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NORĀDĪJUMI ANKETAS  
„PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESEL ĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS 

IEROBEŽOJUMIEM NODARBIN ĀTĪBA”  
(1-DSP 4.pielikums) aizpildīšanai 

 
MODUĻA VEIKŠANAS PAMATOJUMS 

2011.gada 2.ceturkšņa modulis „Personu ar ilgstošām veselības problēmām vai darbspējas 
ierobežojumiem nodarbinātība” tiek veikts saskaņā ar 2010.gada 16.aprīļa Komisijas Regula (ES) Nr. 
317/2010. 
 
RESPONDENTU GRUPA 
 Atbild visas personas 15–64 gadu vecumā. 
 
MODUĻA JAUTĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA 

Elektroniskā anketa 
Moduļa jautājumi atvērsies pēc Darbaspēka apsekojuma anketas 2.daļas.  
 
Papīra anketa 
Ja kādu tehnisku vai citu problēmu dēļ netiks izmantota moduļa anketas elektroniskā versija, tad 

moduļa jautājumi, izmantojot papīra anketu, jāsāk uzdot pēc Darbaspēka apsekojuma anketas 2.daļas.  
 
PASKAIDROJUMI PAR ATSEVIŠĶIEM MODUĻA JAUTĀJUMIEM 

Atbilžu variantus „NEZINA”, „ATSAK ĀS ATBILDĒT” nelasīt! 
 
Q1. Vai Jums ir kāda no šīm ilgstošajām slimībām vai veselības stāvokļa problēmām, kas ilgst 

vai paredzams, ka ilgs 6 vai vairāk mēnešus? 
Ilgstoša slimība vai veselības stāvokļa problēma ir slimība vai veselības stāvokļa problēma, kas ilgst 

vai paredzams, ka ilgs 6 vai vairāk mēnešus. Ilgstošā veselības stāvokļa problēma var būt gan ārsta 
diagnosticēta, gan ārsta nenoteikta. Ilgstošo veselības stāvokļa problēmu galvenais raksturojums ir to 
pastāvība un ilgstošs ārstēšanas, rehabilitācijas vai aprūpes periods. Lai varētu labāk izskaidrot jēdzienu 
„ilgstoša slimība vai veselības stāvokļa problēma”, var lietot vārdu „hroniska” vārda  „ilgstoša” vietā.   

Akūtas, pēkšņas vai pārejošas veselības stāvokļa problēmas, kas ilgst vai paredzams, ka ilgs mazāk 
par 6 mēnešiem, piemēram, lauzta kāja, iesnas, apendicīts vai sastiepta potīte, netiek ieskaitītas.  

Dažām veselības stāvokļa problēmām vai hroniskām slimībām raksturīgi ir akūti periodi, kas mijas ar 
remisiju, dažas slimības raksturojas ar pēkšņām lēkmēm, piemēram, epilepsija, migrēna u.c. Arī šīs veselības 
stāvokļa problēmas ir uzskatāmas par ilgstošām. Ja respondenta slimība ir atkarīga no ārstēšanās rezultāta 
(piemēram, staru vai ķīmijterapija), slimība ir uzskatāma par ilgstošu veselības stāvokļa problēmu. 

Ja respondents nezina vai nevar novērtēt, cik ilgi kāda no veselības stāvokļa problēmām turpināsies, 
intervētājam nevajadzētu novērtēt slimības gaitu respondenta vietā. Respondentam pašam, balstoties uz 
medicīnas darbinieka informāciju vai ārsta slēdzienu, ir jānovērtē iespējamais slimības ilgums. Pat ja ilgstošā 
veselības stāvokļa problēma netraucē respondentu vai arī slimība tiek kontrolēta ar medikamentu palīdzību, 
ir jāatzīmē kāda no ilgstošām veselības stāvokļa problēmām.  

Ir iespējamas situācijas, kad kāda no ilgstošām veselības stāvokļa problēmām rada sekas, kas 
ierobežo respondenta darbspēju. Piemēram, cilvēkiem ar astmu vai citu elpošanas sistēmas slimību ir grūti 
staigāt vai kāpt pa kāpnēm. Šajā gadījumā jāatzīmē gan kāda no ilgstošajām slimībām vai veselības stāvokļa 
problēmām (Q1 jautājumā), gan grūtības veikt kādu no darbībām (Q3 jautājumā). 
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05. „Ādas problēmas (ieskaitot alerģiskas reakcijas, nopietnus ādas bojājumus)” – tiek ieskaitīti 
smagi ādas bojājumi, rētas, kas radušās nelaimes gadījumos, apdegumi, apsaldējumi, dzimumzīmes, ādas 
slimības un alerģiskas reakcijas, kas izpaužas ādas bojājumos. Netiek ieskaitīti tetovējumi un ķermeņa 
pīrsingi. 

06. „Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas” – tiek ieskaitītas arī triekas. 
12. „M ācīšanās grūtības (grūtības lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības)” – tiek ieskaitīti 

psihiskās attīstības traucējumi, kā arī specifiski mācīšanās iemaņu traucējumi, piemēram, disleksija, 
diskalkulija.  

Disleksija ir sindroms, kad lasīšanas un/vai rakstīšanas spējas ir zemākā līmenī nekā varētu gaidīt pēc 
personas intelektuālā līmeņa. Disleksiju piedēvē cilvēkiem, kuru lasītproblēmas nevar izskaidrot ar 
inteliģences trūkumu, sensorajām problēmām vai nepilnīgu apmācību. Disleksija izpaužas kā grūtības tekoši 
pazīt vārdus, nosaukt tos pa burtiem un saprast lasītā jēgu, kā arī problēmas ar pareizrakstību. 

Diskalkulija ir mācīšanās traucējumu veids, kas ietekmē personas spēju saprast un/vai manipulēt ar 
cipariem (īpašas grūtības ar matemātiku, laiku, mērvienībām). 

15. „Citas psihiskas vai emocionālas problēmas” – tiek ieskaitītas psihiskas slimības, piemēram, 
psihoze, šizofrēnija, uzvedības traucējumi, kā arī mazāk smagas slimības vai veselības problēmas, 
piemēram, panikas lēkmes, dažādas fobijas, anoreksija, problēmas, kas saistās ar iemigšanu vai miega 
kvalitāti u.c. 

17. „Citas ilgstošas veselības problēmas” – tiek ieskaitītas aptaukošanās, alkohola un narkotisko 
vielu atkarība u.c. 

 
Q1a. Precizējiet, lūdzu, kādas citas ilgstošas veselības stāvokļa problēmas Jums ir! 
Ja respondentam ir citas Q1 jautājumā 0–16 atbildēs neminētas ilgstošas slimības vai veselības 

stāvokļa problēmas, tad tās ir jāieraksta. 
 
Q2. Norādiet, lūdzu, kuras divas no nosauktajām Jūs uzskatāt par nopietnākajām. Kā pirmo 

nosauciet nopietnāko!  
Galvenā ilgstošā slimība vai veselības stāvokļa problēma tiek norādīta, ņemot vērā šīs problēmas 

ietekmi uz respondenta dzīves kvalitāti kopumā.   
 
Q3. Vai Jums ir pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu no šīm darbībām?  
Ilgstošas grūtības veikt kādu darbību ir grūtības, kas ilgst  vai paredzams, ka ilgs 6 vai vairāk 

mēnešus. 
Pie šīm darbībām jānorāda grūtības veikt konkrētu darbību, neņemot vērā citus funkcionālos 

ierobežojumus, piemēram, neredzīgs cilvēks, kurš pārvietojas ar pavadoni vai spieķi, nenorāda pārvietošanās 
problēmas.  

Jautājums ir jāuzdod neatkarīgi no tā, vai respondents ir gulošs, neredzīgs vai nedzirdīgs!  
 Ja respondents norāda uz grūtībām veikt kādas citas darbības, kas nav uzskaitītas (01–10), tās nav 
jāprecizē. 
 01. „Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles” – redzes problēmas nav jānorāda gadījumos, ja brilles vai 
kontaktlēcas ir pietiekami iedarbīgas.  
 02. „Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts” – dzirdes problēmas nav jānorāda gadījumos, ja 
dzirde ir pietiekama, lietojot dzirdes aparātu. Ja dzirdes problēmas saglabājas, lietojot dzirdes aparātu, vai ja 
respondentam ir dzirdes problēmas, bet dzirdes aparātu viņš/viņa nelieto, jāatzīmē atbilde „Jā”.   

04. „Sēdēt vai stāvēt” – tiek ieskaitīta ķermeņa stāvokļa maiņa, piemēram, pieceļoties, atlaižoties 
guļus vai apsēžoties.  
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06. „Sazināties, saprasties” – netiek ieskaitītas problēmas, kas rodas svešvalodas nezināšanas dēļ. 
Jautājums attiecas uz sazināšanos dzimtajā valodā.  

08. „Celt un nest” – tiek ieskaitīta priekšmetu pacelšana ar rokām vai plaukstās, nolikšana vai 
pārnešana.  

09. „Liekties” – tiek ieskaitīta ķermeņa augšdaļas noliekšana uz priekšu vai sāniem, piemēram, 
paklanoties vai noliecoties pēc kāda priekšmeta.  

10. „Turēt, tvert vai pagriezt” – tiek ieskaitītas darbības ar precīzu plaukstas kustību izmantošanu, 
piemēram, pacelt no galda monētu, uzgriezt telefona numuru, pagriezt rokturi, paņemt zīmuli, adatu vai citus 
sīkus priekšmetus, kā arī plaukstas un rokas koordinētas darbības veikšanu, piemēram, mešana vai ķeršana.  

Atbildēs (izņemot 01. un 02.) jāņem vērā, ka respondentam jāveic šīs darbības bez tehniskiem 
palīglīdzekļiem vai citu cilvēku palīdzības. 

 
Q4. Norādiet, lūdzu, kuras divas no nosauktajām Jums veikt ir visgrūtāk. Pirmo nosauciet 

nopietnāko! Galvenā grūtība veikt kādu darbību tiek norādīta, ņemot vērā tās ietekmi uz respondenta dzīves 
kvalitāti kopumā.  

 
Q5s, Q6s, Q7s, Q8s, Q9s un Q10s jautājumos jāsniedz atbildes tikai par darbu, par ko saņem 

atlīdzību. Neņem vērā ierobežojumus ārpus darba, piemēram, aktivitātes brīvajā laikā, darbs piemājas 
dārziņā vai veicot mājas soli. Jāņem vērā veselības stāvokļa problēmu radītie ierobežojumi neatkarīgi no tā, 
cik tie ir smagi un cik bieži ietekmē respondenta ikdienas dzīvi. 

 
Q5n, Q6n, Q7n, Q8n, Q9n un Q10n jautājumos jāsniedz atbildes par spēju strādāt darbu, par ko 

saņemtu atlīdzību, ja tāds būtu. Neņem vērā darba ierobežojumus ārpus darba, piemēram, aktivitātes brīvajā 
laikā, darbs piemājas dārziņā vai veicot mājas soli. Jāņem vērā veselības stāvokļa problēmu radītie 
ierobežojumi neatkarīgi no tā, cik tie ir smagi un cik bieži ietekmē respondenta ikdienas dzīvi. 

 
Q11s, Q11n. Vai ilgstošās/-o slimības/-u, veselības stāvokļa problēmas/-u un/vai pastāvīgo/ilgstošo 

grūtību veikt kādu darbību dēļ: 
1. „Jums kāds palīdz, lai Jūs varētu strādāt/Jums būtu nepieciešama palīdzība, lai Jūs varētu strā- 

dāt?” – regulāra palīdzība no ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, kolēģiem vai citām personām. Atzīmē 
arī gadījumus, ja palīdzība tiek sniegta, pārvietojoties uz darbu vai no tā.  

2. „Jūs lietojat īpašu aprīkojumu vai Jums ir īpaši pielāgota darba vide/Jums būtu nepieciešams īpašs 
aprīkojums vai īpaši pielāgota darba vide, lai varētu strādāt”?  

Īpašs aprīkojums – tehniskā palīdzība vai tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, ekrāna nolasītājs, 
pielāgots telefons vai dators, balss sintezators vai liels šrifts, neredzīgo raksts u.c.  

Īpaši pielāgota darba vide – piemērotas autostāvvietas, ieejas ēkā, piemēram, rampas un margas, 
piemērotas un pieejamas tualetes, lifti, pārveidota darba vieta u.c. 

3. „Jūs strādājat īpašos darba apstākļos/Jums būtu nepieciešami īpaši darba apstākļi (piemēram, 
sēdošs darbs, tāldarbs, mainīgs darba laiks vai darbs, kas ir mazāk aktīvs), lai Jūs varētu strādāt?”  

Tāldarbs (jeb teledarbs) ir darbs no attāluma, izmantojot informācijas un telekomunikāciju 
tehnoloģijas, piemēram, datoru, internetu vai telefonu, kas aizstāj pārvietošanos uz darbu vai no tā.  

 
Q12. Vai ir vēl kāds iemesls, kas ierobežo darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
1. „Jā” – atzīmē, ja darbu, ko respondents var/varētu strādāt, ierobežo citi ārējie iemesli, kas nav 

saistīti ar respondenta veselības stāvokļa problēmām. 
Darba ierobežojumi jāsaprot kā ierobežojumi gan darba stundu skaita ziņā, gan darba veidā un 

ierobežojumi transporta pieejamībā ceļā uz darbu vai no tā.  
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Q12a. Vai ir kāds iemesls, kas ierobežo darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
1. „Jā”  – atzīmē, ja darbu, ko respondents var/varētu strādāt, ierobežo citi ārējie iemesli, kas nav 

saistīti ar respondenta veselības stāvokļa problēmām.  
Darba ierobežojumi jāsaprot kā ierobežojumi gan darba stundu skaita ziņā, gan darba veidā un 

ierobežojumi transporta pieejamībā ceļā uz darbu vai no tā.  
 

Q13. Kāds ir galvenais iemesls, kas ierobežo veikt darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
2. „Nav piemērotu darba piedāvājumu” – ieskaita gadījumus, kad nodarbinātas personas pašlaik 

strādā zemākas kvalifikācijas darbu, jo viņu apdzīvotajā teritorijā nav viņu izglītībai, prasmēm un spējām 
atbilstoša darba; pašlaik nenodarbinātas personas nevar atrast savai izglītībai, prasmēm un spējām atbilstošu 
darbu; vai arī nodarbināta/nenodarbināta persona vēlas strādāt, bet piedāvātajās darba vietās nav īpašs 
aprīkojums vai īpaši pielāgota darba vide, kas ir nepieciešama cilvēkiem ar ilgstošām veselības problēmām 
vai darbspējas ierobežojumiem; 

3. „Nav transporta vai ierobežota transporta pieejamība ceļā uz darbu vai no tā” – netiek ieskaitītas 
transporta izmaksas. 

4. „Darba devēja atsaucības trūkums” – tiek ieskaitīti gadījumi, ja darba devējs nepiedāvā iespēju 
strādāt elastīgu darba laiku, teledarbu u.c. 

5. „Sociālo pabalstu un pakalpojumu saņemšana” – ieskaita gadījumus, kad respondents vēlētos 
strādāt, bet saskaņā ar likumdošanu tādā gadījumā tiktu zaudētas tiesības saņemt piešķirtos sociālos 
pabalstus vai pakalpojumus. 

8. „Cits iemesls” – ieskaita finansiālās problēmas, kā arī darba devēju negatīvo attieksmi pret 
nodarbinātajiem (vecuma, tautības, izglītības līmeņa vai sociālās piederības dēļ, tai skaitā ilgstošu veselības 
problēmu vai darbspējas ierobežojumu dēļ u.c.).  

 
 

Kontaktinformācija: 
 

Dace Krievkalne 67 366 691 
Kultūras, izglītības, zinātnes un  

veselības statistikas daļa 
 

Anita Vanaga  67 366 775 
Nodarbinātības statistikas daļa 


