arba su visa darbo vieta – nešiojamuoju kompiuteriu, dokumentais bei įkrovikliais – persikelti į kitą, 
tylesnį, namų kampą. Smulkesnius daiktus ir rašymo priemones tokiame vežimėlyje grupuoti galima 
pasitelkiant dėžes ar įvairius dėklus, juk kai aplink tvarka, tai ir darbas produktyvesnis. Turėdami tokią 
mobilią spintelę savo darbui, jausitės komfortiškiau“, – sako interjero specialistė. 

Neturintiems namuose nuolatinės darbo vietos praversti gali daug vietos neužimantys nešiojamojo 
kompiuterio stovai.  Jie dienos metu gali būti naudojami kaip darbo stalai, o vakarais – kaip kavos staleliai. 
O štai nešiojamojo kompiuterio padėklas leistų darbinius reikalus tvarkyti įsikūrus patogiai bet kuriame 
namų kampelyje.  

„Beveik visi gali namuose įsirengti ir laikiną stovimą darbo vietą. Tie, kurie visą darbo dieną praleidžia 
sėdėdami ir jaučiasi tiesiog prilipę prie kėdės arba yra išvarginti ilgo sėdėjimo, gali susikurti stovimąją 
darbo vietą. Tereikės pusryčių padėklo. Pasidėkite jį ant darbo stalo, virtuvės darbastalio ar palangės, ir 
galėsite dirbti ar dalyvauti vaizdo skambutyje stovėdami“, – išradingu patarimu dalijasi IKEA interjero 
dizainerė. 

 

* IKEA tyrimas „Gyvenimas namuose“ atliekamas kasmet visame pasaulyje, siekiant išsiaiškinti, kaip žmonės 
gyvena namuose ir su kokiais iššūkiais čia susiduria. 2020 m. tyrimas „Gyvenimas namuose“ buvo atliktas 2020 
m. liepos–rugpjūčio mėn., Lietuvoje jame dalyvavo 1 tūkst. respondentų. 

 


