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PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESEL ĪBAS 
PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS 

IEROBEŽOJUMIEM NODARBIN ĀTĪBA  
Darbaspēka izlases apsekojuma pielikums-modulis 2011.gada 2.ceturksnī 

1-DSP  

4.pielikums (2011) 

16.04.2010. Komisijas Regula (ES) Nr. 317/2010 VSPARK 10516008                             

ANKETA 
 

Atbild visas personas 15–64 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 1   
  Diena  Mēnesis Gads   

Uzmanību intervētājiem! Tālāk sekos jautājumi par Jūsu veselības stāvokli un ierobežojumiem, kas ietekmē 
ikdienas dzīvi vai darbu!  

 

Q1 Vai Jums ir kāda no šīm ilgstošajām slimībām vai veselības stāvokļa problēmām, kas ilgst vai 
paredzams, ka ilgs 6 vai vairāk mēnešus? 

 

  1. Jā 2. Nē 8. Nezina 9. Atsakās 
atbildēt 

01 Roku vai plaukstu problēmas (ieskaitot artrītu, reimatismu)         
          

02 Kāju vai pēdu problēmas (ieskaitot artrītu, reimatismu)         
          

03 Muguras vai sprandas problēmas (ieskaitot artrītu, reimatismu)         
          

04 Vēzis         
          

05 Ādas problēmas (ieskaitot alerģiskas reakcijas, nopietnus ādas 
bojājumus) 

        
        

          

06 Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas         
          

07 Plaušu vai elpošanas sistēmas problēmas (ieskaitot astmu, 
bronhītu) 

        
        

          

08 Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas sistēmas problēmas         
          

09 Diabēts         
          

10 Epilepsija (ieskaitot lēkmes)         
          

11 Stipras galvassāpes, piemēram, migrēna         
          

12 Mācīšanās grūtības (grūtības lasīt, rakstīt vai veikt 
matemātiskas darbības) 

        
        

          

13 Hroniska trauksme         
          

14 Depresija         
          

15 Citas psihiskas vai emocionālas problēmas         
          

16 Citas progresējošas slimības (ieskaitot izkaisīto sklerozi, 
HIV/AIDS, Alcheimera slimību, Parkinsona slimību) 

        
        

          

17 Citas ilgstošas veselības stāvokļa problēmas   →Q1a  →Q1b  →Q1b  →Q1b 
 

Q1a Precizējiet, lūdzu, kādas citas ilgstošas veselības stāvokļa problēmas Jums ir! 
   

 (ierakstiet veselības stāvokļa problēmas) → Q1b 
8 Nezina 9 Atsakās atbildēt  

 

Q1 jaut. kartīte 
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Q1b Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q1=01–17 ir viena atbilde „Jā” (1), tad → Q3 
 Ja Q1=01–17 ir divas vai vairākas atbildes „Jā” (1), tad → Q2 
 Ja Q1=01–17 ir visas atbildes „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad → Q3 

 

Q2   Norādiet, lūdzu, kuras divas no nosauktajām Jūs uzskatāt par nopietnākajām. Pirmo nosauciet 
nopietnāko! 

 Ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kodu sk. Q1 jautājumā! 
2.1. |__|__| Galvenās ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kods  

2.2. |__|__| Otras ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kods                                       → Q3 
8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 

 
Q3  Vai Jums ir pastāvīgas/ilgstošas grūtības veikt kādu no šīm darbībām?  

 
 1. Jā 2. Nē 8. Nezina 9. Atsakās atbildēt 

01 Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles         
          

02 Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts         
          

03 Staigāt, kāpt pa kāpnēm         
          

04 Sēdēt vai stāvēt         
          

05 Atcerēties, koncentrēties         
          

06 Sazināties, saprasties         
          

07 Sniegties, stiepties         
          

08 Celt un nest         
          

09 Liekties         
          

10 Turēt, tvert vai pagriezt         
          

 

Q3a Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q3=01–10 ir viena atbilde „Jā” (1), tad → Q4a 
 Ja Q3=01–10 ir divas vai vairākas atbildes „Jā” (1), tad → Q4 

 Ja Q3=01–10 ir visas atbildes „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad → Q4a 
 

Q4 Norādiet, lūdzu, kuras divas no nosauktajām Jums veikt ir visgrūtāk. Pirmo nosauciet nopietnāko!  
 Darbības kodus sk. Q4 jautājumā! 

4.1. |__|__| Galvenās darbības kods  

4.2. |__|__| Otrs darbības kods                                                                                                         → Q4a 
8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
  

Q4a Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q1=01–17 vismaz viena atbilde ir „Jā” (1) vai Q3=01–10 vismaz viena atbilde ir „Jā” (1), tad→Q4b 

 
Ja Q1=01–17 visas atbildes ir „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9) un Q3=01–10 visas atbildes ir „Nē” (2) 
vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad →Q12a 

 

Q4b Uzmanību intervētājiem! 
 Ja persona pārskata nedēļā bija nodarbināta [pamatanketā 1-DSP ir aizpild īta D sadaļa (D39n–D58)], tad → Q5s 

 Ja persona pārskata nedēļā nebija nodarbināta [pamatanketā 1-DSP nav aizpildīta D sadaļa (D39n–D58)], tad → Q5n 
 

Q5s Vai ilgstošās/-o slimības/-u, veselības stāvokļa problēmas/-u un/vai pastāvīgo/ilgstošo grūtību veikt kādu  
darbību dēļ Jums nākas strādāt mazāku stundu skaitu nedēļā? 

1 Jā → Q6s  
2 Nē 

→ Q7s 
8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 

 

Q5n Vai ilgstošās/-o slimības/-u, veselības stāvokļa problēmas/-u un/vai pastāvīgo/ilgstošo grūtību veikt kādu  
darbību dēļ Jums nāktos strādāt mazāku stundu skaitu nedēļā? 

1 Jā → Q6n                                                                                                                     
2 Nē 

→ Q7n 
8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 

 

Q3 jaut. kartīte 
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Q6s Kas ierobežo stundu skaitu nedēļā, ko Jūs varat strādāt? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as  

→ Q7s                                         
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q6n Kas ierobežo stundu skaitu nedēļā, ko Jūs varētu strādāt? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as 

→ Q7n                                                          
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q7s Vai ilgstošā/-ās slimība/-as, veselības stāvokļa problēma/-as un/vai pastāvīgas/ilgstošas grūtības veikt 
kādu/-as darbību/-as ierobežo to, kādu darbu Jūs varat strādāt (piemēram, celt smagus priekšmetus, 
strādāt ārā vai ilgstoši sēdēt)?  

1 Jā → Q8s                                                                                                                

2 Nē   
→ Q9s 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q7n Vai ilgstošā/-ās slimība/-as, veselības stāvokļa problēma/-as un/vai pastāvīgas/ilgstošas grūtības veikt 
kādu/-as darbību/-as ierobežo to, kādu darbu Jūs varētu strādāt (piemēram, celt smagus priekšmetus, 
strādāt ārā vai ilgstoši sēdēt)?  

1 Jā → Q8n  

2 Nē  
→Q9n 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q8s Kas ierobežo darbu, ko Jūs varat strādāt? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as  

→ Q9s 
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q8n Kas ierobežo darbu, ko Jūs varētu strādāt? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as  

→ Q9n                                                                                                                             
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q9s Vai ilgstošā/-ās slimība/-as, veselības problēma/-as un/vai pastāvīgas/ilgstošas grūtības veikt kādu/-as 
darbību/-as apgrūtina Jūsu nokļūšanu uz darbu vai no tā? 

1 Jā → Q10s                                                                                                                                                                                                                  

2 Nē   
→ Q11s 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q9n Vai ilgstošā/-ās slimība/-as, veselības problēma/-as un/vai pastāvīgas/ilgstošas grūtības veikt kādu/-as 
darbību/-as apgrūtinātu Jūsu nokļūšanu uz darbu vai no tā? 

1 Jā → Q10n                                                                                                                                                                                                                

2 Nē 
→ Q11n 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
     

Q10s Kas ierobežo Jūsu nokļūšanu uz darbu vai no tā? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as  

→ Q11s 
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as                                                                                                                   

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
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Q10n Kas ierobežotu Jūsu nokļūšanu uz darbu vai no tā? 
1 Ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as  

→ Q11n 
2 Pastāvīgas vai ilgstošas grūtības veikt kādu/-as darbību/-as 

3 Gan ilgstoša/-as slimība/-as vai veselības stāvokļa problēma/-as, gan grūtības veikt kādu/-as darbību/-as                                                                                                                    

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
 

Q11s Vai ilgstošās/-o slimības/-u, veselības stāvokļa problēmas/-u un/vai pastāvīgo/ilgstošo grūtību veikt 
kādu darbību dēļ: 

  1. Jā 2. Nē 8. Nezina 9. Atsakās atbildēt 
1 Jums kāds palīdz, lai Jūs varētu strādāt?         

→ Q12                                                                                                                

2 Jūs lietojat īpašu aprīkojumu vai Jums ir īpaši 
pielāgota darba vide, lai Jūs varētu strādāt? 

        

        

3 Jūs strādājat īpašos darba apstākļos (piemēram, 
sēdošs darbs, tāldarbs, mainīgs darba laiks vai 
darbs, kas ir mazāk aktīvs)? 

        

        
        

  

Q11n Vai ilgstošās/-o slimības/-u, veselības stāvokļa problēmas/-u un/vai pastāvīgo/ilgstošo grūtību veikt 
kādu darbību dēļ: 

  1. Jā 2. Nē 8. Nezina 9. Atsakās atbildēt 

1 Jums būtu nepieciešama palīdzība, lai Jūs varētu 
strādāt? 

        

→ Q12 

        

2 Jums būtu nepieciešams īpašs aprīkojums vai 
īpaši pielāgota darba vide, lai Jūs varētu strādāt? 

        

                                                                                                                       

3 Jums būtu nepieciešami īpaši darba apstākļi 
(piemēram, sēdošs darbs, tāldarbs, mainīgs darba 
laiks vai darbs, kas ir mazāk aktīvs), lai Jūs varētu 
strādāt? 

        

        

        
 

Q12 Vai ir vēl kāds iemesls, kas ierobežo darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
1 Jā → Q13                                                                                                              

2 Nē   
→ Intervijas beigas 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
      

 Q12a Vai ir k āds iemesls, kas ierobežo darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 

1 Jā → Q13                                                                                                                                                                                                                

2 Nē  
→ Intervijas beigas 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt 
      

Q13 Kāds ir galvenais iemesls, kas ierobežo veikt darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
1 Kvalifik ācijas vai pieredzes trūkums 

→Intervijas beigas 

2 Nav piemērotu darba piedāvājumu 

3 Nav transporta vai ierobežota transporta pieejamība uz darbu vai no tā 

4 Darba devēja atsaucības trūkums                                                                               

5 Sociālo pabalstu vai pakalpojumu saņemšana 

6 Ģimenes/aprūpes pienākumi 

7 Personiski iemesli 

8 Cits iemesls → Q13a 

98 Nezina → Intervijas beigas 

99 Atsakās atbildēt → Intervijas beigas 
 

Q13a Precizējiet, lūdzu, kāds ir cits iemesls, kas ierobežo veikt darbu, ko Jūs varat/varētu strādāt? 
   

→ Intervijas beigas  (ierakstiet iemeslu, kas ierobežo veikt darbu, ko varat/ varētu strādāt) 

8 Nezina 9 Atsakās atbildēt  
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