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7. NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS 
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 

METODOLOĢIJA METHODOLOGY 

Darbaspēka izlasveida apsekojums (DA) Latvijā tika 
uzsākts 1995. gada novembrī un līdz 2001. gadam notika divreiz 
gadā (maijā un novembrī), aptaujājot mājsaimniecībās 
dzīvojošas personas vecumā 15 gadi un vairāk. Sākot no 2002. 
gada, respondentu mājsaimniecības tiek apsekotas katru nedēļu 
visa gada laikā, aptaujājot personas vecumā no 15 līdz 74 
gadiem. DA mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par Latvijas 
iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti. Aptaujas anketās (sagatavotas 
saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas (SDO) izstrādāto 
un starptautiski pieņemto metodoloģiju darbaspēka apsekojumu 
jomā, kas nodrošina iegūtās informācijas salīdzināmību ar citām 
valstīm) iekļauti būtiski iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 
raksturojoši jautājumi. DA sniedz informāciju par iedzīvotāju, tai 
skaitā ekonomiski aktīvo (nodarbinātie un darba meklētāji) un 
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju, skaitu sadalījumā pēc dažādām 
pazīmēm (dzimuma, vecuma, izglītības, dzīves vietas, statusa 
u.c.). 

Dažās ailēs vai rindās atsevišķu rādītāju summa var 
nesakrist ar “Pavisam”, jo informācijas apstrādes procesā dati 
tiek rēķināti no nenoapaļotiem cipariem. Novirzes var rasties arī 
gadījumos, ja daļa no tām personām, kurām būtu jāatbild, 
atbildi nav sniegušas. 

Nodarbinātie iedzīvotāji – atbilstoši SDO definīcijām ir 
visas tās personas, kuras pārskata nedēļā veica jebkuru darbu 
vai nu par samaksu naudā vai arī par atlīdzību precēs vai 
pakalpojumos. Par nodarbinātajiem uzskata arī pašnodarbinātās 
personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā 
praksē. Personas, kuras atrodas pagaidu prombūtnē no darba 
sakarā ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērna 
kopšanas atvaļinājumā, uzskata par nodarbinātām, ja pēc 
atvaļinājuma beigām personai ir garantija atgriezties iepriekšējā 
darba vietā. Nodarbināto skaitā ietver arī tās personas, kas 
strādā savā lauku saimniecībā (zemnieku vai piemājas), lai 
saražotu produkciju pašu patēriņam vai arī pārdošanai. 

Nodarbinātības līmenis – nodarbināto iedzīvotāju 
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā attiecīgajā vecuma grupā, 
procentos. 

Darba meklētāji – atbilstoši SDO definīcijām ir visas tās 
personas (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētās, gan 
nereģistrētās), kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no 
darba, aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā ir gatavas 
sākt strādāt. 

Ilgstošie darba meklētāji ir personas, kas ir bez darba 12 
mēnešus un ilgāk, aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā 
ir gatavas sākt strādāt tuvāko 2 nedēļu laikā. 

Darba meklētāju īpatsvars - darba meklētāju īpatsvars 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (nodarbinātie un darba meklētāji) 
kopskaitā. 

The Labour Force Survey (LFS) in Latvia was first 
launched in November 1995 and until 2001 it was conducted 
twice a year - in May and November, surveying persons living 
within households aged 15 years and over. Starting from 2002, 
the respondents` households are surveyed every week during 
the whole year, and persons aged from 15 to 74 years are 
interviewed. The objective of the LFS is to obtain detailed 
information on the activity of the population. The questionnaire 
forms (prepared according to the methodology on labour force 
surveys worked out by the International Labour Organisation 
(ILO) and what provides the comparability of obtained 
information with other countries) contain significant subjects 
characterising the activity of the population. The LFS provides 
information on the population, including the active population 
(employed and unemployed) and inactive population, size in 
breakdown by various characteristics (sex, age, education, place 
of residence, status, etc). 

As during the information processing the data are calculated 
from not rounded figures, it is possible that in some columns the 
sum of some indicators does not coincide with the “Total”. 
Deviations may also appear in cases when part of persons 
obligated to answer have not given any answer. 

Employed population according to the ILO definition is all 
persons who during the reference week did any work for cash 
payment or compensation in goods or services. Self-employed 
persons with a business, farm or those who are undergoing 
professional practice are also considered as employed. Persons 
who are in temporary absence from work due to the prenatal or 
maternity leave, as well as, due to the childcare leave of 
duration, are classified as employed, if after the end of the leave 
their return to the previous work is guaranteed. The number of 
employed also includes those persons who work in their own 
agricultural (peasant’s or household) farm to produce goods for 
own consumption or for sale. 

The employment rate is the share of employed population 
in the total population within the relevant age group, in per cent. 

Unemployed persons according to the ILO definitions are 
all those persons (both registered and not-registered in the 
State Employment Agency) who do not work and are not 
temporarily absent from work, are actively seeking for a job and 
are immediately available for work if they find it.  

Long-term unemployed persons are those who have 
been without work for 12 months or longer, are actively seeking 
for a job and are ready to start working within the next two 
weeks. 

 The unemployment rate shows the share of unemployed 
persons in the total number of active population (employed and 
unemployed). 

 

7.1. NODARBINĀTIE IEDZĪVOTĀJI PĒC ATSEVIŠĶĀM VECUMA GRUPĀM UN DZIMUMA 
EMPLOYED BY AGE GROUP AND SEX 

 
2008 2009 

 
X-XII VII-IX X-XII 

Nodarbinātie, tūkst. iedzīvotāju 

15-74 gadu vecumā: 

1085.6 953.9 932.6 Employed, thsd population 

aged 15-74 years: 
vīrieši 549.0 470.3 443.6 men 

sievietes 536.6 483.6 489.0 women 

15-64 gadu vecumā: 1042.9 933.2 910.0 aged 15-64 years: 

vīrieši 526.2 460.7 433.5 men 

sievietes 516.7 472.5 476.5 women 

Nodarbinātības līmenis, % 

15-74 gadu vecumā: 

60.4 53.4 52.2 Employment rate, % 

aged 15-74 years: 

vīrieši 65.0 56.0 52.8 men 

sievietes 56.3 51.1 51.7 women 

15-64 gadu vecumā: 66.5 59.8 58.3 aged 15-64 years: 

vīrieši 69.3 60.9 57.3 men 

sievietes 63.9 58.8 59.3 women 
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7.2. NODARBINĀTO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DARBĪBAS VEIDA1 
EMPLOYED POPULATION BY KIND OF ACTIVITY1 
(tūkst. iedzīvotāju/ thsd population) 

NACE 
2.red. 

NACE 
Rev.2 

Darbības veids 

2008 2009 

NACE Heading 
VII-IX IV-VI VII-IX 

 Pavisam2 1132.5 999.3 953.9 Total2 

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība 

96.6 89.4 90.6 Agriculture, forestry and fishing 

B-E Rūpniecība un enerģētika 195.8 175.3 149.4 Industry and energetic 

F Būvniecība 131.6 89.0 70.0 Construction 

G, I Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 

219.8 188.3 190.4 Trade, accommodation and food service 
activities 

H, J Transports, uzglabāšana, informācijas 
un komunikācijas pakalpojumi 

122.9 99.6 111.5 Transportation, storage, information and 
communication 

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

86.8 95.6 83.2 Financial, insurance, scientific and 
administrative activities; real estate 
activities 

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā 
sociālā apdrošināšana 

87.5 70.4 67.6 Public administration and defence; 
compulsory social security 

P Izglītība 90.8 92.5 89.5 Education 

Q Veselība un sociālā aprūpe 52.8 48.8 46.7 Human health and social work activities 

R-U Pārējie saimniecisko darbību veidi 48.0 49.9 54.7 Other activities 
 

7.3. DARBA MEKLĒTĀJI PĒC ATSEVIŠĶĀM VECUMA GRUPĀM UN DZIMUMA 
  UNEMPLOYED BY AGE GROUP AND SEX 

 
2008 2009 

 
X-XII VII-IX X-XII 

Darba meklētāji, tūkst. iedzīvotāju 

15-74 gadu vecumā: 

118.7 214.9 229.4 Unemployed, thsd population 

aged 15-74 years: 
vīrieši 70.8 126.4 136.9 men 

sievietes 47.8 88.5 92.5 women 

15-64 gadu vecumā: 117.6 213.3 228.9 aged 15-64 years: 

vīrieši 70.5 125.0 136.9 men 

sievietes 47.1 88.3 92.0 women 

Ilgstošie darba meklētāji, tūkst. iedzīvotāju 

15-74 gadu vecumā: 

28.2 56.8 69.3 Long-term unemployed, thsd population 

aged 15-74 years: 

vīrieši 17.1 34.5 42.6 men 

sievietes 11.1 22.2 26.6 women 

15-64 gadu vecumā: 27.8 56.5 69.3 aged 15-64 years: 

vīrieši 17.1 34.3 42.6 men 

sievietes 10.7 22.2 26.6 women 

Darba meklētāju īpatsvars, % 

15-74 gadu vecumā: 

9.9 18.4 19.7 Unemployment rate, % 

aged 15-74 years: 

vīrieši 11.4 21.2 23.6 men 

sievietes 8.2 15.5 15.9 women 

15-64 gadu vecumā: 10.1 18.6 20.1 aged 15-64 years: 

vīrieši 11.8 21.3 24.0 men 

sievietes 8.4 15.7 16.2 women 

 

                                                 
1  Dati par darbības veidiem 2009.gada 4.ceturksnī pagaidām nav pieejami.  
 Data for 4th quarter of 2009 by kind of activity is not available yet. 
2  Kopējā skaitā iekļautas arī personas, kuras nav uzrādījušas darbības veidu.  
 The total number includes persons with unspecified kind of activity. 
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