
Annex 1 

 

LATVIJAS  REPUBLIKAS  CENTR ĀLĀ  STATISTIKAS  PĀRVALDE  
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv 

Nelaimes gadījumi darb ā un ar darbu saistītās 
veselības stāvokļa problēmas 

Darbaspēka izlases apsekojuma pielikums-modulis 2013.gada 2.ceturksnī 

1-DSP  

4.pielikums (2013) 
18.01.2013. Nr.134-IM/2013 VSPARK 10516017                             

ANKETA 
 

Atbild visas personas 15–74 gadu vecumā 
 

A’01 Apdzīvotā teritorija (ATVK kods):             
             

A’02 Mājsaimniecības Nr. (pēc saraksta):             
             

A’02a Personas kārtas Nr. mājsaimniecībā:            
             

A’04 Intervijas datums:       2 0 1 3   
  Diena  Mēnesis Gads 

 
  

Q’1 Atzīmē intervētājs: 
1. Ja pamatanketā „1-DSP” D’42=1–5 vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, tad → Q’2 
2. Ja pamatanketā „1-DSP” (I’79=4 vai C’37=2, vai C’38=4, vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, vai C’38a=2 vai 

3) un (2013.gada pārskata nedēļai atbilstošais mēnesis mīnus I’80g un I’80m ≤ 12 mēneši),  tad → Q’2  
3. Ja pamatanketā „1-DSP” (I’79=4 vai C’37=2, vai C’38=4, vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, vai C’38a=2 vai 

3) un (2013.gada pārskata nedēļai atbilstošais mēnesis mīnus I’80g un I’80m > 12 mēneši),  tad → Q’11b 
4. Ja pamatanketā „1-DSP” (I’79=4 vai C’37=2, vai C’38=4, „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, vai C’38a=2 vai 3) 

un I’80m =„Nezina” vai „Atsakās atbildēt”,  tad → Q’11b 
5. Ja pamatanketā „1-DSP” I’79=1–3 vai =„Nezina” vai „Atsakās atbildēt” , tad → Intervijas beigas 

 
Uzmanību intervētājiem: nolasiet! 
Turpmākie jautājumi būs par nelaimes gadījumiem darbā vai pildot darba pienākumus un ar darbu saistītām 
veselības stāvokļa problēmām! 

 
Q’2 

 
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg) darbā vai pildot darba pienākumus ar 
Jums ir noticis nelaimes gadījums, kā rezultātā Jūs esat guvis/-usi ievainojumus?  

1. Jā → Q’3 
2. Nē      
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’3 Cik šādi nelaimes gadījumi ir bijuši?   

1. Viens → Q’4a 
2. Divi vai vairāk  → Q’4b 
3. Nezina, atsakās atbildēt  → Q’4a 

 
Q’4a Kas izraisīja šo nelaimes gadījumu? 

1. Ceļu satiksmes negadījums  
2. Cits nelaimes gadījums    → Q’5 
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’4b Kas izraisīja pēdējo nelaimes gadījumu? 

1. Ceļu satiksmes negadījums  
2. Cits nelaimes gadījums   → Q’5 
3. Nezina, atsakās atbildēt  

 

→ Q’11b 
 



 2

Q’5 Atzīmē intervētājs: 

1. Ja Q’1=1 un Q’2=1, tad → Q’6s 
2. Ja Q’1=2 un Q’2=1, tad → Q’6n 

 
Q’6s Kurā darbā notika šis/pēdējais nelaimes gadījums? 

Ja pēdējo 12 mēnešu laikā ir notikuši vairāki nelaimes gadījumi, tad jāņem vērā pēdējais nelaimes gadījums! 
1. Pašreizējā pamatdarbā     
2. Pašreizējā blakus darbā      
3. Darbā, kurā strādāju pirms gada → Q’10 
4. Citā darbā     
5. Nezina, atsakās atbildēt  

 
Q’6n Kur ā darbā notika šis/pēdējais nelaimes gadījums? 

Ja pēdējo 12 mēnešu laikā ir notikuši vairāki nelaimes gadījumi, tad jāņem vērā pēdējais nelaimes gadījums! 
1. Pēdējā darbā → Q’7b  
2. Darbā, kurā strādāju pirms gada → Q’10 
3. Citā darbā     
4. Nezina, atsakās atbildēt  

 
Q’7a Atzīmē intervētājs:  

1. Ja pamatanketā „1-DSP” C’35=5, tad → Q’8s  
2. Ja pamatanketā „1-DSP” C’35≠5, tad → Q’10 

 
Q’7b Atzīmē intervētājs:  

1. Ja pamatanketā „1-DSP” I’82=7, tad → Q’8n 
2. Ja pamatanketā „1-DSP” I’82≠7, tad → Q’10 

 
Q’8s Vai iemesls, kādēļ Jūs nestrādājāt pārskata nedēļā, bija šis/pēdējais nelaimes gadījums? 

1. Jā → Q’9 
2. Nē         
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’8n Vai pēdējā darba pārtraukšanas iemesls bija šis/pēdējais nelaimes gadījums? 

1. Jā → Q’9 
2. Nē         
3. Nezina, atsakās atbildēt 
Q’9 Vai Jūs plānojat atsākt darbu pēc nelaimes gadījumā gūto ievainojumu izārstēšanas? 

1. Jā  
2. Nē, nelaimes gadījumā gūto ievainojumu dēļ nekad vairs nevarēšu strādāt      → Q’11a 
3. Nezina, atsakās atbildēt 
Q’10 

 
Cik ilgi p ēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg) Jūs kopumā nestrādājāt šajā/pēdējā 
nelaimes gadījumā gūto ievainojumu dēļ? 

Jāieskaita visas kalendārās dienas pēdējo 12 mēnešu laikā (arī nedēļas nogales un svētku dienas) no darba 
pārtraukšanas brīža līdz darba atsākšanas brīdim, neieskaitot nelaimes gadījuma dienu! 
 
 

1. Mazāk par 1 dienu  
2. 1–3 dienas 
3. 4–13 dienas  
4. 14–29 dienas 
5. 30 dienas, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus                   → Q’11a 
6. 3 mēnešus, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus   
7. 6 mēnešus, bet ne ilgāk kā 9 mēnešus  
8. 9–12 mēnešus  
9. Nezina, atsakās atbildēt 

1. kartīte 

→ Q’7a 
 

→ Q’7a 

→ Q’7b 

→ Q’10 

→ Q’10 
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Q’11a 

 
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg), neskaitot šo/pēdējo nelaimes gadījumu, 
Jums ir bijušas citas veselības stāvokļa problēmas vai slimības? 

1. Jā → Q’12 
2. Nē      
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’11b 

 
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg) Jums ir bijušas veselības stāvokļa 
problēmas vai slimības? 

1. Jā → Q’12 
2. Nē       
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’12 

 
Vai kādu no šīm veselības stāvokļa problēmām vai slimībām ir izrais ījis vai pastiprinājis Jūsu 
darbs, ko veicat pašlaik vai esat veicis pirms tam? 

1. Jā → Q’13 
2. Nē       
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’13 

 
Cik veselības stāvokļa problēmu vai slimību pēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg)  
Jums ir izraisījis vai pastiprinājis darbs? 

1. Vienu 
2. Divas vai vairāk     → Q’14 
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’14 

 
Nosauciet vienu nopietnāko veselības stāvokļa problēmu vai slimību, kuru pēdējo 12 mēnešu laikā 
(no ddmmgggg līdz ddmmgggg) ir izraisījis vai pastiprinājis Jūsu darbs! 

 

 
1. Kaulu, locītavu vai muskuļu problēmas, kas galvenokārt skar kaklu, plecus, rokas vai plaukstas 
2. Kaulu, locītavu vai muskuļu problēmas, kas galvenokārt skar gurnus, kājas vai pēdas 
3. Kaulu, locītavu vai muskuļu problēmas, kas galvenokārt skar muguru   
4. Plaušu vai elpošanas sistēmas problēmas 
5. Ādas problēmas            
6. Dzirdes problēmas            → Q’15 
7. Stress, depresija vai nemiers          
8. Galvassāpes un/vai acu pārpūle 
9. Sirds slimība, stenokardija vai kāda cita asinsrites slimība 
10. Infekcijas slimība (vīrusu, baktēriju vai cita veida infekcija) 
11. Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas sistēmas problēmas 
12. Cita veselības stāvokļa problēma vai slimība → Q’14c 
13. Nezina, atsakās atbildēt → Q’15 

 
Q’14c 

 
Precizējiet, lūdzu, kādu veselības stāvokļa problēmu vai slimību ir izrais ījis vai pastiprinājis Jūsu 
darbs!  

1. _________________________________________________   
   (ierakstiet veselības stāvokļa problēmu vai slimību)          → Q’15 
2. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’15 

 
Cik lielā mērā šī veselības stāvokļa problēma vai slimība ietekmē Jūsu spējas veikt ikdienas 
aktivit ātes darbā un ārpus tā?  

1. Būtiski  
2. Nedaudz           
3. Nemaz neietekmē   
4. Nezina, atsakās atbildēt 

 
 
 

2.kartīte 

→ Q’22 

→ Q’22 

→ Q’22 

→ Q’16 
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Q’16 Atzīmē intervētājs: 

1. Ja pamatanketā „1-DSP” D’42=1–5 vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, tad → Q’17s 
2. Ja pamatanketā „1-DSP” I’79=4 vai C’37=2, vai C’38=4, vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, vai C’38a=2 vai 3, 

tad → Q’17n 
 

Q’17s Kurš darbs izraisīja vai pastiprināja Jūsu veselības stāvokļa problēmu vai slimību? 

1. Pašreizējais pamatdarbs     
2. Pašreizējais blakus darbs       
3. Darbs, kurā strādāju pirms gada → Q’21 
4. Cits darbs       
5. Nezina, atsakās atbildēt 

    
Q’17n Kurš darbs izraisīja vai pastiprināja Jūsu veselības stāvokļa problēmu vai slimību? 

1. Pēdējais darbs → Q’18b 
2. Darbs, kurā strādāju pirms gada → Q’21 
3. Cits darbs     
4. Nezina, atsakās atbildēt  

 
Q’18a Atzīmē intervētājs:  

1. Ja pamatanketā „1-DSP” C’35=5, tad → Q’19s  
2. Ja pamatanketā „1-DSP” C’35≠5, tad → Q’21 

 
Q’18b Atzīmē intervētājs:  

1. Ja pamatanketā „1-DSP” I’82=7, tad → Q’19n 
2. Ja pamatanketā „1-DSP” I’82≠7, tad → Q’21 

 
Q’19s Vai iemesls, kādēļ Jūs nestrādājāt pārskata nedēļā, bija šī veselības stāvokļa problēma vai slimība? 

1. Jā → Q’20 
2. Nē        
3. Nezina, atsakās atbildēt 

 
Q’19n Vai pēdējā darba pārtraukšanas iemesls bija šī veselības stāvokļa problēma vai slimība? 

1. Jā → Q’20 
2. Nē       
3. Nezina, atsakās atbildēt 
Q’20 Vai Jūs plānojat atsākt darbu pēc izveseļošanās no šīs veselības stāvokļa problēmas vai slimības? 

1. Jā  
2. Nē, šīs stāvokļa problēmas vai slimības dēļ nekad vairs nevarēšu strādāt          → Q’22 
3. Nezina, atsakās atbildēt 
Q’21 

 
Cik ilgi p ēdējo 12 mēnešu laikā (no ddmmgggg līdz ddmmgggg) Jūs kopumā nestrādājāt šīs veselības 
stāvokļa problēmas vai slimības dēļ? 

Jāieskaita visas kalendārās dienas no pirmās darbnespējas dienas līdz darba atsākšanas brīdim (arī nedēļas nogales 
un svētku dienas), neatkarīgi no tā, vai personai tika izsniegta darbnespējas lapa! 
 

 
1. Mazāk par 1 dienu  
2. 1–3 dienas 
3. 4–13 dienas  
4. 14–29 dienas  
5. 30 dienas, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus                      
6. 3 mēnešus, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus   
7. 6 mēnešus, bet ne ilgāk kā 9 mēnešus  
8. 9–12 mēnešus  
9. Nezina, atsakās atbildēt 

 

1.kartīte 

→ Q’18a 

→ Q’18a 

→ Q’18b 

→ Q’21 

→ Q’21 

→ Q’22 
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Q’22 Atzīmē intervētājs: 
1. Ja pamatanketā „1-DSP” D’42=1–5 vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, tad → Q’23 
2. Ja pamatanketā „1-DSP”  I’79=4 vai C’37=2, vai C’38=4, vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, vai C’38a=2 vai 

3, tad → Q’29 
 

Q’23 
 

Vai darbā vai pildot darba pienākumus Jūs esat pakļauts/-ta šādiem faktoriem, kas var ietekmēt 
Jūsu fiziskās veselības stāvokli: 

 

1.Jā  2.Nē 
 

 
3.Nezina vai atsakās 

atbildēt 

 

1. Neērtas darba pozas vai sarežģītas kustības       
       

2. Smagumu celšana vai pārvietošana       
       

3. Paaugstināts trokšņa līmenis vai vibrācija       
       

4. Ķīmisko vielu, putekļu, izgarojumu, dūmu vai gāzu iedarbība       
       

5. Paaugstināts redzes sasprindzinājums        
       

6. Paaugstināts nelaimes gadījumu risks  → Q’24  →Q’24  →Q’24 
 

Q’24 Atzīmē intervētājs: 

1. Ja Q’23=1–6 ir viena atbilde „Jā”, tad → Q’26 
2. Ja Q’23=1–6 ir divas vai vairākas atbildes „Jā”, tad → Q’25 
3. Ja Q’23=1–6 ir visas atbildes „Nē” vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, tad → Q’26 

 
Q’25 Kurš no nosauktajiem faktoriem darbā vai pildot darba pienākumus visnopietnāk ietekmē Jūsu 

fiziskās veselības stāvokli? 
Faktora kodu sk. Q’23 jautājumā! 

 
1. |___| Faktora kods, kas visnopietnāk ietekmē personas fiziskās veselības stāvokli     
2. Nezina, atsakās atbildēt  

 
Q’26 

 
Vai darbā vai pildot darba pienākumus Jūs esat pakļauts/-ta šādiem faktoriem, kas var ietekmēt 
Jūsu garīgās veselības stāvokli: 

 1.Jā  2.Nē  
3.Nezina vai atsakās 

atbildēt 
1. Steidzināšana vai pārslodze       
       

2. Vardarbība vai vardarbības draudi       
       

3. Uzmākšanās (psiholoģiskā ietekmēšana) un iebiedēšana  → Q’27  →Q’27  →Q’27 
 

Q’27 Atzīmē intervētājs: 

1. Ja Q’26=1–3 ir viena atbilde „Jā”, tad → Q’29 
2. Ja Q’26=1–3 ir divas vai trīs atbildes „Jā”, tad → Q’28 
3. Ja Q’26=1–3 ir visas atbildes „Nē” vai „Nezina”, vai „Atsakās atbildēt”, tad → Q’29 

 
Q’28 Kurš no nosauktajiem faktoriem darbā vai pildot darba pienākumus visnopietnāk ietekmē Jūsu 

garīgās veselības stāvokli? 
Faktora kodu sk. Q’26 jautājumā! 

 
1. |___| Faktora kods, kas visnopietnāk ietekmē personas garīgās veselības stāvokli      
2. Nezina, atsakās atbildēt  

 
Q’29 Uzmanību intervētājiem!  

Cik ilgu laiku Jūs patērējāt šīs anketas aizpildīšanai? 
 
|___|___| minūtes  → Intervijas beigas 

→ Q’26 

→ Q’29 

3.kartīte 


