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LATVIJAS DARBASPĒKA APSEKOJUMA DATU BĀZES RĀDĪTĀJU APRAKSTS 
 

Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

Attiecas uz visām personām mājsaimniecībā 

NR Personas identifikācijas numurs - Personas identifikācijas 
numurs 

 

Gads Pārskata gads - Pārskata gads  

Ceturksnis Pārskata ceturksnis 1 1.ceturksnis  

2 2.ceturksnis 

3 3.ceturksnis 

4 4.ceturksnis 

Vecums Vecuma grupas 1 0 līdz 14 gadi Privātajās 
mājsaimniecībās 
dzīvojošās personas.  

2 15 līdz 24 gadi 

3 25 līdz 34 gadi 

4 35 līdz 44 gadi 

5 45 līdz 54 gadi 

6 55 līdz 64 gadi 

7 65 līdz 74 gadi 

8 75 gadi un vairāk 

B’07 Intervijas reize 1 1.reize  

2 2.reize 

3 3.reize 

4 4.reize 

B’11 Dzimums 1 Vīrietis  

2 Sieviete 

B’12 Ģimenes stāvoklis 1 Precējies/-usies Tiek norādīts 
juridiskais/oficiālais 
ģimenes stāvoklis. 

2.atbilde: personas, kuras 
nekad nav precējušās, 
dzīvo ar kopdzīves 
partneri, bērni, atraitņi, 
šķīrušies. 

2 Neprecējies/-usies (nekad 
nav precējušies, dzīvo ar 
kopdzīves partneri, bērni, 
atraitņi, šķīrušies) 

9 Nav atbildes 

B’14 Dzimšanas valsts 1 Latvija Valsts, kurā māte 
uzturējās bērna 
piedzimšanas laikā, 
ņemot vērā pašreizējās 
nacionālās robežas nevis 
tās, kas bija spēkā 
personas dzimšanas laikā. 

2 Cita valsts 

9 Nav atbildes 

B’17 Tautība 1 Latvietis  

2 Cita tautība 

9 Nav atbildes 

B’18 Valsts piederība (pilsonība) 1 Latvijas pilsoņi  
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

2 Latvijas nepilsoņi, citu valstu 
pilsoņi un nepilsoņi, 
bezvalstnieki 

9 Nav atbildes 

Jreg6 Dzīvesvietas reģions 1 Rīga  

2 Pierīga 

3 Vidzeme 

 4 Kurzeme 

5 Zemgale 

6 Latgale 

Pil_lauk Administratīvā teritorija 1 Pilsēta  

2 Lauki 

MS_1 Mājsaimniecības locekļu skaits 1 1 persona  

2 2 personas 

3 3 personas 

4 4 personas 

5 5 vai vairāk personas 

MS_2 Bērnu skaits mājsaimniecībā 
vecumā no 0 līdz 17 gadiem 

1 Mājsaimniecībā nav bērni 
vecumā no 0 līdz 17 gadiem 

 

2 1 bērns 

3 2 vai vairāk bērni 

MS_3 Nodarbināto personu vecumā 
15 līdz 74 gadi skaits 
mājsaimniecībā 

1 Mājsaimniecībā nav 
nodarbināto personu  

 

2 1 nodarbināta persona 

3 2 nodarbinātas personas 

4 3 vai vairāk nodarbinātas 
personas 

MS_4 Bezdarbnieku  vai ekonomiski 
neaktīvo personu vecumā 15 
līdz 74 gadi skaits 
mājsaimniecībā 

1 Mājsaimniecībā nav 
bezdarbnieku  vai ekonomiski 
neaktīvo personu 

 

2 1 bezdarbnieks vai 
ekonomiski neaktīva persona 

3 2 bezdarbnieki  vai 
ekonomiski neaktīvas 
personas 

4 3 vai vairāk bezdarbnieki vai 
ekonomiski neaktīvās 
personas 

Svars_Cet Ceturkšņu izlases novērošanas 
datu vispārināšanas koeficients 
(svars) 

Nav 
noteikts 

Koeficients  Ceturkšņu svars ir 
izmainīts 5 % robežās. 

Svars_G Gada izlases novērošanas datu 
vispārināšanas koeficients 
(svars) 

Nav 
noteikts 

Koeficients Gada svars ir izmainīts 5 
% robežās. 

Svars_1_r Gada strukturālo rādītāju (tiek 
uzdoti tikai 1. intervijas reizēs) 
datu vispārināšanas koeficients 
(svars) 

Nav 
noteikts 

Koeficients Gada svars ir izmainīts 5 
% robežās. 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

Attiecas uz personām vecumā no 15 līdz 74 gadiem 

L’103 Personas līdz šim sekmīgi 
iegūtais augstākais izglītības 
līmenis 

1 Augstākā izglītība 1.atbilde: personas, 
kurām ir akadēmiskā 
izglītība (ieskaitot 
maģistra grādu), pirmā 
vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība vai doktora 
grāds. 
2.atbilde: personas, 
kurām ir arodizglītība pēc 
pamatizglītības vai 
vidējās izglītības 
iegūšanas, kā arī 
personas ar vidējo 
profesionālo izglītību. 
4.atbilde: personas, 
kurām ir pamatizglītība, 
arodizglītība ar 
pamatizglītību vai 
zemāka par 
pamatizglītību. 

2 Arodizglītība vai profesionālā 
vidējā izglītība 

3 Vispārējā vidējā izglītība 

4 Pamatizglītība vai zemāka par 
pamatizglītību 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

L111_L112 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
piedalījās (kā klausītājs) jebkāda 
veida apmācībās/semināros, 
kursos, kas nav iekļauti izglītības 
sistēmā 

1 Piedalījās ar mērķi iegūt vai 
papildināt zināšanas, kas 
nepieciešamas darbam 

Līdz 2016. gadam. 

2 Piedalījās personisko interešu 
vadīts 

3 Nepiedalījās kursos 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

L110 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
piedalījās (kā klausītājs) jebkāda 
veida apmācībās/semināros, 
kursos, kas nav iekļauti izglītības 
sistēmā 

1 Jā B’07=1 
 
No 2017. gada. 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

L112 Nolūks, ar kādu persona 
piedalījās (kā klausītājs) jebkāda 
veida apmācībās/semināros, 
kursos, kas nav iekļauti izglītības 
sistēmā 

1 Piedalījās ar mērķi iegūt vai 
papildināt zināšanas, kas 
nepieciešamas darbam 

B’07=1 
L110=1 
 
No 2017. gada. 2 Piedalījās personisko interešu 

vadīts 

. Nav piemērojams 

K’102 Personas aktivitātes statuss 
pārskata nedēļā pēc 
pašizpratnes 

10 Nodarbināta persona  

20 Bezdarbnieks 

31 Skolēns, students 

32 Pensionārs 

33 Mājsaimnieks/ce 

34 Cita ekonomiski neaktīva 
persona 

99 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

EKA Ekonomiski aktīvie un neaktīvie 
iedzīvotāji 

1 Nodarbinātais iedzīvotājs  

2 Bezdarbnieks 

3 Ekonomiski neaktīvais  
iedzīvotājs 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

EKAKT Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
jeb darbaspēks 

1 Jā  

2 Nē 

. Nav piemērojams 

Pieredze_BZD Iepriekšējā darba pieredze 
bezdarbniekiem 

1 Ir darba pieredze EKA=2 

2 Nav darba pieredze 

. Nav piemērojams 

Pieredze_BZD_2 Bezdarbnieki ar darba pieredzi 
sadalījumā pēc laika, kad 
pārtrauca pēdējo darbu 

1 Darbu pārtrauca pēdējo 8 
gadu laikā 

Pieredze_BZD=1 

2 Darbu pārtrauca vairāk nekā 
pirms 8 gadiem 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

Pieredze_EKN Iepriekšējā darba pieredze 
ekonomiski neaktīvajiem 
iedzīvotājiem 

1 Ir darba pieredze EKA=3 

2 Nav darba pieredze 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

Pieredze_EKN_2 Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji 
ar darba pieredzi sadalījumā 
pēc laika,  kad pārtrauca pēdējo 
darbu 

1 Darbu pārtrauca pēdējo 8 
gadu laikā 

Pieredze_EKN=1 

2 Darbu pārtrauca vairāk nekā 
pirms 8 gadiem 

. Nav piemērojams 

D’42 Nodarbinātības statuss 
pamatdarbā 

1 Darbinieks (darba ņēmējs) EKA=1 
 
2.atbilde: darba devējs 
(īpašnieks); 
pašnodarbināta persona, 
neapmaksāta persona, kas 
palīdz citam ģimenes 
loceklim viņa uzņēmumā 
vai privātpraksē, piemājas 
vai zemnieku saimniecībā. 

2 Pašnodarbināta persona  

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’49 Valsts, kurā atrodas 
pamatdarbs 

1 Latvija EKA=1 

2 Cita valsts 

. Nav piemērojams 

D50_reg Pamatdarbavietas vietējās 
vienības statistiskais reģions 

1 Rīga D49=1 
 2 Pierīga 

3 Vidzeme 

4 Kurzeme 

5 Zemgale 

6 Latgale 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’39 
(2007. gads) 

Pamatdarbavietas vietējās 
vienības ekonomiskās darbības 
veids 

1 (A-B) Lauksaimniecība un 
zvejniecība  

EKA=1 
 
2007. gadā ekonomiskās 
darbības veidu kodēšanai 
izmantota “Vispārējā 
ekonomiskās darbības 
klasifikācija” (NACE 1.1 
red.).  

2  (C-E) Rūpniecība un 
enerģētika 

3 (F) Būvniecība  

4 (G-H) Tirdzniecība, viesnīcas, 
restorāni  

5 (I) Transports, glabāšana un 
sakari  

6 (J-K) Finanšu starpniecība un 
komercpakalpojumi  
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

7 (L) Valsts pārvalde un 
aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana  

8 (M) Izglītība  

9 (N) Veselība un sociālā 
aprūpe  

10 (O-Q) Pārējie darbības veidi  

99 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’39 
(No 2008. gada) 

Pamatdarbavietas vietējās 
vienības saimnieciskās darbības 
veids 
 

1 (A) Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, 
zivsaimniecība  

EKA=1 
 

No 2008.gada 
saimnieciskās darbības 
veidu kodēšanai 
izmantota “Saimniecisko 
darbību statistiskā 
klasifikācija” (NACE 2. 
red.).  
 

2 (B-E) Rūpniecība un 
enerģētika  

3 (F) Būvniecība 

4 (G, I) Tirdzniecība, 
izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 

5 (H, J) Transports, 
uzglabāšana, informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 

6 (K-N) Finanšu, 
apdrošināšanas, zinātniskie 
un administratīvie 
pakalpojumi; operācijas ar 
nekustamo īpašumu  

7 (O) Valsts pārvalde un 
aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana 

8 (P) Izglītība 

9 (Q) Veselība un sociālā 
aprūpe 

10 (R-U) Pārējie darbību veidi 

99 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

I’84 
(2007. gads) 

Pēdējās darbavietas vietējās 
vienības ekonomiskās darbības 
veids 

1 (A-B) Lauksaimniecība un 
zvejniecība  

Pieredze_BZD_2=1 
Pieredze_EKN_2=1 
 

2007. gadā ekonomiskās 
darbības veidu kodēšanai 
izmantota “Vispārējā 
ekonomiskās darbības 
klasifikācija” (NACE 1.1 
red.). 

2  (C-E) Rūpniecība un 
enerģētika 

3 (F) Būvniecība  

4 (G-H) Tirdzniecība, viesnīcas, 
restorāni  

5 (I) Transports, glabāšana un 
sakari  

6 (J-K) Finanšu starpniecība un 
komercpakalpojumi  

7 (L) Valsts pārvalde un 
aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana  

8 (M) Izglītība  

9 (N) Veselība un sociālā 
aprūpe  

10 (O-Q) Pārējie darbības veidi  

99 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

I’84 
(No 2008. gada) 

Pēdējās darbavietas vietējās 
vienības saimnieciskās darbības 
veids 

1 (A) Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, 
zivsaimniecība  

Pieredze_BZD_2=1 
Pieredze_EKN_2=1 
 

No 2008. gada 
saimnieciskās darbības 
veidu kodēšanai tiek 
izmantota “Saimniecisko 
darbību statistiskā 
klasifikācija” (NACE 2. 
red.). 
 

2 (B-E) Rūpniecība un 
enerģētika  

3 (F) Būvniecība 

4 (G, I) Tirdzniecība, 
izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 

5 (H, J) Transports, 
uzglabāšana, informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 

6 (K-N) Finanšu, 
apdrošināšanas, zinātniskie 
un administratīvie 
pakalpojumi; operācijas ar 
nekustamo īpašumu 

7 (O) Valsts pārvalde un 
aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana 

8 (P) Izglītība 

9 (Q) Veselība un sociālā 
aprūpe 

10 (R-U) Pārējie darbību veidi 

99 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’41 Profesija vai amats 
(pamatdarbā) 

1 Likumdevēji, vadītāji, valsts 
vecākās amatpersonas 
(2007.-2010. gads) 

Vadītāji (no 2011. gada) 

EKA=1 
 
Profesiju kodēšanai tiek 
izmantots Profesiju 
klasifikators, kas balstīts 
uz Starptautisko 
standartizēto profesiju 
klasifikatoru ISCO 88, no 
2011. gada ISCO-08. 
 

2 Vecākie speciālisti 

3 Speciālisti 

4 Kalpotāji 

5 Pakalpojumu un tirdzniecības 
darbinieki 

6 Kvalificēti lauksaimniecības 
un zivsaimniecības darbinieki 
(2007.-2010 .gads) 

Kvalificēti lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un 
zivsaimniecības darbinieki (no 
2011. gada) 

7 Kvalificēti strādnieki un 
amatnieki 

8 Iekārtu un mašīnu operatori 
un izstrādājumu montieri 

9 Vienkāršās profesijas 

99 Nav atbildes vai nacionālo 
bruņoto spēku profesijas 

. Nav piemērojams 

I’86 Profesija vai amats (pēdējā 
darbavietā) 

1 Likumdevēji, vadītāji, valsts 
vecākās amatpersonas 
(2007.-2010. gads) 

Vadītāji (no 2011. gada) 

Pieredze_BZD_2=1 
Pieredze_EKN_2=1 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

2 Vecākie speciālisti Profesiju kodēšanai tiek 
izmantots Profesiju 
klasifikators, kas balstīts 
uz Starptautisko 
standartizēto profesiju 
klasifikatoru ISCO 88, no 
2011. gada ISCO-08. 
 
 

3 Speciālisti 

4 Kalpotāji 

5 Pakalpojumu un tirdzniecības 
darbinieki 

6 Kvalificēti lauksaimniecības 
un zivsaimniecības darbinieki 
(2007.-2010. gads) 

Kvalificēti lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un 
zivsaimniecības darbinieki (no 
2011. gada) 

7 Kvalificēti strādnieki un 
amatnieki 

8 Iekārtu un mašīnu operatori 
un izstrādājumu montieri 

9 Vienkāršās profesijas 

99 Nav atbildes vai nacionālo 
bruņoto spēku profesijas 

. Nav piemērojams 

Stundas Faktiski nostrādāto stundu 
skaits pamatdarbā pārskata 
nedēļā 

1 0 stundas EKA=1 

2 1-39 stundas 

3 40 stundas 

4 41 vai vairāk stundas 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’55 Normāls (pilns) vai nepilns 
darbalaiks pamatdarbā 

1 Normāls (pilns) darbalaiks EKA=1 

2 Nepilns darbalaiks 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’56 Iemesls, kādēļ persona strādā 
nepilnu darbalaiku 

1 Mācības, apmācības vai 
mācību prakse 

D55=2 

2 Slimība vai darbnespēja 

3 Nevarēja atrast darbu ar 
pilnu darbalaiku 

4 Negribēja darbu ar pilnu 
darbalaiku 

5 Uzņēmums ir noteicis nepilnu 
darba laiku 

6 Cits iemesls 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

G’71 Pārskata nedēļā personai bija 
kāda blakusdarbavieta 

1 Jā EKA=1 
 
1.atbilde: Personas, 
kurām pārskata nedēļā 
bija pamatdarbs un 
vismaz viena 
blakusdarbavieta. 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

G’72 Nodarbinātības statuss 
blakusdarbavietā 

1 Darbinieks (darba ņēmējs) G71=1 
 
2.atbilde: darba devējs 
(īpašnieks); 
pašnodarbināta persona; 

2 Pašnodarbināta persona 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

neapmaksāta persona, 
kas palīdz citam ģimenes 
loceklim viņa uzņēmumā 
vai privātpraksē, 
piemājas vai zemnieku 
saimniecībā. 

Stundas_2 Faktiski nostrādāto stundu 
skaits pārskata nedēļā 
blakusdarbavietā 

1 0 stundas G71=1 

2 1-10 stundas 

3 11-20 stundas 

4 21 vai vairāk stundas 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

H’77 Cita pamatdarba meklējumi 
pašreizējā pamatdarba vietā 

1 Jā EKA=1 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

D’43 Darba līgums vai vienošanās par 
darbu uz noteiktu vai 
nenoteiktu laiku   

1 Pastāvīgs darbs uz nenoteiktu 
laiku 

D42=1 

2 Pagaidu darbs / darba līgums  
uz noteiktu laiku vai par 
noteikta darba izpildi 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

N’121 
(līdz 2013. gadam) 

Pēdējā mēneša neto (pēc 
nodokļiem) darba samaksa 
pamatdarbā 

1 Līdz Ls 200.00  
(Līdz EUR 284.57) 

D42=1 
 
Mēneša neto darba alga 
ir samaksa tikai skaidrā 
naudā, t.i., pēc nodokļu 
(ienākumu nodokļa un 
darba ņēmēja valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas) 
nomaksas, kā arī samaksa 
bez nodokļu nomaksas, 
t.i., samaksa „aploksnēs”, 
dzeramnauda u.tml.  

2 Ls 200.01 –  Ls 300.00  
(EUR 284.58 – EUR 426.86) 

3 Ls 300.01 – Ls 500.00  
(EUR 426.87 – EUR 711.44) 

4 Ls 500.01 – Ls 1000.00  
(EUR 711.45 – EUR 1422.87) 

5 Ls 1000.01 un vairāk  
(EUR 1422.88 un vairāk) 

6 Netika aprēķināta 

7 Aprēķināta, bet netika 
izmaksāta 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

N’121 
(no 2014. gada) 

Pēdējā mēneša neto (pēc 
nodokļiem) darba samaksa 
pamatdarbā 

1 Minimālā darba samaksa vai 
mazāk* 

D42=1 
 
Mēneša neto darba alga 
ir samaksa tikai skaidrā 
naudā, t.i., pēc nodokļu 
(ienākumu nodokļa un 
darba ņēmēja valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas) 
nomaksas, kā arī samaksa 
bez nodokļu nomaksas, 
t.i., samaksa „aploksnēs”, 
dzeramnauda u.tml. 
 

* 2014. gadā –  līdz 
285.00 EUR; 2015. gadā – 
līdz 322.00; 2016. gadā – 
līdz 331.00; 2017. gadā – 

2 Virs minimālās darba 
samaksas** – EUR 450.00 

3 EUR 450.01 – EUR 700.00  

4 EUR 700.01 – EUR 1400.00 

5 EUR 1400.01 un vairāk 

6 Netika aprēķināta 

7 Aprēķināta, bet netika 
izmaksāta 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

līdz 340.00; 2018.gadā, 
2019. gadā un 2020. gadā 
– līdz 382.00 
Neto darba alga 
aprēķināta no minimālās 
bruto algas –  
2014. gadā – 320 EUR; 
2015. gadā – 360 EUR; 
2016. gadā – 370 EUR; 
2017. gadā – 380 EUR; 
2018. gadā, 2019. gadā 
un 2020. gadā – 430 EUR 
 

** 2014. gadā –285.01 
EUR;  2015. gadā – 
322.01 EUR; 2016. gadā – 
331.01 EUR; 2017. gadā – 
340.01 EUR; 2018. gadā, 
2019. gadā un 2020. gadā 
– 382.01 EUR 

D’46 Maiņu darbs pamatdarbavietā 1 Jā D42=1 
B’07=1 
 
Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 
 
„Maiņu darbs” ir regulārs 
darbs pēc grafika, kura 
laikā uzņēmums/iestāde 
ražo vai sniedz  
pakalpojumus arī ārpus 

normālām darba 
stundām, kas ir no plkst. 
8:00 līdz 18:00 
darbdienās (vakara 
darbalaiks var būt arī 
ilgāks, ja ir garāks 
pusdienlaiks). 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

F’66 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
strādāja pamatdarbu savās 
mājās 

1 Jā EKA=1 
B’07=1 
 
Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 
 
„Darbs mājās” attiecas uz 
vairākumu pašnodarbināto 
personu (piem., mākslas 
vai profesionālās jomās), 
kas pilnībā vai daļēji strādā 
mājās, šim nolūkam bieži 
vien atvēlot daļu savas 
dzīvesvietas. 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

F’67 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
strādāja vakaros 
pamatdarbavietā 

1 Jā EKA=1 
B’07=1 
 
Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

 
„Darbs vakarā” ir darbs, 
ko veic pēc normāla 
darbalaika stundām, bet 
pirms normālām 
gulēšanas stundām, t.i., 
ar iespēju gulēt normālā 
laikā (turpretim „nakts 
darbs” neparedz šādu 
iespēju). 
Tātad, lai darbs tiktu 
uzskatīts par „darbu 
vakarā”, personai jābūt 
strādājušai laikā no plkst. 
18:00 līdz plkst. 22:00 
vismaz 2 stundas. 

F’68 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
strādāja naktī pamatdarbavietā 

1 Jā EKA=1 
B’07=1 
 
Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 
 
„Darbs naktī” ir darbs, 
kuru veic normālu 
gulēšanas stundu laikā. 
Tas izslēdz normālu 
gulēšanas iespēju. Darbs 
naktīs ir pēc plkst. 22:00 
vismaz 2 stundas. Par 
darbu naktī saskaņā ar LR 
Darba likumu tiek 
uzskatīts darbs, kas tiek 
veikts laika sprīdī no 
22:00 līdz 6:00. 

2 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

F’69 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
strādāja sestdienās 
pamatdarbavietā 

1 Jā, mazāk nekā 2 sestdienas 
mēnesī 

EKA=1 
B’07=1 
 
Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 
 
Par darbu sestdienās 
jābūt precīzi norādītam 
oficiālos iekšējās kārtības 
noteikumos vai darba 
līgumā. Nodarbinātie, kas 
pēc pašu iniciatīvas 
daļu sava darba dara arī  
mājās vai strādā savā 
darbavietā arī sestdienās, 
netiek iekļauti šajā 
klasifikācijā, pat ja viņi to 
darīja pārskata periodā 4 
nedēļas pirms intervijas. 

2 Jā, vismaz 2 sestdienas 
mēnesī 

3 Nē 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

F’70 Pēdējo 4 nedēļu laikā persona 
strādāja svētdienās 
pamatdarbavietā 

1 Jā, mazāk nekā 2 svētdienas 
mēnesī 

EKA=1 
B’07=1 
 2 Jā, vismaz 2 svētdienas 

mēnesī 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

3 Nē Aprēķinam izmanto 
Svars_1_r. 
 
Par darbu svētdienās 
jābūt precīzi norādītam 
oficiālos iekšējās kārtības 
noteikumos vai darba 
līgumos. Nodarbinātie, 
kas daļu sava darba dara 
arī mājās un/vai laiku pa 
laikam strādā savā 
darbavietā arī svētdienās, 
netiek iekļauti šajā 
klasifikācijā. 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

I’82 Bezdarbnieka pēdējā darba 
pārtraukšanas iemesls 

1 Notika darbinieku skaita 
samazināšana, uzņēmuma 
likvidācija 

Pieredze_BZD_2=1 
 

1. atbilde: Darbinieki, 
kuru darbs tika 
pārtraukts piespiedu 
kārtā, t.i., darbinieki, kas 
tika atlaisti, atbrīvoti 
štatu samazināšanas dēļ 
vai zaudēja savu darbu 
tāpēc, ka darba devējs vai 
nu izstājās no 
uzņēmējdarbības, vai 
pārdeva, vai slēdza to. 

2 Darbs bija uz noteiktu laiku 

3 Personīgi vai ģimenes apstākļi 

4 Cits iemesls 

. Nav piemērojams 

Ilgums Darba meklēšanas ilgums 1 Līdz 6 mēnešiem EKA=2 
 2 6 mēneši un vairāk, bet 

mazāk par vienu gadu 

3 Gads vai vairāk 

9 Nav atbildes 

. Nav piemērojams 

Ilgstosie Ilgstošie bezdarbnieki 1 Jā EKA=2 
 

Aprēķināts pēc Eurostat 
metodoloģijas – ietvertas 
personas, kuras ir bez 
darba 12 mēnešus un 
ilgāk, aktīvi meklē darbu 
un tā atrašanas gadījumā 
ir gatavas sākt strādāt 
tuvāko 2 nedēļu laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

Ilgums_2 Iepriekš nodarbinātie 
bezdarbnieki pēc laika, kas 
pavadīts bez darba 

1 Līdz 2 gadiem EKA=2 
 2 3-4 gadus 

3 5-8 gadus 

4 9 gadi un vairāk 

9 Nav zināms gads, kad 
persona pārtrauca strādāt 
pēdējā darbavietā / personai  
nav darba pieredzes 

. Nav piemērojams 

J’87_EKN Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju 
aktivitāte darba meklējumos 

1 Meklē darbu EKA=3 
 
1. atbilde: Pēdējo 4 
nedēļu laikā persona 
meklēja 

2 Nemeklē darbu 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

darbu/nodarbošanos 
(ieskaitot īslaicīgu darbu, 
t.i., darbu, kurš veicams 
dažas stundas nedēļā). 

J’92 Iemesls, kādēļ pēdējo 4 nedēļu 
laikā persona nemeklēja darbu 

1 Mācības, apmācības vai 
mācību prakse 

J87_EKN=2 

2 Vecuma pensionārs (iesk. 
izdienas pensijas un profesijas 
ar iespēju pensionēties ātrāk) 
un ekonomisku iemeslu dēļ 
priekšlaicīgi pensionējusies 
persona 

3 Slimība vai īslaicīga 
darbnespēja, kā arī 
invaliditāte 

4 Personīgi vai ģimenes apstākļi 

5 Cits iemesls 

. Nav piemērojams 

J’88_A Darba meklēšanās metode –  
persona kontaktējās ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_B Darba meklēšanās metode – 
persona kontaktējās ar privātu 
nodarbinātības 
aģentūru/dienestu 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_C Darba meklēšanās metode – 
persona vērsās pie darba devēja 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_D Darba meklēšanās metode – 
persona iztaujāta draugus, 
radus, arodbiedrības utt. 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_E (līdz 2017. 
gadam) 

Darba meklēšanās metode – 
persona pati ievietoja 
sludinājumus vai atbildēja uz 
darba piedāvājumiem 
laikrakstos/žurnālos 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_E_2 (no 2018. 
gada) 

Darba meklēšanās metode – 
persona pati ievietoja 
sludinājumus vai atbildēja uz 
darba piedāvājumiem 
laikrakstos/žurnālos, internetā 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_F (līdz 2017. 
gadam) 

Darba meklēšanās metode – 
persona pati ievietoja 
sludinājumus vai atbildēja uz 
darba piedāvājumiem internetā 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_G Darba meklēšanās metode – 
persona vērtēja darba 
piedāvājumus 
laikrakstos/žurnālos, internetā 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_H Darba meklēšanās metode – 
persona piedalījās intervijā, 
pildīja testus vai kārtoja 
eksāmenu 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 
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Kods datubāzē Rādītāja nosaukums 
Atbilžu 

kodi 
Iespējamās atbildes Piezīmes/Filtri 

J’88_I Darba meklēšanās metode – 
persona meklēja zemi, telpas 
vai iekārtas, lai uzsāktu 
uzņēmējdarbību/privātpraksi 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_J Darba meklēšanās metode – 
persona mēģina dabūt atļaujas, 
licences, finanses, lai uzsāktu 
uzņēmējdarbību/privātpraksi 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_K Darba meklēšanās metode – 
persona gaidīja atbildi pēc 
pieteikšanās darbā  

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_L Darba meklēšanās metode – 
persona gaidīja atbildi no 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_M Darba meklēšanās metode – 
persona gaidīja konkursa 
rezultātus, lai tiktu pieaicināts/-a 
strādāt valsts vai pašvaldības 
uzņēmumā/iestādē 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

J’88_N Darba meklēšanās metode – 
cita metode 

1 Jā EKA=2, izņemot personas, 
kuras darbu ir atradušas 
un uzsāks to 3 mēnešu 
laikā. 

2 Nē 

. Nav piemērojams 

 


