
Darba un privātās dzīves saskaņošana

konference

Tiecoties uz līdzsvaru – kas tālāk?

2022.gada 8.februāris





1. Dodies uz slido.com

2. Ievadi kodu #464115

Gribam Tevi dzirdēt
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2. Ievadi kodu #464115

3. Līdzsvarot darba un privāto dzīvi man palīdz (ievadīt 
vārdu)

Izmēģinām?



Konferences atklāšanas uzrunas

▪ Gita Oškāja, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja 

vietniece

▪ Ingus Alliks, Labklājības ministrijas Valsts sekretārs



Kāds ir progress darba un privātās dzīves saskaņošanas veicināšanā?

• Kristiāna Boša, Fontes vecākā konsultante 

• Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja



1. Dodies uz slido.com

2. Ievadi kodu #464115

3. Vai pēdējo 2 gadu laikā mans līdzsvars starp darbu un 
privāto dzīvi ir uzlabojies? 

• Jā
• Nē
• Ko tas vispār nozīmē?



Darba un privātās dzīves līdzsvara atbalsts vecākiem un COVID-
19 ieviestas korekcijas
• Dr. philol. Ilze Mileiko, Latvijas Universitātes pētniece 

Darba un sociālās aizsardzības tiesību aktu grozījumi direktīvas 
2019/1158 kontekstā
• Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece

Vecāku atbalsta instrumenti



PAUZE



Aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijā
• Aldis Dūdiņš Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors 

• Mārtiņš Moors Rīgas Domes Labklājības departamenta direktores vietnieks 
Sociālās pārvaldes priekšnieks 

Aprūpētāja atvaļinājums - jauns instruments darbinieku atbalstam? 
• Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts 

• Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte

Aprūpētāja atbalsta instrumenti 
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3. Vai aprūpētāja atvaļinājumam vajadzētu būt 
apmaksātam? 
• Jā
• Nē
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3. Kam jāapmaksā aprūpētāja 5 darba dienu atvaļinājums? 
• Valsts 
• Pašvaldība
• Darba devējs



Atziņas par sociālo partneru kopīgo projektu: atgriezeniska saite un 
secinājumi 
• Linda Romele, LBAS projektu vadītāja

Rekomendācijas darba un privātās dzīves saskaņošanas 
veicināšanai: darba devēju un darba ņēmēju skatījums 
• Oksana Žabko, Baltic Institute of Social Science, vadoša pētniece 

• Inese Stepiņa, LDDK Ģenerāldirektores vietniece

Tiecoties uz līdzsvaru – kas tālāk?


