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Eurostat
darbaspēka 
apsekojums



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Latvijā aprūpes 
atbildību uzņemas 

35,8% jeb ~1/3 
darbspējas vecuma 
iedzīvotāju. Lielākā 

daļa no tiem 
uzņemas aprūpi par 

bērniem. 



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Arī ES valstīs 
aprūpes atbildību 

uzņemas ~1/3 
darbspējas vecuma 
iedzīvotāju (34,1%). 

Lielākā daļa 
uzņemas aprūpi par 

bērniem. 



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Grupas, kuras 
uzņemas lielāko 
daļu aprūpes 
pienākumu:

• Sievietes

• Iedzīvotāji 25-44 
gadu vecumā

• Nodarbinātie

• Ar vidēju un 
zemu izglītību

• Pāri ar bērniem



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Arī citās valstīs 
sievietes biežāk 
uzņemas aprūpes 
pienākumus.

Latvijā aprūpes 
noslodzes dzimumu 
plaisa ir salīdzinoši 
augstāka.



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Grupas, kurās ir 
augstāka aprūpes 
pienākumu 
noslodze*:

• Iedzīvotāji 35-44 
gadu vecumā

• Nodarbinātie

• Ar zemu izglītību

• Pāri ar bērniem

* Aprūpes noslodze – iedzīvotāju skaits ar aprūpes pienākumiem, % 

pret kopējo iedzīvotāju skaitu attiecīgajā grupā



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Latvijā no 
nodarbinātajiem 53,4% 
izmanto profesionālus 
bērnu aprūpes 
pakalpojumus, kas ir 
biežāk nekā vidēji ES-
27 valstīs.

Starp ES 27 valstīm 
augstākie profesionālo 
bērnu aprūpes 
pakalpojumu 
izmantošanas rādītāji ir 
Ungārijā (78,3%), bet 
zemākie – Rumānijā 
(21,4%).



Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Latvijā joprojām ir 
augsts bērnu skaits, kuri 
neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.

To skaits svārstās starp 
10 tūkstošiem (VARAM 
novērtējums) un 19,4 
tūkstošiem (balstoties uz 
CSP datu analīzi).

Zemākā pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
pieejamība ir jaunāko 
vecumu bērniem. 

VARAM informācija 
liecina, ka atsevišķās 
pašvaldībās rindā ir 40-
50% no visiem 
pirmsskolas vecuma 
bērniem.

* Aprēķināts kā starpība starp kopējo bērnu skaitu Latvijā un pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu skaitu attiecīgajā vecumā



Avots: Eurostat darbaspēka apsekojums

Gan Latvijā, gan visās 
pārējās ES valstīs 
sievietes biežāk 
samazina savu darba 
laiku vai pārtrauc 
darbu bērnu aprūpes 
pienākumu dēļ. 
Līdzīga ietekme ir arī 
saistībā ar tuvinieku 
aprūpi.



LDDK veiktā 
uzņēmumu 

aptauja



skaits %

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 6 7,1%

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1 1,2%

(C) Apstrādes rūpniecība 8 9,4%

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde 3 3,5%

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana 3 3,5%

(F) Būvniecība 10 11,8%

(G) Vairum- un mazumtirdzniecība; auto- moto- remonts 1 1,2%

(H) Transports un uzglabāšana 8 9,4%

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 9 10,6%

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 3 3,5%

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 3 3,5%

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu 1 1,2%

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 4 4,7%

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 1 1,2%

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdr. 5 5,9%

(P) Izglītība 4 4,7%

(Q) Veselība un sociālā aprūpe 5 5,9%

(R) Māksla, izklaide un atpūta 2 2,4%

(S) Citi pakalpojumi 8 9,4%

85 100,0%

Respondenti

LDDK no 27.jūlija līdz 8.augustam veica darba devēju

aptauju. Aptaujas respondenti pārstāv dažādus

Latvijas reģionus, tautsaimniecības nozares, kā arī

uzņēmumu lielumus.



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja

Lielākajā daļā uzņēmumu (86%) darbiniekiem 
pieejamas elastīgas darba laika organizācijas 
formas.

Gadījumos, kad netiek praktizēta elastīga 
darba organizācija, biežāk pieminētie šķēršļi ir 
uzņēmuma darbības specifika (55%) un 
nepietiekams darbinieku pieprasījums (24%). 

Noraidošās atbildes pieminējuši tādu nozaru 
uzņēmumi (būvniecība, apstrādes rūpniecība, 
transports, viesmīlība), kur darbības specifika 
(klientu plūsma, procesa nepārtrauktība u.tml.) 
apgrūtina darba laika organizācijas elastību.



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja

Vairāk nekā puse (62%) norāda, ka 
elastīgas darba organizācijas formu 
izmantošanā nepastāv būtiskas dzimumu 
atšķirības. Dzimumu atšķirības uzrādījuši 
22% aptaujāto (kurās ir sieviešu pārsvars -
20% pret 2%).



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja

Sievietes aktīvāk nekā vīrieši izmanto elastīga darba organizācijas iespējas - gan bērnu aprūpei, gan aprūpējama 
pieaugušā aprūpei.

Daļa uzņēmumu skaidri nezina, vai starp darbiniekiem ir tādi, kas rūpējas par aprūpējamu pieaugušo. => Šāda 
problēma reti tiek apspriesta.



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja



Avots: LDDK biedru aptauja



• Aptuveni 1/3 Latvijā strādājošo ir kāda aprūpes atbildība; visbiežāk – par bērniem, taču 
nelielai daļai – arī par pieaugušajiem.

• Lielāko daļu aprūpes pienākumu uzņemas sievietes, vecuma grupas 25-44 gados, 
nodarbinātie, ar vidēju un zemu izglītību.

• Latvijā ir nepietiekama profesionālu bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība, kas daļai 
darba ņēmēju liek samazināt darba laiku vai pārtraukt darbu vispār.

• Latvijā situācija darba un privātās dzīves līdzsvarošanā ir līdzīga ar citām ES valstīm.
• Lielākajā daļā Latvijas uzņēmumu darbiniekiem pieejamas elastīgas darba laika 

organizācijas formas. To visbiežāk neizmanto tad, ja to nosaka uzņēmuma darbības 
specifika vai nav pietiekams darbinieku pieprasījums.

• Sievietes aktīvāk nekā vīrieši izmanto elastīga darba organizācijas iespējas - gan bērnu 
aprūpei, gan aprūpējama pieaugušā aprūpei.

• Daļa uzņēmumu skaidri nepārzina situāciju par darbiniekiem, kas rūpējas par 
aprūpējamu pieaugušo.

• Kā galvenos ieguvumus elastīgai darba laika organizācijai darba devēji saredz zemāku 
stresa līmeni, resursu ietaupījumu, kā arī darbinieku lojalitāti.
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