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35200.2006.004-2006.301          G-06.05 

Darbaspēka izlases apsekojuma pielikums – ad hoc modulis  

“ Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītās saslimšanas” 
 

Intervētāja piezīmes 
 

A’01 Apdzīvotā teritorija (ATVK kods):           
            

A’02 Mājsaimniecības Nr. (pēc saraksta):           
            

A’02a Personas kārtas Nr. mājsaimniecībā:           
            

A’04 Intervijas datums:       2 0 0 7 
            
  Diena  Mēnesis  Gads  

 
Filter 1  
 Ja persona ir vismaz 15 gadus veca un C24=1, 2 -> Q1 

Ja persona ir vismaz 15 gadus veca un (C24=3-9) un (Col.84 = 1 un Col.85/88 un Col. 89/90 nav vecāki par 
gadu no aptaujas brīža) -> Q1 
Ja persona ir vismaz 15 gadu veca un (C24=3-9) un (Col.84 = 1 un Col.85/88 un Col. 89/90 ir vecāki par 
gadu no aptaujas brīža) -> Q7 

Visos citos gadījumos -> BEIGT APTAUJU   
 
Definīcijas 
 
 
 
 
 
Padomājiet, lūdzu, par pēdējiem 12 mēnešiem! Neiekļaujiet nelaimes gadījumus, kas notikuši 
sadzīvē vai brīvajā laikā, satiksmes negadījumus, kā arī nelaimes gadījumus, kas notikuši ceļā no 
mājām uz darbu, un otrādi.  
  
Q_1 Vai pēdējo 12 mēnešu laikā, tas ir kopš (datums tieši pirms gada), darbā vai pildot 

darba pienākumus ar Jums ir noticis kāds negadījums vai nelaimes gadījums, kura 
rezultātā esat guvis savainojumus? 

C209 

 
Q_2 Cik šādu negadījumu vai nelaimes gadījumu pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši?   

1 Viens 1 ⇒ Q_4  
2 Divi un vairāk   2 ⇒ Q_3  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ Q_4  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ Q_4  

      
Q_3 Uzmanību intervētājiem! Nākamajos jautājumos, lūdzu, ņemiet vērā tikai pašu pēdējo 

negadījumu vai nelaimes gadījumu , kas noticis darbā vai pildot darba pienākumus! 
C210 

  
 

1 Jā 1 ⇒ Q_2  
0 Nē 2 ⇒ Q_7  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ Q_7  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ Q_7  
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Q_4 Vai šos savainojumus izraisīja...? 

 
Q_5 Vai darbs, kura pienākumus pildījāt laikā, kad notika minētais negadījums vai 

nelaimes gadījums, bija Jūsu...? 
INTERVĒTĀJAM: Atzīmējiet pēc kārtas pirmo, kas atbilst. 

C213 
 

1 Pašreizējais pamatdarbs 1 ⇒   
2 Pašreizējais blakusdarbs 2 ⇒   
3 Iepriekšējais darbs (cilvēks pašlaik nestrādā)  3 ⇒   
4 Darbs, kurā strādāja pirms gada 4 ⇒   
5 Kāds cits darbs  5 ⇒   

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ Q_7  
 Atsakos atbildēt 9 ⇒ Q_7  

 
Q_6 Cik drīz pēc negadījuma vai nelaimes gadījuma Jūs varējāt atsākt strādāt? C211/C212  

 

Q_6a Vai varētu, lūdzu, precizēt - tieši pēc cik ilga laika Jūs atgriezāties darbā?  

 

Atbild tie respondenti, kuri F1 atbilst nosacījumam: Ja persona ir vismaz 15 gadu veca un (C24=3-9) un 
(Col.84 = 1 un Col.85/88 un Col. 89/90 ir vecāki par gadu no aptaujas brīža) 
UZMANĪBU INTERVĒTĀJAM :  jautāt tiem, kuri pārtrauca strādāt gada laikā (atbilstoši 
noteikumam: Q_1 ir atbildējuši ar „ nē”, „nezinu” vai „atsakos atbildēt” 
 

Q_7 Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat cietis no kādas slimības, garīgās vai fiziskās 
nespējas vai citām ar Jūsu veselību saistītām  problēmām? 
INTERVĒTĀJAM: Jāiekļauj visa veida sūdzības, kas personai bijušas pēdējo 12 mēnešu 
laikā. 

C214 

1 Ceļu satiksmes negadījums 1    
     2 
 

Vai kāds citāds negadījums/nelaimes gadījums 
Paskaidrojiet, lūdzu, tieši kāds (ierakstīt brīvā tekstā) 
……………………………………………………………… 

2 
   

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ Q_7  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ Q_7  

2 Nekavējoties vai tajā pašā dienā 01 ⇒ Q_7 
3 Nākamajā dienā pēc negadījuma vai nelaimes gadījuma 02 ⇒ Q_7 
4 Aiznākamajā dienā pēc negadījuma vai nelaimes gadījuma 03 ⇒ Q_7 
5 Trešajā dienā pēc negadījuma vai nelaimes gadījuma 04 ⇒ Q_7 
6 Ceturtajā dienā pēc negadījuma vai nelaimes gadījuma 05 ⇒ Q_7 
7 Piektajā dienā pēc negadījuma/nelaimes gadījuma vai vēlāk 06 ⇒ Q_6a 

0 
Vēl arvien nestrādāju, jo neesmu atguvies no negadījuma, taču plānoju vēlāk 

atgriezties darbā 
07 ⇒ Q_7 

1 Nelaimes gadījuma dēļ nekad vairs nevarēšu strādāt 08 ⇒ Q_7 
Blank Neatceros vai nezinu 98 ⇒ Q_7 
Blank Atsakos atbildēt  99 ⇒ Q_7 

1 No piecām dienām līdz divām nedēļām 1   
2 Pēc vairāk kā divām nedēļām, bet mazāk nekā mēneša 2   
3 Pēc vairāk kā mēneša, bet mazāk nekā trim mēnešiem 3   
4 Pēc vairāk kā trim, bet mazāk nekā sešiem mēnešiem 4   
5 Pēc sešiem, bet mazāk nekā deviņiem mēnešiem 5   
6 Pēc vairāk kā deviņiem mēnešiem pēc negadījuma/nelaimes gadījuma 6   

Blank Neatceros vai nezinu 8   
Blank Atsakos atbildēt  9   
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Q_7_1 Vai (izņemot negadījumu, par kuru esat jau pastāstījis) pēdējo 12 mēnešu laikā 

Jūs esat cietis no kādas slimības, garīgās vai fiziskās nespējas vai citām ar Jūsu 
veselību saistītām  problēmām? 
INTERVĒTĀJAM: Jāiekļauj visa veida sūdzības, kas personai bijušas pēdējo 12 
mēnešu laikā! 

C214 

 
 

Q_7a Vai kādu no šīm slimībām, garīgo vai fizisko nespēju vai citas ar Jūsu veselību saistītās  
problēmas ir izraisījis vai pastiprinājis darbs, kuru veicat pašlaik vai esat darījis pirms 
tam? 

 
Q_8 Cik slimību vai citu ar Jūsu veselību saistītu probl ēmu Jums pēdējo 12 mēnešu laikā ir 

bijis, kuras izraisīja vai pasliktināja Jūsu darbs? 
1 Viena 1 ⇒ Q_10  
2 Divas un vairāk 2 ⇒ Q_9  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ Q_10  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ Q_10  
 
Q_9 

 
Uzmanību intervētājiem! Nākamajos jautājumos (Q10-Q13), lūdzu, ņemiet vērā tikai pašu 
nopietnāko slimību vai veselības problēmu, no kuras ir cietis respondents pēdējo 12 mēnešu laikā 
un kuru ir izraisījis vai pasliktinājis darbs! 

 
Q_10 Kā Jūs raksturotu šo slimību vai veselības problēmu? Tā ir…  C215/216 

00 
Kaulu, locītavu vai muskuļu problēma, kas, galvenokārt, skar kaklu, plecus, 

rokas vai plaukstas 
01 

01 
Kaulu, locītavu vai muskuļu problēma, kas, galvenokārt, skar gurnus, kājas 

vai pēdas 
02 

02 Kaulu, locītavu vai muskuļu problēma, kas, galvenokārt, skar muguru 03 
03 Elpošanas sistēmas vai plaušu problēma 04 

04 Ādas problēma 05 

05 Dzirdes problēma 06 

06 Stress, depresija vai nemiers 07 

07 Galvassāpes un/vai acu pārpūle 08 

08 Sirds slimība, stenokardija vai kāda cita asinsrites slimība 09 

09 Infekcijas slimība (vīrusu, baktēriju vai cita veida infekcija)  10 

10 
Cita veida sūdzības, lūdzu, norādiet, kādas 
_________________________________ 

11 

1 Jā 1 ⇒ Q_7a  
0 Nē 2 ⇒ F_4  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ F_4  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ F_4  

1 Jā 1 ⇒ Q_7a  
0 Nē 2 ⇒ F_4  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ F_4  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ F_4  

1 Jā 1 ⇒ Q_8  
0 Nē 2 ⇒ F_4  

Blank Neatceros vai nezinu 8 ⇒ F_4  
Blank Atsakos atbildēt 9 ⇒ F_4  
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Blank Neatceros vai nezinu 98 
Blank Atsakos atbildēt 99 
 

Q_11 Vai šī, ar darbu saistītā slimība vai veselības problēma, ietekmē Jūsu spēju veikt 
ikdienas aktivitātes darbā vai ārpus tā?  

C217 

2                   Jā, ietekmē būtiski 1    

1 Jā, ietekmē nedaudz     2    

0 Nē, nemaz 3    

Blank Neatceros vai nezinu  8    

Blank Atsakos atbildēt 9    
 

F2  
 

Filter 2 
Ja C24=1, 2 ->Q12a 
Ja (C24=3-9) un (Col.84 = 1 un Col.85/88 un Col. 89/90 nav vecāki par gadu no aptaujas brīža) -> 
Q12a 
(C24=3-9) un (Col.84 = 1 un Col.85/88 un Col. 89/90 ir vecāki par gadu no aptaujas brīža)-> 
Q12b 

 

Q_12a 
Cik ilgi p ēdējo 12 mēnešu laikā Jūs nebijāt darbā ar darbu saistītās slimības vai veselības 
problēmu dēļ?  

02 Nekavēju nemaz vai mazāk par vienu dienu 01  

03 Vismaz vienu, bet mazāk nekā četras dienas 02  

04 Vismaz četras dienas, bet mazāk nekā divas nedēļas  03  

05 Vismaz divas nedēļas, bet mazāk nekā mēnesi 04  

06 Vismaz mēnesi, bet mazāk nekā trīs mēnešus 05  

07 Vismaz trīs, bet mazāk nekā sešus mēnešus 06  

08 Vismaz sešus, bet mazāk nekā deviņus mēnešus 07  

09 Vismaz deviņus mēnešus 08  

01 Es nekad vairs nestrādāšu šīs slimības dēļ 09  

Blank Neatceros vai nezinu 98  

Blank Atsakos atbildēt 99  
 

Q_12b Kādēļ pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs nestrādājāt? 

01 
Darba izraisītās vai pastiprinātās slimības/veselību problēmu dēļ vairs nekad 

nevarēšu strādāt 
1  

02 
Veicamais darbs izraisīja vai pastiprināja slimību vai manas veselības problēmas, bet 

nākotnē atsākšu strādāt 
2  

00 
Tas bija saistīts ar citiem iemesliem, nevis darba izraisītām vai pastiprinātām 
slimībām vai veselības problēmām. Lūdzu, paskaidrojiet ar kādiem 
____________________________________________________________________ 

3  

Blank Neatceros vai nezinu 8  

Blank Atsakos atbildēt 9  
 

F3 
 

Filter 3  
Ja C24=1,2 vai (9C162/165-C85/88)<8 -> Q13 
Citos gadījumos -> BEIGT APTAUJU 
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Q_13 Vai darbs, kas izraisīja vai pastiprināja Jūsu slimību vai veselības problēmu, 
bija... ? 

INTERVĒTĀJAM: Atzīmējiet pēc kārtas pirmo, kas atbilst 

C220 

1 Pašreizējais pamatdarbs 1  
2 Pašreizējais blakusdarbs  2  
3 Iepriekšējais darbs (cilvēks pašlaik nestrādā) 3  
4 Darbs, kurā strādājāt pirms gada 4  
5 Kāds cits darbs 5  

Blank Neatceros, nezinu 8  
Blank Atsakos atbildēt 9  
 

F4 Filter 4 
Ja C24-1,2 -> Q14a  
Citos gadījumos -> BEIGT APTAUJU 

 
Q_14a Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pakļauts pastiprinātai 

nostrādināšanai vai Jums kāds ir uzmācies, kas nelabvēlīgi var ietekmēt Jūsu 
garīgo veselību? 

C221 

1 Jā 1   
0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   
Blank Atsakos atbildēt 9   
 

Q_14b Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pakļauts vardarbībai vai 
vardarb ības draudiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu garīgo veselību? 

C221 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 

Q_14c Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pakļauts steidzināšanai, laika 
trūkumam vai pārslodzei, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu garīgo veselību? 

C221 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 

F5 Filter 5 
Ja vairāk kā viens „Jā” uz Q_14a-Q_14c -> Q_15 
Citos gadījumos -> Q_16a 

 
Q_15 Kuru no šiem faktoriem Jūs savā darbavietā uzskatāt par galveno kaitīgo Jūsu garīgās 

veselības ietekmētāju? 
1 Nostrādināšana un uzmākšanās 1  

2 Vardarbība vai vardarbības draudi 2  

3 Steidzināšana (laika trūkums) vai pārslodze 3  
Blank Nezinu 8  
Blank Atsakos atbildēt 9  
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Q_16a Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pastiprināti pakļauts ķīmisko 
vielu, putekļu, izgarojumu, dūmu vai gāzu iedarbībai, kas negatīvi var ietekmēt 
Jūsu fizisko veselību? 

C222 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 
Q_16b Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pastiprināti pakļauts trokšņa vai 

vibr ācijas iedarbībai, kas negatīvi var ietekmēt Jūsu fizisko veselību? 
C222 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 
Q_16c Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pastiprināti pakļauts darbam 

neērt ā pozā, noteiktām darba kustībām vai smaguma cilāšanai, kas negatīvi var 
ietekmēt Jūsu fizisko veselību? 

C222 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 
Q_16d Vai varat apgalvot, ka Jūs savā darbavietā esat pastiprināti pak ļauts negadījumu 

vai nelaimes gadījumu riskam, kas var negatīvi ietekmēt Jūsu veselību? 
C222 

1 Jā 1   

0 Nē 2   

Blank Nezinu 8   

Blank Atsakos atbildēt 9   
 

F6 Filter 6  

Ja vairāk kā viens „Jā” uz Q16a-Q16d-> Q17  
Citos gadījumos -> BEIGT APTAUJU 

 

Q_17 
Kuru no šiem faktoriem savā darbavietā Jūs uzskatiet par galveno kaitīgo savas fiziskās 
veselības ietekmētāju? 

1 Ķimikālijas, putekļi, izgarojumi, dūmi vai gāzes 1  

2 Troksnis vai vibrācija 2  

3 Darbs neērtās pozās, noteiktas darba kustības vai smagumu cilāšana 3  

4 Negadījumu risks 4  
Blank Nezinu 8  
Blank Atsakos atbildēt 9  

    
 


