
 

Darbaspēka izlases apsekojuma aptaujas anketas pielikums 
2004.gada II ceturksnim 

”DARBA ORGANIZĀCIJA UN DARBA LAIKA REŽĪMI” 
 

 
Atbild visi respondenti, kuri pārskata nedēļas laikā bija darba attiecībās jeb nodarbinātie. 

A 01.  Apdzīvotā teritorija (ATVK kods) |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  

A 02.  Mājsaimniecības Nr.(pēc saraksta): |_____|_____|_____|_____|_____| 

B 02a. Mājsaimniecības locekļa kārtas Nr.: |_____|_____| 

 
Aptauja attiecas uz pamatdarbu. 

 
 

1.  Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas D’41 jautājuma) 
    Vai pamatdarbā Jūs parasti strādājat pilnu vai nepilnu darba laiku: 

1. Pilnu .........................................................................................................................  → 3. 
2. Nepilnu ....................................................................................................................  → 2. 

 
2.  Kāda veida nepilna darba laika modeli Jūs izmantojāt? 

1. Strādājāt mazāk darba stundu dienā ........................................................................  

→ 3. 

2. Nedēļas laikā nostrādājāt pusi dienas mazāk ...........................................................  
3. Strādājāt mazāk darba dienu nedēļā ........................................................................  
4. Strādājāt gan mazāk stundu dienā, gan mazāk darba dienu nedēļā .........................  
5. Strādājāt katru otro nedēļu .......................................................................................  
6. Cits. Norādīt: _____________________________________________________  

 
3.  Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas D’33 jautājuma)   
     Kāds bija Jūsu nodarbinātības statuss pamatdarbā?  

1.   Darba ņēmējs (algots darbinieks) .............................................................................  → 7. 
 
→ 4. 
 
Intervijas beigas 

2.   Darba devējs (īpašnieks) ..........................................................................................  
3.   Pašnodarbināta persona ............................................................................................  
4.   Neapmaksāta persona, kas palīdz citam ģimenes loceklim viņa:  
      4.1.   uzņēmumā vai privātpraksē ............................................................................  
      4.2.   piemājas vai zemnieku saimniecībā ................................................................  

 
4.  Kādā veidā tiek noteiktas Jūsu darba metodes un grafiks? 

1.  Jūs pats nosakiet savas darba metodes – kā veicams darbs ......................................  
 
→ 5. 
 

2.  Jūs pats nosakiet sava darba izpildes grafiku – kad veicams darbs ..........................  
3.  Jūs pats nosakiet kad un kā darbs veicams ...............................................................  
4.  Jūs pats nevarat noteikt kad un kā darbs veicams .....................................................  

 
5.   Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas D’36 jautājuma) 
      Cik personas strādā Jūsu pamatdarba vietējā vienībā? 

1. 01 – 10 personas ......................................................................................................  → 6. 
2. Vairāk nekā 10 personas (D’36 jautājuma 2.-6.atbilde)..........................................  Intervijas beigas 

 
6.  Vai Jūs pamatdarbā strādājat/sniedzat pakalpojumus vienam pasūtītājam vai uzņēmumam 

(firmai)? 
1.   Jā, vienam patstāvīgam pasūtītājam vai uzņēmumam (firmai) ................................   
2.   Nē, vairākiem pasūtītājiem vai uzņēmumiem (firmām) ..........................................   

 
Intervijas beigas 



 

7.  Vai pārskata nedēļā Jūs pamatdarbā strādājāt virsstundas, arī tad, ja tās netiks apmaksātas 
(papildus stundas ārpus darba līgumā noteiktajām stundām vai papildstundas, lai sasniegtu 
produkcijas gala iznākumu)?  

(Neieskaita virsstundas, kuras kompensē ar atvaļinājumu, brīvām dienām, brīvām darba stundām u.tml. laika formām) 
1.   Jā ..............................................................................................................................  → 7a. 
2.   Nē .............................................................................................................................  → 9. 

 
7a. Norādiet – cik virsstundas Jūs nostrādājāt pārskata nedēļā: 

________ stundas pārskata nedēļā .................................................................................  → 8. 
 

8. Vai virsstundas, ko Jūs nostrādājāt pārskata nedēļā, tiks apmaksātas? 
1.   Jā, pilnībā .................................................................................................................  

→ 8a. 
2.   Jā, bet daļēji ..............................................................................................................  
3.   Nē .............................................................................................................................  → 9. 

 
8a. Cik virsstundas, kas nostrādātas pārskata nedēļā, Jums apmaksās? 

________ stundas pārskata nedēļā .................................................................................  → 9. 
 
9.   Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas H’76 jautājuma) 
      Vai pēdējo četru nedēļu laikā Jūs strādājāt maiņu darbu? 

1.   Jā, strādāju maiņu darbu ...........................................................................................  → 10. 
2.   Nē, nestrādāju maiņu darbu .....................................................................................  → 12. 

 
10.  Kādā veidā tiek organizētas Jūsu maiņas? 

1.   Nepārtraukts darbs maiņās, parasti četru maiņu darbs .............................................   
2.   Daļēji pārtraukts darbs maiņās, parasti trīs maiņu darbs .........................................  

→ 11. 3.   Divu maiņu sistēma, divas dienas maiņas ................................................................      
4.   Dažreiz naktsmaiņa un dažreiz dienas maiņa ..........................................................   
5.   Cita veida maiņas darbs. Norādīt: ______________________________________   

 
11.  Kā maiņu darbs savienojams ar situāciju personīgajā dzīvē? 

1.   Darbs maiņās ir ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē ............................   
2.   Darbs maiņās nav ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē .........................  → 14. 

 
12. Vai Jūsu pamatdarbs ir tāds, kurā jāierodas tikai pēc speciāla uzaicinājuma? 

1.   Jā, darbā ierodos tikai pēc speciāla uzaicinājuma ....................................................  → 13. 
2.   Nē vai cits variants ...................................................................................................  → 14. 

 
13.  Kā darbs, kurā jāierodas pēc speciāla izsaukuma, ir savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē?   

1.   Darbs pēc izsaukuma ir ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē ................  
→ 14. 

2.   Darbs pēc izsaukuma nav ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē ............  
 
14.  Aizpilda intervētājs! (Atzīmēt no pamatanketas H’77, H’78, H’79 un H’80 jautājumiem) 
       Vai persona pēdējo četru nedēļu laikā ir strādājusi vakaros, naktīs, sestdienās vai svētdienās? 
       (Uzmanību! 1.atbildē iespējami vairāki varianti) 

1.   a.)   Jā, vakaros (H’77=1 vai 2) ...............................................................................   
      b.)   Jā, naktīs (H’78=1 vai 2) ..................................................................................   

→ 15. 

 
→ 16. 

      c.)   Jā, sestdienās (H’79=1 vai 2) ...........................................................................  
      d.)   Jā, svētdienās (H’80=1 vai 2) ...........................................................................  
2.   Nē .............................................................................................................................  

 
 

 
→ 14. 



 

15.  Vai šis darbs ir ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē? 
1.   Tas ir ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē .........................................   
2.   Tas nav ērti savienojams ar situāciju personiskajā dzīvē ......................................   

 
16.   Kāda veida darba laiks Jums bija pārskata nedēļā? 

1.   Noteikts darba dienas sākuma un beigu laiks ..........................................................   
2.   Darba laiks sadalīts pa daļām, darba sākums/beigas noteiktā diapazonā ................   
3.   Varējāt kontrolēt nostrādātās stundas dienā un izmantot tikai brīvas stundas no  
       līgumā noteikto stundu skaita ................................................................................. 

 
→ 17. 

4.   Varējāt uzkrāt nostrādātās stundas un līdztekus brīvām stundām izmantot arī    
pilnas brīvas dienas .................................................................................................. 

 
 

5.   Darba laiks pēc savstarpējas (individuālas) vienošanās ...........................................   
6.   Jūs pats noteicāt sava darba grafiku (nav formālu ierobežojumu) ...........................  Intervijas beigas 

7.   Cits. Norādīt: ______________________________________________________   

 
17.   Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas C’25, C’26 jautājuma) 
        Vai pārskata nedēļā persona reāli bija darbā? 

1.   Jā   (C’25=1) ............................................................................................................  → 18. 
→ 23. 2.   Nē  (C’26=1) ............................................................................................................  

 
18.   Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no pamatanketas H’75 jautājuma) 
        Vai persona parasti strādā mājās? 

1.   Jā   (H’75=1) ............................................................................................................  → 23. 
2.   Nē  (H’75=2;3) ........................................................................................................  → 19. 

 
19.   Aizpilda intervētājs!  (Atzīmēt no šīs anketas 16.jautājuma) 

1.   1. vai 2.atbilde ..........................................................................................................  → 20. 
2.   3.atbilde ....................................................................................................................  → 21. 
3.   4.atbilde ....................................................................................................................  → 22. 

 
20.  Kādas iespējas strādāt mainīgu darba laiku Jūs pārskata nedēļā faktiski izmantojāt? 

1.   Izmantojāt brīvas dažas stundas (nav bijis jāņem brīvdienas) .................................    
2.   Izmantojāt brīvu pusi dienas, vienu vai vairākas dienas ..........................................   
3.   Izmantojāt brīvas dažas stundas un arī izmantojāt brīvu pusi dienas, vienu vai   
       vairākas dienas (citās nedēļas dienās) .....................................................................  → 23. 
4.   Vēlējāties, bet nevarējāt izmantot brīvas dažas stundas, izmantot brīvu pusi 

dienas, vienu vai vairākas dienas ............................................................................. 
 

 
5.   Cits (faktiski nostrādātā stundas ir lielākas par līgumā noteiktajām, atlaišana uz 

laiku utml.) .............................................................................................................. 
 

 
 
21.  Kādas iespējas strādāt mainīgu darba laiku Jūs pārskata nedēļā faktiski izmantojāt? 

1.   Samazinājāt savu darba stundu kredītu ....................................................................   
2.   Izmantojāt brīvu pusi dienas, vienu vai vairākas dienas ..........................................   
3.   Samazinājāt savu darba stundu kredītu un izmantojāt brīvu pusi dienas, vienu vai   
      vairākas dienas (citās nedēļas dienās) ......................................................................  → 23. 
4.   Vēlējāties, bet nevarējāt izmantot darba stundu kredītu (un neņēmāt brīvdienas) ..   
5.   Cits (faktiski nostrādātā stundas ir lielākas par līgumā noteiktajām, atlaišana uz 

laiku utml.) .............................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

 
→ 16. 



 

22.  Kādas iespējas strādāt mainīgu darba laiku Jūs pārskata nedēļā faktiski izmantojāt? 
1.   Samazinājāt savu darba stundu kredītu ....................................................................   
2.   Vēlējāties, bet nevarējāt izmantot darba stundu kredītu ..........................................  → 23. 
3.   Cits (faktiski nostrādātā stundas ir lielākas par līgumā noteiktajām, atlaišana uz 

laiku utml.) .............................................................................................................. 
 

 
 
23.  Vai Jūsu darba līgumā ir norādīts gadā nostrādājamo stundu skaits? 

1.   Jā,  līgumā ir norādīts noteikts darba stundu skaits gadā .........................................   
2.   Nē, līgumā nav norādīts noteikts darba stundu skaits gadā .....................................   

3.   Nav darba līguma .....................................................................................................  Intervijas beigas 

4.   Darba līgums ir uz īsāku periodu nekā gads ............................................................   
5.   Cits variants. Norādīt: _______________________________________________   

 
 

 Intervijas beigas. 
 

 
 
 
 


