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darba & ģimenes dzīves 
L ĪDZSVARS



 Apstākļi un vide uzņēmumā, kas
izveidota, lai atbalstītu un sekmētu
darbinieku spēju savienot darba

pienākumus ar ģimenes pienākumiem



Nepietiekama
profesionālu aprūpes
pakalpojumu pieejamība

Daļai darba ņēmēju liek samazināt darba laiku 

vai pārtraukt darbu vispār

*LDDK ziņojums "Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā" / 2020



1/3
Latvijā strādājošo ir kāda aprūpes

atbildība

Visbiežāk – par bērniem, 

nelielai daļai – arī par
pieaugušajiem

Lielāko daļu aprūpes
pienākumu uzņemas sievietes

(25-44 gadi)

nodarbinātie, ar vidēju un
zemu izglītību

*LDDK ziņojums "Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā" / 2020



Lielākajā daļā
uzņēmumu

darbiniekiem pieejamas
elastīgas darba formas

Neizmanto uzņēmuma
darbības specifikas vai

nepietiekama
darbinieku

pieprasījuma dēļ

*LDDK ziņojums "Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā" / 2020

Sievietes izmanto
aktīvāk nekā vīrieši –
bērnu un aprūpējama
pieaugušā aprūpei



Iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu  ieviešana darbavietās Latvijā, SIF, 2017
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Atalgojuma sistēma ir piesaistīta darba rezultātiem 

Ergonomisks darba aprīkojums, piemēram,regulējamie galdi, krēsli 

Iespēja izmantot elastīgu darba grafiku un/ vai strādāt attālināti 

Elastīga papildu labumu (bonusu) sistēma 

Interneta vietnes saturs ir pieejamā formātā –var palielināt burtu izmēru u.tml. 

Darbinieki tiek regulāri izglītoti par dažādību un starpkultūru komunikāciju 

Telpās var iekļūt un pa tām pārvietoties ar bērnu ratiņiem,ratiņkrēslu, ir piemērota slīpuma uzbrauktuve 

Ir tualetes telpa, kas ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti 

Telpās var iekļūt un pa tām pārvietoties ar bērnu ratiņiem,ratiņkrēslu, ir pieejams lifts 

Ir izveidota telpa vai vieta, kur bērns var rotaļāties (rotaļustūrītis, spēļu istaba u.c.) 

Ir paredzēta vieta bērna pārtīšanai 

Darba sludinājumos tiek norādīts, ka īpaši gaida piesakāmies noteiktas grupas personas, piem., cilvēkus ar invaliditāti 

Izveidota lūgšanu telpa 

Kuri no šiem aspektiem ir nodrošināti darbiniekiem Jūsu
uzņēmumā/ iestādē?
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Darba devēji apstiprina, ka īpašu
uzmanību nevelta ne vecuma un
dzimuma, ne invaliditātes un
citiem aspektiem

Kantar TNS, 2017

73%



*Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm
veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja (2018)

darba ņēmēji atzīst, ka darba
devēja pretimnākšana  palielina
vēlēšanos strādāt konkrētajā
uzņēmumā* 

51%



Gados vecāki
darbinieki

Vecāki Nodarbinātie ar
īpašām

vajadzībām

Aprūpētāji*

*nodarbinātais, kura personīgā aprūpē ir persona (-as), kurai (-ām) ir nepieciešams īpašs atbalsts medicīnisku iemeslu dēļ.



Vecāki

Elastīgs darba laiks

Attālināta darba iespējas

Telpa bērniem darba vietā  / bērnu
pieskatīšana darbā

Darba devēja līdzfinansēti bērna uzraudzīšanas
pakalpojumi

Bērnudārza laiks pielāgots strādājošiem
vecākiem

Pasākumi darbiniekiem ar ģimenēm

Brīvdienas  - bērnudārza, skolas absolvēšana,

svētki, ārsta apmeklējums u.c.



Bērnistaba –

papildu motivācija

darbiniekiem

SEB bankas centrālajā biroja

ēkā Valdlaučos Ikdienā ēkā

strādā vairāk nekā 400

darbinieku





Gados vecāki
darbinieki

Piemērota darba vide – ergonomisks darbavietu
aprīkojums

Pārkvalificēšanās mazāk intensīviem darbiem

Iespēja mainīt darba vietu pret citu šai amatā vai
profesijā

Atbilstošas kompetences citās profesijās

Iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju un jaunas zināšanas
apmācību gaitā

Iespēja strādāt nepilnu darba dienu

Darba aizsardzības sistēmas pielāgošanas 

Veselības aizsardzības garantijas

Regulāras veselības pārbaudes un rīcība atbilstoši
mediķu ieteikumiem



"Labumu groza” pielāgošana dažādu vecumposmu

prioritātēm ir būtisks elements darbinieku iekļaušanā. 

Gados vecākiem kolēģiem saistošas ir darba devēja
nodrošinātas iemaksas 3.līmeņa pensiju fondos un

veselības apdrošināšana. 

Jaunākajiem – apmaksātas sporta nodarbības,

līdzfinansējums individuālajām mācībām, sportiskās
aktivitātes vai iespēja atstāt bērnu pieskatīšanai

uzņēmuma bērnudārzā.

Veids, ko BITĒ ikdienā praktizējam senioru iekļaušanai, ir
iespēja rotēt uzņēmuma iekšienē, iegūstot konkrētajai

amata pozīcijai nepieciešamās prasmes."

Endija Kaševska, BITE LATVIJA
Klimata kontroles vadītāja



Aprūpētāji

Elastīgs darba grafiks

Attālināta darba iespējas

Nepilna darba slodze

Atbrīvojums no virsstundu darba

Darba devēja izpratne un atbalsts



Nodarbinātie
ar īpašām
vajadzībām

Atbrīvojums no virsstundu darba

Vides pieejamība

Attālināta un elastīga darba iepsējas

Mentora palīdzība, darba gaitas
uzsākot

Darbiniekam  var  būt  nepieciešama 

 tiflotehnika (tehniskie  palīglīdzekļi)

Darba pienākumu pārdale ( izvērtējot
darbinieka spējas)



koplīgums
DARBA  &  ĢIMENES  DZ ĪVES

L ĪDZSVARAM



Ģenerālvienošanās

Koplīgums

Nozare

Uzņēmums 

/ iestāde
Vienošanās

Pakļautības 

iestāde
SarakstsVienošanās Saraksts



Brīvdienas 

& mācību

atvaļinājumi

Kvalifikācijas

paaugstināšana

Sports  

& veselības

veicināšana

Veselības

apdrošināšana

Kolektīvās

aktivitātes &

godināšana

Darba vide 

& apstākļi
Darba laiksPrēmijas,

piemaksas



Darba laiks

Elastīgs darba laiks

Attālināts darbs

Dežūrdarbs

Nepilns darba laiks



Darba samaksa

Prēmēšanas sistēma

Piemaksas

…



Brīvdienas 

& mācību
atvaļinājumi

Papildus brīvdienas

Mācību atvaļinājumu nosacījumi

…



Darba vide 

& apstākļi

Nodarbināto pārstāvniecība
darba aizsardzībā

Darba vides iekšējās uzraudzības
realizācija

Apmācību sistēma darba
aizsardzībā

Darba vides pielāgošana

…



Veselības
apdrošināšana

Polises

Atvērtās polises

Īpaši fondi NGD cietušajiem un
arodslimniekiem

…



Sports 

& veselība

Baseinu īre

Nodarbības brīvā dabā

Dalība nozares sportiskajās
aktivitātēs

…



Kvalifikācijas
paaugstināšana

Darbam nepieciešamā izglītošana

Iekļaujoša izglītošana

Mentorings

Karjeras iespējas

Prakses iespējas

…



Kolektīvās
aktivitātes &

godināšana

Darba jubilejas

Talantu tirdziņi/izstādes

«Sudraba paaudzes» godināšana

…



 ģenerāl-
vienošanās 

efektīvi 
 koplīgumi 



 ģenerāl-
vienošanās 

efektīvi 
 koplīgumi 
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