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Ilgtspējas struktūra 

Valsts 
ilgtspēja 

Sabiedrības 
ilgtspēja 

Ekonomiskā 
ilgtspēja 

Darba 
vides 

ilgtspēja 
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Galvenie izaicinājumi saistībā ar darba spēku 

5 

Kādi pašlaik Jūsu uzņēmumā ir galvenie izaicinājumi saistībā ar darba spēku? 

Piezīme: Spontāna atbilde 

Bāze: Darba devēji, n=530 

Dati: TNS, 2014. 
 

% 
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(c) TNS LATVIA, Darba tirgus tendenču pētījums, 2016. gada janvāris 

Katrs 4. darbinieks Latvijā apsver iespēju 

2016. gadā mainīt darbu 
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Galvenie iemesli, kas notur 

pašreizējā darba vietā 

(c) TNS LATVIA, Darba tirgus tendenču pētījums, 2016. gada janvāris 



Galvenie iemesli, kāpēc 

pamestu darbu 

(c) TNS LATVIA, Darba tirgus tendenču pētījums, 2016. gada janvāris 



Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts(-a) ar šādiem aspektiem savā pašreizējā darbavietā? 
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Bāze: Latvijas pilsoņi, n=1012; Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, n=26571. 
Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2014. 

Apmierinātība ar darba aspektiem 



Vai Jums tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas (piemēram, 

elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas u.c.)? 

Kādas tieši iespējas darba un ģimenes dzīves saskaņošanai Jūsu darba vietā tiek 

nodrošinātas?  
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Vairākatbilžu jautājums (>100%) 

Bāze: visi darba ņēmēji, kuriem tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas 

iespējas, 2014 n=337 un 2015 n=313. 

Dati: TNS, 2014 - 2015. 

Bāze: visi darba ņēmēji, n=602. 

Dati: TNS, 2015. 

Piezīme:  iezīmējas nozīmīgas atšķirības, salīdzinot ar 

2014.gada rādītājiem 

                 -  būtiski augstākas  atšķirības,                       

                 -  būtiski zemākas atšķirības 

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana 



 

 

 

88% meklē ģimenes un darba dzīves integrāciju un 

uzskata, ka ģimenes un darba dzīves saskaņošana ir 

novecojusi 
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https://incsr.eu/lv/novertejums/gimenei-

draudzigs-komersants/  
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Rezultāti 

Kritēriji Rezultāti 2016 Rezultāti 2017 

Stratēģiskā plānošana 88,3% 91,2% 

Darba vide 71,2% 73,1% 

Vietējā kopiena 52,1% 58% 

KOPĀ 73,2% 73,8% 
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2017. gadā Ģimenei draudzīga komersanta 

statusu ieguva 31 uzņēmums, 

bet 2016. gadā – 21 uzņēmums. 
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