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Demogrāfiskās tendences Latvijā liecina par sabiedrības

novecošanos un būtisku darbspējas vecuma iedzīvotāju 

skaita samazināšanos





Darbaspēks noveco – līdz 2030. gadam daudzās 

Eiropas valstīs 30 % no darbaspēka vai pat vēl 

lielāku daļu no tā veidos darba ņēmēji vecumā no 

55 līdz 64  gadiem 



Latvijā iedzīvotāji vecumā no 50 gadiem un vairāk 

saskaras ar grūtībām, kas mazina iespējas 

veiksmīgi konkurēt darba tirgū – veselības 

problēmas, nav mūsdienu prasībām atbilstoša 

izglītība, nepiemērota darba vide un darba apstākļi 



Ilgstošāka saskare ar 

riska faktoriem

Hroniskas veselības 

problēmas un īpašas 

vajadzības 

Gados vecāki darba 

ņēmēji neaizsargātāki 

pret dažiem 

apdraudējumiem 

Liels arodslimību skaits 

atsevišķās nozarēs 

Ar vecumu saistītas 

diskriminācijas 

problēma 

Profesijas, kas saistītas ar 

smagu fizisku vai garīgu 

slodzi, roku darbu, darbu 

naktī vai maiņās 

ILGĀKA DARBA MŪŽA SEKAS



Veselīga sabiedrība

Ātrāka atgriešanās darba tirgū
Samazināti invaliditātes riski

Ilgāks efektīvā darba mūžs 

Izglītība 

KAS IR SVARĪGI DARBA DEVĒJIEM? 



Izglītība 

Vecuma vadības politika ir 
iespēja palielināt produktivitāti 



Darba devējs analizē vecuma struktūru 

uzņēmumā, analizē gados vecāku darbinieku 

iespējamās pārprofilēšanas laikus un 

aiziešanu pensijā. Tas dod iespēju savlaikus 

plānot uzņēmuma vajadzības nākotnē 
Izglītība 

VECUMA VADĪBAS POLITIKAS 
VEIDOŠANA 

1.



Darba devējs plāno darbus atbilstoši 

darbinieku vecumstruktūrai: analizē darba 

pienākumus, kas varētu būt apgrūtinoši vai 

tieši pretēji – viegli izpildāmi gados vecākiem 

darbiniekiem 
Izglītība 

VECUMA VADĪBAS POLITIKAS 
VEIDOŠANA 

2. 



Darba devējs organizē vadītāju apmācības, kā 

atbalstīt gados vecākos darbiniekus 

Izglītība 

VECUMA VADĪBAS POLITIKAS 
VEIDOŠANA 

3. 



Palīdzēt apgūt veselībai nekaitīgus 

darba paņēmienus 

Izglītība 

KO VAR DARĪT DARBA DEVĒJS? 

1. 



Atbalstīt 50+ darbinieku 

pārkvalificēšanos mazāk intensīviem 

darbiem 

Izglītība 

KO VAR DARĪT DARBA DEVĒJS? 

2. 



Nodrošināt 50+ vecumgrupas 

darbiniekiem piemērotu darba vidi – 

(ergonomisks darbavietu aprīkojums) 

Izglītība 

KO VAR DARĪT DARBA DEVĒJS? 

3.



Regulāri veikt darbinieku veselības 

pārbaudes un rīkoties atbilstoši 

mediķu ieteikumiem 

Izglītība 

KO VAR DARĪT DARBA DEVĒJS? 

4. 



Iespēju robežās nodrošināt 50+ 

darbiniekiem elatīgu darba laiku 

Izglītība 

KO VAR DARĪT DARBA DEVĒJS? 

5. 



Projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ir 

iespēja darba devējiem uzlabot darba vidi un 

atbalstīt savus gados vecākos darbiniekus 



PROJEKTA 
ĪSTENOTĀJI 

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA 

LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA



PROJEKTA MĒRĶIS 

Veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju 
saglabāšanu un nodarbinātību



Karjeras konsultācijas 

Darba vietu 

pielāgošana 

Informālā izglītība 

(prasmju nodošanas 

pasākumi un mentorings) 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

Veselības uzlabošanas 

pasākumi 

AKTIVITĀTES 



ELEKTROENERĢIJA, GĀZES 

APGĀDE, SILTUMAPGĀDE 

IZGLĪTĪBA 

ŪDENS APGĀDE, 

NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANA 

OPERĀCIJAS AR 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

VESELĪBA UN 

SOCIĀLĀ APRŪPE 

ATBALSTU VAR SAŅEMT 



Komersanti 

Izglītība 

Valsts & pašvaldības insitūcijas 

50+ nodarbināto skaits nozarē 

pārsniedz 30% 

ATBALSTU VAR SAŅEMT 



Vecumā no 50 gadiem

Izglītība 

Konstatētas veselības problēmas 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 

Nodarbināts nepilnu darba laiku 

Ienākumi mazāki par 80% no minimālās 

algas

ATBALSTU VAR SAŅEMT DARBINIEKI 

Objektīvi apstākļi, kuri kavē veikt darbu 

normāla darba laika ietvaros



Darba devējs 

ieniedz pieteikumu 

NVA 

PIETEIKŠANĀS 

NVA pieņem lēmumu 

par darba devēja 

dalību projektā 

Darba devējs un 

NVA oslēdz līgumu 

Speciālistu komanda 

veic izvērtējumu pie 

darba devēja 

Speciālistu komanda 

veic izvērtējumu pie 

darba devēja 

Darba devējs saņem 

novecošanās pārvaldības 

plānu 

 

Ieteikumi un 

rekomendācijas 

uzņēmumam 

Individuālais gados 

vecākā darbinieka 

novērtējums 

 



Līdz 711 EUR darba vietas 

pielāgošanai 

Karjeras konsultācijas 

Dotācija darba vadītāja 

atlīdzībai prasmju nodošanai 

un mentoringam  

Konkurētspējas 

paaugstināšana 

Veselības uzlabošana līdz 

250 EUR personai 

INDIVIDUĀLAIS DARBINIEKA 
NOVĒRTĒJUMS 



Darbinieku lojalitāte un apmierinātība 

Darbinieku mainības samazinājums 

Stabila darbaspēka pieejamība 

Uzlabota darba vide darbiniekiem 

IEGUVUMI DARBA DEVĒJIEM 



Ilgāka palikšana darba tirgū 

Bezdarba riska samazināšanās 

Drošības un stabilitātes sajūta 

Garīgās un fiziskās veselības uzlabošanās 

IEGUVUMI DARBA ŅĒMĒJIEM 



INFORMĀCIJAI: 

KRISTĪNA VEIHMANE 

26432102 

KRISTINA.VEIHMANE@LDDK.LV 


