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Darbaspēka izlases apsekojuma 2010.gada  pielikuma-moduļa  

“Darba un ģimenes dzīves saskaņošana” (1-DSP 4.pielikums) 
anketas aizpildīšanai 

 
 
 
IEVADS  
       
       Pirmo reizi Latvijā tēma par darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējamību tika pētīta 
Darbaspēka apsekojumā 2005.gada 2.ceturksnī. Lai varētu salīdzināt, kādas izmaiņas darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanas iespējās ir notikušas pēdējo 5 gadu laikā, 2010.gada 2.ceturksnī 
Darbaspēka apsekojumam  kā pielikums atkārtoti ir pievienots modulis “Darba un ģimenes dzīves 
saskaņošana”.  Pielikuma-moduļa anketa ir izveidota, pamatojoties uz “Komisijas regulu (EK) Nr. 
20/2009 (2009.gada 13.janvāris),  ar ko pieņem 2010.gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr.577/98”. 
       
TEHNISKAS PIEZĪMES 
       Modulis dalās 2 jautājumu blokos: 
1. Jautājumi par iespējām mainīt darba laiku, 
2.  Jautājumi par bērnu un pieaugušo aprūpi. 
       Anketas jautājumi ir jāuzdod personām 15–64 gadu vecumā. Informācija par respondentu vecuma 
precīzu noteikšanu ir atrodama moduļa anketas 1.lpp. augšējā daļā. 
Jautājumi par darba laiku ir paredzēti tikai darba ņēmējiem, bet uz jautājumiem par bērnu un 
pieaugušo aprūpi atbild visas personas 15–64 gadu vecumā.   
  !!!  Lai iegūtu nepieciešamo  informāciju, ir jāizmanto diezgan sarežģītas loģiskās pārejas, tādēļ 
papīra anketas iesakām lietot tikai gadījumos, ja nav iespējams izmantot anketas elektronisko 
versiju!!! 
            Moduļa anketas aizpildīšanai būs nepieciešamas atbildes gan no Darbaspēka apsekojuma 
pamatanketas 1.daļas, gan no 2.daļas. 
        
SKAIDROJUMI PAR ATSEVIŠĶIEM JAUTĀJUMIEM 
 
Main īgais darba laiks 
 
Moduļa jautājumi P’1–P’4 ir jāuzdod  darba ņēmējiem. 
Elektroniskajā anketā attiecīgie moduļa jautājumi atvērsies programmā paredzētajā vietā. 
Papīra anketas versijā jautājumus par iespējām mainīt darba laiku jāuzdod pēc jautājuma D’46 par 
maiņu darbu. 
 
P’1  Kurš nosaka Jūsu darba laika režīmu, t.i., darba dienas sākumu un beigas vai arī mainīgo 
darbalaiku? 
1.atbilde  Darba devējs    
Atzīmē gadījumos, ja darba laika sākumu un beigas nosaka darba devējs.                                                                                       
 
2.atbilde  Pats varu noteikt darba režīmu   
Atzīmē gadījumos, ja darbiniekam ir atļauts darba laika sākumu un/ vai beigas regulēt pēc saviem 
ieskatiem.  
  



P’2  Kāds ir Jūsu  darba laika režīms? 
1.atbilde  Ir iespējams dažādot  nostrādāto stundu skaitu dienā   
Atzīmē gadījumos, ja darbiniekam pastāv vienošanās ar darba devēju par konkrētu skaitu darba stundu 
nedēļā/mēnesī, bet darbinieks pats var noteikt, cik stundas kurā dienā strādāt.  
Šādu darba režīmu sauc arī par darba laika uzkrāšanu. 
 
2.atbilde Darba stundu skaits dienā ir noteikts, bet ir iespējams mainīt darba  dienas sākumu vai 
sadalīt darbalaiku vairākās daļās 
Atzīmē gadījumos, ja darbiniekam ir noteikts dienā nostrādājamo stundu skaits, bet darbinieks var 
izvēlēties, kurā dienas daļā strādāt, piemēram, no 9.00 līdz 17.00 vai no 10.00 līdz 18.00 u.tml. Šī 
atbilde tiek atzīmēta arī situācijās, kad darbiniekam konkrētās stundās ir jāpieņem klienti, taču, kurā 
dienas daļā strādāt pārējās darba stundas, darbinieks var izvēlēties pats. 
 
3.atbilde  Darba režīms pēc saviem ieskatiem 
Atzīmē gadījumos, ja darbiniekam nav nekādu formālu noteikumu par darba laiku, persona pati 
nosaka, cik stundas un kad strādās. Šis ir izplatīts darba režīms radošo profesiju pārstāvjiem, arī 
dažādos projektos iesaistītajiem. 
 
4.atbilde Cits variants                                                                                                    
Paredzēta situācijām, kuras nevar attiecināt uz iepriekšminētajiem trim variantiem. Šajā kategorijā 
ietilpst skolotāji, kā arī darbinieki, kuriem ir zināms darba dienas sākums, bet kuri strādā līdz darbs 
tiek pabeigts. 
 
P’3  Vai Jums ir iespējams mainīt darba dienas sākuma un/vai beigu laiku (vismaz par vienu stundu), 
ja tas ir nepieciešams ģimenes apstākļu dēļ? 
Šis jautājums tiek jautāts darbiniekiem, kuriem nav dota brīva izvēle darba laika noteikšanai. 
 
P’4  Vai darbā  ir iespējams paņemt brīvdienas (neizmantojot ikgadējo atvaļinājumu), ja tas ir 
nepieciešams ģimenes apstākļu dēļ? 
Pie ģimenes apstākļiem pieskaita arī gadījumus, ja brīvdienas nepieciešamas bērnu vai pieaugušo 
cilvēku aprūpei. 
1.atbilde Pārsvarā ir iespējams 
Atzīmē gadījumos, ja darbiniekam ir iespēja regulāri organizēt savu darbu tā, ka var paņemt brīvas  
dienas ģimenes apstākļu dēļ, pat ja eksistē nostrādājamo stundu limits. 
2.atbilde Dažreiz ir iespējams.  
Attiecas uz darbiniekiem, kuri var paņemt brīvu dienu ģimenes apstākļu dēļ, taču tas ir iespējams 
reizēm, bet ne regulāri. Šeit pieskaitāmas arī brīvdienas sakarā ar  neparedzētiem gadījumiem. 
3.atbilde Nav iespējams  
Atzīmē darbinieki, kuriem nav iespējams organizēt darbu tā, lai paņemtu brīvas dienas ģimenes 
apstākļu dēļ. 
 
 
Bērnu un pieaugušo aprūpe 
 
Par bērniem tiek uzskatītas personas, kurām vēl nav pilni 15 gadi. 
 
P’7a Vai šis bērns ir: (Pamatanketas 1.daļas B’10 jautājums) 
3.atbilde  Bērnam ir cits statuss 
Šo atbildi atzīmē par brāļiem, māsām, mazbērniem, radu bērniem u.c. gadījumos, kad bērns nav ne 
paša, ne laulātā vai kopdzīves partnera bērns.  
  
P’7b  Vai līdz šim Jūs esat izmantojis bērna kopšanas atvaļinājumu, lai aprūpētu bērnu vismaz 1 
mēnesi?   
Bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru saskaņā ar likumu piešķir bērna vecākiem/ adoptētājiem (gan 
mātei, gan tēvam), var izmantot līdz bērns sasniedz 8 gadu vecumu.   



                                           
P’7c  Vai Jūs regulāri  veicat šī bērna aprūpi/pieskatīšanu u. tml? 
Par aprūpes pienākumiem bērniem uzskatāmi bērnu pieskatīšana (arī bērnu ar fiziskās/psihiskās 
veselības traucējumiem kopšana un pieskatīšana), pastaigas; bērnu vešana uz bērnudārzu, nodarbībām, 
skolu, no bērnudārza, nodarbībām, skolas; spēlēšanās, lasīšana priekšā u.tml.  
Regulāri – aprūpes pienākumi tiek veikti pēc noteikta laika grafika (piemēram, katru dienu, katru otro 
dienu, katru nedēļu, katru otro nedēļu utt.).  
Ja pārskata nedēļā neiekrīt aprūpes pienākumu veikšana, bet esošais pienākumu veikšanas grafiks ir 
izveidojies pēc noteiktas sistēmas, tad tiek atzīmēts, ka aprūpes pienākumi tiek veikti.  
Šis jautājums neattiecas uz  aprūpi  kā  darbu, piemēram, ja persona strādā par auklīti, tad aprūpes 
pienākumu veikšana ir viņas tiešais darbs, un tādā gadījumā, ja vien persona ārpus sava darba laika 
neveic kāda cilvēka aprūpi, atzīmē atbildi “nē”. 
 
P’8b Vai līdz šim Jūs izmantojāt bērna kopšanas atvaļinājumu, lai aprūpētu savu  jaunāko bērnu 
vismaz 1 mēnesi? 
Skatīt paskaidrojumu pie P’7b jautājuma. 
 
P’8f  Vai Jūs aprūpējat vai pieskatāt laulātā/ kopdzīves partnera bērna/-us.?        
Skatīt paskaidrojumu pie P’7c jautājuma. 
 
P’9 Vai Jūs kādu laiku strādājāt saīsinātu darba laiku, lai varētu aprūpēt bērnu vismaz 1 mēnesi? 
Saīsināta darba laika režīms nozīmē, ka persona strādājusi nepilnu dienu vai  ņēmusi brīvu dienu/-as 
katru nedēļu, lai varētu aprūpēt bērnu. Šāds darba režīms ir saglabājies vismaz mēnesi periodā pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma beigām. 
Gadījumā, ja persona pašlaik strādā nepilnu darba laiku, lai varētu aprūpēt bērnu, atzīmē atbildi “jā”. 
Arī personas, kas darbā ir pieņemtas uz nepilnu darba laiku, var strādāt saīsinātu darba laiku, t.i., 
nenostrādāt visas līgumā paredzētās darba stundas. Ja saīsinātais darba laiks ir sakarā ar to, ka  
nepieciešams vairāk laika veltīt bērna/-u aprūpei, tad atzīmē atbildi “jā”. 
Ja persona ir pieņemta darbā uz nepilnu darba laiku un šāds darba režīms nav saistīts ar bērnu aprūpi, 
tad atzīmē atbildi “nē”. 
 
P’9a. Vai Jūs uz kādu laiku pārtraucāt strādāt, lai varētu aprūpēt bērnu/-us vismaz 1 mēnesi? 
Šis jautājums neattiecas uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, bet gan uz periodu pēc tā. Darba 
pārtraukšanas periods var būt apmaksāts vai arī neapmaksāts. 
 
 P’10  Jūsu ģimenē ir bērni, kuri nav ne Jūsu, ne Jūsu laulātā/ kopdzīves partnera bērni. Vai Jūs   
regulāri  veicat šo bērnu aprūpi/pieskatīšanu u.tml.?      
Šis jautājums attiecas uz  brāļiem, māsām, mazbērniem, radu bērniem u.c. gadījumiem, kad bērni nav 
ne paša, ne laulātā vai kopdzīves partnera bērni.   
Skatīt arī paskaidrojumu pie P’7c jautājuma. 
 
P’11 Jūsu mājsaimniecībā ir viens bērns/-i līdz 15 gadu vecumam. Vai bērnam/-iem tiek izmantoti 
kādi bērnu aprūpes pakalpojumi? 
Aprūpes pakalpojumi bērniem – mazbērnu novietnes; bērnudārzi; centri skolas vecuma bērniem, kur 
uzturēties pēc stundām; auklīšu pakalpojumi; dienas centri; specializēti centri  cilvēkiem ar fiziskiem 
defektiem; aprūpes pakalpojumi mājās u.c., kā arī pastaigas, bērnu vešana uz/no nodarbībām (skolas, 
bērnudārza), spēlēšanās, lasīšana u.tml. 
Sporta nodarbības un valodu kursi netiek uzskatīti par aprūpes pakalpojumiem bērniem. 
 
Atbilde “nē” j āatzīmē arī gadījumos, ja 
      - bērnu/-us (bez maksas) pieskata radinieki, draugi vai kaimiņi, 
      - kāds no vecākiem strādā mājās un vienlaikus pieskata bērnu/-us, 

- ja bērnu/-us pieskata cits bērns (māsa vai brālis), kas ir  vecumā līdz 15 gadiem (nav pilni 15 
  gadi), vai bērni pieskata viens otru. 
 



P’12 Vai tiek izmantoti kādi bērnu aprūpes pakalpojumi jaunākajam bērnam, kurš dzīvo Jūsu 
mājsaimniecībā? 
Skatīt arī paskaidrojumu pie P’11 jautājuma. 
 
 
P’13  Cik stundas nedēļā parasti tiek izmantoti bērnu aprūpes pakalpojumi? 
Stundas ir jānosauc par tipisku nedēļu, kurā neiekrīt skolas brīvdienas, valsts brīvdienas, bērna 
slimošana vai kādi neparedzēti gadījumi.  
Ja katru nedēļu stundu skaits mainās, tad ir jānovērtē vidējais nedēļā patērēto stundu skaits, neņemot 
vērā nedēļas ar skolas vai valsts brīvdienām, kā arī gadījumus, kad ir bijusi īpaša vienošanās, 
piemēram, par īsāku vai garāku dienu bērnudārzā u.tml. 
 
 
P’14  Vai Jūs veicat kāda bērna vecumā līdz 15 gadiem, kurš nedzīvo Jūsu mājsaimniecībā, 
aprūpi/pieskatīšanu u. tml.?  
 
Skatīt paskaidrojumu pie P’7c jautājuma. 
 
P’14a  Vai Jūs aprūpi/pieskatīšanu veicat regulāri? 
           
Regulāri – aprūpes pienākumi tiek veikti pēc noteikta laika grafika (piemēram, katru dienu, katru otro 
dienu, katru nedēļu, katru otro nedēļu utt.).  
 
 P’19  Vai Jūs regulāri  veicat kāda radinieka vai drauga, kurš ir vecāks par 15 gadiem, aprūpi? 
            
Aprūpes pienākumi pieaugušajiem – aprūpes un pieskatīšanas pakalpojumi mājās, kā arī pastaigas, 
palīdzība dokumentu aizpildīšanā, palīdzība mājas darbos, īslaicīgi ikdienišķi pieskatīšanas 
pakalpojumi – apciemojums, aprunāšanās. 
Regulāri – aprūpes pienākumi tiek veikti pēc noteikta laika grafika (piemēram, katru dienu, katru otro 
dienu, katru nedēļu, katru otro nedēļu utt.).  
Ja pārskata nedēļā neiekrīt aprūpes pienākumu veikšana, bet esošais pienākumu veikšanas grafiks ir 
izveidojies pēc noteiktas sistēmas, tad tiek atzīmēts, ka aprūpes pienākumi tiek veikti.  
Ja aprūpes pienākumi tiek veikti no reizes līdz reizei un respondents nevar pateikt, kad nākamo reizi 
būs nepieciešama viņa palīdzība, tad atzīmē, ka aprūpes pienākumi netiek  veikti. 
       
 
 
 
Nodarbinātības statistikas daļa 
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