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Šis ziņojums iepazīstina starptautisko sabiedrību ar pirmajiem 
HEPROGRESS projekta veselības portreta pētījuma rezultātiem.

Veselības portrets jeb aptauja par veselības stāvokli tika veikta 
kā daļa no HEPROGRESS projekta, kam piešķirts atbalsts no ES 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas (PROGRESS) 
sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā. Programma atbalsta datu 
vākšanu un uzraudzības pasākumus, lai veicinātu izpratni par sociālās 
atstumtības un nabadzības jautājumiem, kā arī atbalstītu sociālās 
aizsardzības un iekļaušanas politikas, šim nolūkam izmantojot analīzi 
un pētījumus, kā arī apkopojot statistiku un izstrādājot kopīgus 
rādītājus. 

Norvēģijā veiktajā aptaujā piedalījās iedzīvotāji no visām Ostfoldas 
reģiona pašvaldībām, bet Latvijā – iedzīvotāji no 8 Vidzemes 
plānošanas reģiona novadu pašvaldībām. Pirmajos vietējā līmeņa 
ziņojumos par aptauju galvenā uzmanība tika pievērsta iedzīvotāju 
veselības stāvoklim katrā no iesaistītajām pašvaldībām, un šie 
ziņojumi tika izplatīti vietējām kopienām un medijiem.

Šajā ziņojumā izklāstīti iegūtie rezultāti, īpašu uzmanību pievēršot 
iedzīvotāju veselības stāvoklim un nevienlīdzībai veselības jomā. 
Ziņojumā apspriesti arī ar veselību saistītie nozīmīgie sociālās 

Priekšvārds

līdzdalības aspekti, t.i., ierobežojumi un šķēršļi, kas pastāv attiecībā 
uz sociālo līdzdalību, kā arī cilvēka izslēgšanu no darba tirgus ar 
veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ. 

Ziņojumā nav iekļauti abu minēto valstu iedzīvotāju savstarpēji 
salīdzināmie rādītāji, jo tā galvenais uzdevums ir sniegt datus par 
iedzīvotāju veselības stāvokli un nevienlīdzību veselības jomā. 
Tādējādi var tikt veicināta izpratne politiķu vidū par problēmām 
sabiedrības veselības jomā vietējā līmenī, un veicināts atbalsts 
kopienas attīstības plānošanas un veselības veicināšanas pasākumiem 
pašvaldībās.

Mēs ceram, ka iegūtie dati no vairāk nekā 22 000 iedzīvotājiem 
turpmāk tiks izmantoti padziļinātā analīzē un salīdzinošos pētījumos 
par abām valstīm ar mērķi noskaidrot šo divu valstu sabiedrības 
stiprās un vājās puses, priekšrocības un trūkumus.

Ostfoldas reģiona padome un vairākas pašvaldības daudzu gadu 
garumā ir cieši sadarbojušās ar Vidzemes plānošanas reģiona novadu 
pašvaldībām. HEPROGRESS projekts ir vēl viens veiksmīgas sadarbības 
piemērs. Mēs ceram, ka turpmākajos gados izdosies īstenot arī citus 
kopīgus pasākumus.

2012.gada novembris

Inger-Christin Torp, 
Ostfoldas reģiona padome, 
HEPROGRESS vadības grupas priekšsēdētāja

Elita Eglīte, 
Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja 
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Ziņojumā atspoguļoti atlasīti rezultāti, kas iegūti no HEPROGRESS projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem. Projekts atbalstīts no ES 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas (PROGRESS) sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā. Projekta vadošais partneris bija 
Ostfoldas reģiona padome.

Norvēģijā aptaujā piedalījās iedzīvotāji no visām Ostfoldas reģiona pašvaldībām, bet Latvijā – iedzīvotāji no astoņām Vidzemes plānošanas 
reģiona novadu pašvaldībām.

Aptauja un tās anketa tika izstrādāta, ņemot vērā HEPRO konceptuālo modeli, kas ir izmantots arī iepriekšējos pētījumos un nodrošina iespēju 
veikt salīdzinājumu laikā un starp dažādu valstu pilsētām un pašvaldībām. 

Ziņojumā izklāstītajos rezultātos īpaša uzmanība ir pievērsta tādiem jautājumiem, kā iedzīvotāju veselības stāvoklis un nevienlīdzība veselības 
jomā. Datu analīzē izmantota tikai neliela daļa no pieejamajiem datiem.

Ziņojuma mērķis nav veikt sistemātisku salīdzinošo analīzi par abu valstu iedzīvotājiem. Tā galvenais uzdevums ir sniegt pārskatu par veselību 
un nevienlīdzību veselības jomā, lai veicinātu izpratni politiķu un plānotāju vidū par identificētajām problēmām, kas pastāv sabiedrības 
veselības jomā vietējā pašvaldību līmenī, tādejādi atbalstot politikas izstrādi un plānošanu. Analīzes procesā tika atklātas interesantas atšķirības 
abu iedzīvotāju izlasēs un to rezultātu struktūrā. Tās var izmantot jaunu hipotēžu izvirzīšanai saistībā ar iespējamiem cēloņiem, kas varētu būt 
izraisījuši konstatēto nevienlīdzību divās aplūkotajās un ļoti atšķirīgajās iedzīvotāju grupās vietējā līmenī. 

Kopsavilkums

Norvēģija 
Pamatojoties uz ziņojumā izmantotajiem veselības rādītājiem, 

iespējams noteikt, kuras sociālās grupas ir visneaizsargātākās un 
visvairāk pakļautas dažādām veselības problēmām. Salīdzinot ar 
gados jauniem iedzīvotājiem, vecāka gadagājuma iedzīvotāji retāk 
novērtēja savu veselības stāvokli kā labu. Tāpat vecāka gadagājuma 
iedzīvotāji biežāk norādīja, ka cieš no ilgstošām veselības problēmām. 
Lai arī jaunākajās vecuma grupās iedzīvotāji biežāk norādīja, ka viņu 
veselības stāvoklis ir labs, gados jaunu sieviešu vidū ir visaugstākais 
tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri izjūt spriedzi, bailes un 
nemieru. Salīdzinot ar vecāka gadagājuma iedzīvotāju grupu, gados 
jaunas sievietes un vīrieši biežāk atzina, ka izjūt bezcerību.

Pētījumā konstatētas izteiktas atšķirības iedzīvotāju vidū pēc 
izglītības līmeņa, nodarbinātības un ģimenes stāvokļa. Salīdzinot 
ar iedzīvotājiem ar augstāku izglītības līmeni vai strādājošajiem, 
iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni un algotu darbu nestrādājošu 
iedzīvotāju vidū ir procentuāli mazāk to, kuri vērtē savu pašreizējo 
veselības stāvokli kā labu, un procentuāli vairāk to, kuri cieš no 
ilgstošām veselības problēmām, miega traucējumiem un bezcerības. 
Tas liecina par lielām pārmaiņu iespējām. Algotu darbu nestrādājošie 
iedzīvotāji biežāk nekā nodarbinātie norāda, ka izjūt spriedzi, 
bailes un nemieru. Ņemot vērā vecuma atšķirības un salīdzinot ar 
precētajiem vai ar partneri kopā dzīvojošajiem, vientuļo iedzīvotāju 
vidū ir procentuāli mazāk to, kuri vērtē savu veselības stāvokli kā labu, 
un procentuāli vairāk to, kuri norāda, ka cieš no ilgstošām veselības 
problēmām, miega traucējumiem, spriedzes, bailēm un nemiera.

Rādītāji attiecībā uz ierobežojumiem ikdienas aktivitātēs liecina, 
ka, pieaugot vecumam, palielinās tādu iedzīvotāju procentuālais 
īpatsvars, kuri norāda, ka ir ierobežoti ikdienas aktivitātēs. Salīdzinot 
ar gados jaunākiem iedzīvotājiem, vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
vidū procentuāli ir ievērojami mazāk tādu, kuri norāda, ka viņiem ir 
labas darba spējas. No vienas puses, salīdzinot ar gados jaunākiem 
iedzīvotājiem, vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū ir procentuāli 
mazāk tādu, kuri norādīja par plaša sociālā atbalsta pieejamību. 

Latvija
Kā jau tas bija paredzams, dažādi veselības rādītāji nepārprotami 

liecina, ka, pieaugot vecumam, palielinās procentuālais respondentu 
īpatsvars, kuriem ir slikts veselības stāvoklis. Konstatētas arī 
nozīmīgas atšķirības starp iedzīvotāju grupām pēc izglītības līmeņa 
un starp algotu darbu strādājošiem iedzīvotājiem un nestrādājošiem 
iedzīvotājiem; tas rosina domāt par lielu potenciālu pozitīvām 
pārmaiņām. Respondenti ar zemu izglītības līmeni un nestrādājošie 
procentuāli biežāk atzīmē slikto veselības stāvokli un veselības 
problēmas, kas stipri ierobežo viņu ikdienas aktivitātes. Aptauja 
nesniedz skaidrojumu šīm identificētām tendencēm. Rezultāti liecina 
par problēmas apmēru un to, kuras sociālās grupas visvairāk cieš no 
veselības problēmu izraisītiem ierobežojumiem.

Veselība un slikts veselības stāvoklis ir svarīgi jautājumi, jo 
ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nosaka iespējas aktīvai 
līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, tādējādi arī veidojot pašu sabiedrību 
un ietekmējot ekonomisko izaugsmi. 

Tādēļ daudzi aptaujas jautājumi bija veltīti šai tēmai.
Jaunākā vecuma grupā ir ļoti augsts tādu iedzīvotāju procentuālais 

īpatsvars, kuriem ir pieejams plašs sociālais atbalsts; pieaugot 
vecumam, šim procentuālajam īpatsvaram ir tendence samazināties. 
Iedzīvotāji vecākā vecuma grupā bieži jūtas vientuļi. Nomācoša 
bezcerības sajūta attiecībā uz nākotni biežāk norādīta zemākā 
izglītības līmeņa grupā, bet augstāku izglītības līmeņu grupās tā 
norādīta retāk. Bailes vai nemiers ir ievērojami izplatītāks atstumto 
iedzīvotāju vidū un tādu iedzīvotāju vidū, kuriem draud izslēgšana 
no darba tirgus. Tomēr visās vecuma grupās bija liels tādu iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri norādīja, ka pašvaldībās pieejamas labas socializēšanās 
iespējas. Tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri aprūpē citus 
līdzcilvēkus, ir lielāks iedzīvotāju vidū, kuri paši cieš no ilgstošām 
veselības problēmām, bet salīdzinoši mazāks iedzīvotāju vidū, kuri no 
šādām veselības problēmām necieš. Vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
vidū ir procentuāli vairāk iedzīvotāju, kuri norādīja, ka bieži apmeklē 
ģimenes ārstu. Konstatētas dažas dzimumu atšķirības. Proti, 
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No otras puses, vecāka gadagājuma iedzīvotāju grupā procentuāli 
vairāk ir tādu, kas norādīja uz labām socializēšanās iespējām vietējā 
kopienā, nekā jaunākajās vecuma grupās. Salīdzinot ar vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju vecuma grupu, jaunākajās vecuma grupās 
ir procentuāli vairāk iedzīvotāju, kuriem ir pieejams plašs sociālais 
atbalsts, un procentuāli mazāk norāda uz ierobežojumiem ikdienas 
aktivitātēs. Neskatoties uz iepriekš minēto, liela daļa gados jaunu 
iedzīvotāju atzina, ka jūtas vientuļi. 

Līdzīgi kā veselība, arī izglītība, nodarbinātība un ģimenes 
stāvoklis ietekmē aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Lielākā daļa 
no visiem iedzīvotājiem, kuri norādīja, ka ir ierobežoti ikdienas 
aktivitātēs un jūtas vientuļi, ir iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni vai 
nestrādājošie. Iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni vidū ir procentuāli 
vismazāk iedzīvotāju, kuri novērtēja savas darba spējas kā labas. Liela 
daļa respondentu ar zemu izglītības līmeni no visiem iedzīvotājiem 
norādīja, ka apmeklē ģimenes ārstu.

Tāpat procentuāli mazāk iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni 
norādīja, ka uzticas institūcijām, salīdzinājumā ar augsti izglītotajiem; 
tāda pati tendence novērota ārpus darba tirgus esošu iedzīvotāju vidū 
un tādu iedzīvotāju vidū, kuri cieš no ilgstošām veselības problēmām. 
Salīdzinot ar precētajiem vai kopā ar partneri dzīvojošajiem, 
aptaujātie neprecētie iedzīvotāji biežāk atzina, ka jūtas vientuļi, un 
retāk norādīja, ka uzticas institūcijām, ir ar labām darba spējām un 
pozitīvi novērtē piedāvātās iespējas sabiedrībā.

Latvijas un Norvēģijas savstarpējais salīdzinājums
Pārsteidzoši, cik ievērojami abās valstīs atšķiras rādītāji saistībā ar labas veselības pašvērtējumu, analizējot to pēc vecuma. Latvijas gadījumā 

tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri novērtēja savu veselību kā labu, pieaugot respondentu vecumam, samazinās ievērojami straujāk 
nekā Norvēģijas gadījumā. Šī tendence ir konstatēta arī citos pētījumos, kuros izmantota lielāka un reprezentatīvāka izlase valsts mērogā. To 
nevar izskaidrot ar atšķirīgām saslimstības vai diagnosticētām veselības problēmām, kas atzīmētas minētajās valstīs. Abās valstīs pastāv gandrīz 
identiski mirstības rādītāji sadalījumā pēc iedzīvotāju vecuma.

Kādēļ tad pastāv tik lielas atšķirības veselīgas novecošanas pašvērtējuma rādītājos?  
Uz šo un citiem  līdzīgiem jautājumiem, kas radušies sākotnējā datu analīzē, tiks sniegtas atbildes turpmākajos pētījumos.
Pārsteidzoši, ka Norvēģijā tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri jūtas vientuļi, samazinās, pieaugot vecumam, turpretī Latvijā, pieaugot vecumam, 

tas palielinās.
Veselības pašvērtējums un bezcerības sajūtas rādītāji dažādās sociālajās grupās Latvijā un Norvēģijā ir līdzīgi, proti, iedzīvotāju ar zemāko 

izglītības līmeni vidū šie rādītāji ir nelabvēlīgāki kā augsti izglītotu iedzīvotāju vidū. Izglītības līmenis pētījumā ir izmantots kā rādītājs pastāvošai 
saiknei ar sociālo stāvokli, priekšrocībām un iespējām.

 Kopumā jo iedzīvotāji kļūst vecāki, jo to vidū ir procentuāli vairāk tādu, kuri slimības vai slikta veselības stāvokļa dēļ jūtas stipri ierobežoti 
ikdienas aktivitātēs.

Līdzīgi kā veselības pašvērtējuma gadījumā, Latvijā šis īpatsvara pieaugums ir ievērojami krasāks nekā Norvēģijā. 
Gan Latvijā, gan Norvēģijā iedzīvotāju vidū ar zemu izglītības līmeni ir procentuāli vairāk respondentu ar iepriekš minētajiem ierobežojumiem 

nekā augsti izglītotu iedzīvotāju vidū. Tomēr pārsteidzoši, ka Norvēģijā ļoti izteikta sociālā nevienlīdzība pēc izglītības līmeņa pastāv gados 
jaunu iedzīvotāju vidū, turpretī Latvijā gados jaunāku iedzīvotāju vidū sociālās atšķirības nepastāv.

Līdzīga atšķirība starp abām valstīm konstatētas, analizējot respondentu darba spēju pašvērtējuma datus.

salīdzinot ar vīriešiem, gados jaunāko sieviešu vidū ir samērā augsts 
tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri bieži apmeklē ģimenes 
ārstu. Tādu respondentu procentuālais īpatsvars, kuri norādīja, ka 
viņiem ir labas darba spējas, strauji samazinās, pieaugot respondentu 
vecumam. Iedzīvotāji, kuriem ir ilgstošas veselības problēmas, labas 
darba spējas norādīja ievērojami retāk nekā iedzīvotāji, kuriem 
šādu veselības problēmu nav. Visbeidzot, arodizglītību ieguvušo 
iedzīvotāju vidū un ārpus darba tirgus esošu vīriešu vidū ir procentuāli 
mazāk tādu, kas uzticas institūcijām. Iepriekš jau tika minēts, ka 
veselība un slikts veselības stāvoklis var ietekmēt iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un iespējas pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Tas 
var nelabvēlīgi ietekmēt gan sabiedrības sociālo funkcionēšanu, gan 
kopīgo ekonomisko izaugsmi. Tāpēc līdzdalība tika iekļauta kā viens 
no pētījuma tematiem.
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HEPROGRESS projekta pamatā ir pasākumi un iniciatīvas, kas 
īstenotas ES, Norvēģijā un Latvijā, lai izstrādātu sabiedrības veselības 
veicināšanas stratēģijas un attīstītu metodoloģiju, īpaši uzsverot 
atšķirību mazināšanu veselības jomā dažādu sociālo grupu vidū. 
Aptvertie veselības jautājumi ir saskaņā ar Veselīgo pilsētu kustības 
iniciatīvām (Ostfoldas reģions ir šīs kustības dalībnieks). 

Projekts atbalstīts no PROGRESS programmas. PROGRESS 
programma ir ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, 
kas izveidota, lai finansiāli atbalstītu Sociālajā programmā noteikto 
Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu nodarbinātības, sociālo lietu 
un iespēju vienlīdzības jomā. Sociālās programmas īstenošanas 
pamatā ir tādu līdzekļu apvienojums kā ES tiesību akti, atvērto 
koordinācijas metožu piemērošana dažādās politikas jomās un 
finanšu stimuli, piemēram,  Eiropas Sociālais fonds.

PROGRESS programmas misija ir stiprināt ieguldījumu, ko ES 
sniedz, lai atbalstītu dalībvalstu centienus radīt vairāk un labākas 
darba vietas un veidot saliedētāku sabiedrību. Šajā nolūkā PROGRESS 
programma atbalsta pasākumus, ar ko cita starpā tiek:

a) veicināta izpratne par sociālās atstumtības un nabadzības 
jautājumiem, sociālās aizsardzības un iekļaušanas politiku, it īpaši 
šim nolūkam izmatojot analīzi un pētījumus, apkopojot statistikas 
datus un izstrādājot kopīgus rādītājus, atvērto koordinācijas metožu 
ietvarā sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā;

b) organizēta informācijas apmaiņa par politiku, labo praksi un 
novatoriskām pieejām un veicināts abpusējs mācīšanās process 
sociālās aizsardzības un iekļaušanas stratēģijas kontekstā;

c) uzlabota informētība, izplatīta informācija un veicināta diskusija 
par galvenajām problēmām un politikas jautājumiem, kas radušies 
Kopienas koordinācijas procesā sociālās aizsardzības un iekļaušanas 
jomā, tostarp sociālo partneru, reģionālo un vietējā līmeņa dalībnieku, 
NVO un citu ieinteresēto pušu vidū.

Norvēģijā 2012. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns likums par 
sabiedrības veselību. Likuma mērķis ir veicināt tādu sabiedrības 
attīstību, kas uzlabo sabiedrības veselību un samazina sociālo 
nevienlīdzību veselības jomā. Darbam, kas tiek veikts sabiedrības 
veselības jomā, jāuzlabo iedzīvotāju veselības stāvoklis un labklājība 
un jāveicina labi sociālie un vides apstākļi un psihisko un somatisko 
slimību, traucējumu vai traumu profilakse.

Likums sniedz jaunu pamatu sistemātiska darba stiprināšanai 
sabiedrības veselības jomā, kas tiek veikts ar mērķi izstrādāt jaunas 
sabiedrības attīstības politikas un plānus, ņemot vērā reģionā 

Par projektu

un vietējā līmenī pastāvošās problēmas un vajadzības. Likums 
nodrošina plašu pamatu sabiedrības veselības veicināšanas darba 
horizontālai koordinācijai starp dažādām nozarēm un dalībniekiem, 
kā arī vertikālai koordinācijai starp vietējā, reģionālā un valsts 
līmeņa iestādēm. Labu un taisnīgu sabiedrības veselību iespējams 
nodrošināt vienīgi tad, kad starpnozaru līmenī veselība ir saistīta 
ar tās sociālajiem determinantiem kā visas sociālās un labklājības 
attīstības sastāvdaļa.

Lai veicinātu politiku attīstību, reģiona un pašvaldību vadītājiem 
ir jāsniedz pietiekami vispusīgs pārskats par iedzīvotāju veselības 
stāvokli un pozitīvajiem un negatīvajiem faktoriem, kas veselības 
stāvokli var ietekmēt. 

Pārskatam jābūt sagatavotam rakstveidā, un tajā jānorāda visas 
reģionā pastāvošās sabiedrības veselības problēmas un izaicinājumi, 
tostarp jānovērtē savstarpēji ietekmējošie faktori un cēloņi. Reģiona 
un pašvaldību līmeņa pārvaldei īpaša uzmanība jāpievērš sociālās 
nevienlīdzības tendencēm veselības jomā, kas var radīt vai uzturēt 
sociālās vai ar veselību saistītās problēmas sabiedrībā.

Latvijā Ministru kabinets 2011. gada 5.oktobrī pieņēma Latvijas 
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam. 
Sabiedrības veselības veicināšanas pamatnostādnēs pašvaldības 
aicinātas vairāk iesaistīties sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas aktivitātēs. Viens no valsts politikas mērķiem ir mazināt 
nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot pasākumus, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgas veselības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem. 
HEPROGRESS projektā iesaistītās Latvijas pašvaldības no Vidzemes 
plānošanas reģiona vienojās izstrādāt un pieņemt kopīgas vadlīnijas 
saistībā ar Sabiedrības veselības stratēģiju 2013.–2017.gadam, kas 
ir būtisks politikas plānošanas dokuments turpmākajam attīstības 
posmam un noderīgs sabiedrības veselības plānošanas procesam 
vietējā līmenī. Pirms tam trūka reprezentatīvu datu un informācijas 
par iedzīvotāju veselības stāvokli un labsajūtu, vidi un sabiedrisko 
dzīvi vietējā un reģiona līmenī. Tāpēc vietējās reģiona pašvaldības 
centās iegūt nepieciešamās zināšanas, lai novērtētu pastāvošo praksi 
un izstrādātu jaunas politikas iniciatīvas, ar kurām tiek veicināta 
sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm, tādā veidā uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Veselības portrets jeb aptaujā par veselības stāvokli iegūtie rezul-
tāti, kas ir pieejami plašākai sabiedrībai, politiķiem, administrācijas 
darbiniekiem, plānotājiem un dažādu nozaru profesionāļiem, ir 
svarīgs un noderīgs instruments, ar ko iespējams uzsākt un veicināt 
sabiedrības veselības politikas izstrādi vietējā un reģionālajā līmenī.

9



Mirstība un paredzamais mūža ilgums
Mirstība ir viens no izplatītākajiem iedzīvotāju veselības rādī-

tājiem, ko var izmantot dažādu iedzīvotāju kopu salīdzinājumos 
veselības jomā. To var arī izmantot, lai aprēķinātu iedzīvotāju vidējo 
paredzamo mūža ilgumu. Latvijā 2009. gadā jaundzimušo meiteņu 
vidējais paredzamais mūža ilgums bija 78 gadi, bet jaundzimušo 
zēnu vidējais paredzamais mūža ilgums bija 68,1 gadi. Savukārt 
Norvēģijā jaundzimušo meiteņu vidējais paredzamais mūža ilgums 
bija 83,2 gadi, bet zēnu – 78,7 gadi. Vidējo paredzamo mūža 
ilgumu ietekmē jaundzimušo un mazo bērnu mirstība. Latvijā uz 
1000 jaundzimušajiem 5,7 bērni mirst pirmajā dzīves gadā, bet 
Norvēģijā – 2,8 bērni. 

Dzīves kvalitāte
Viens jautājums, ko var uzdot, ir, cik garš varētu būt tavs paredza-

mais mūža ilgums? Cits jautājums – kāda ir tava dzīves kvalitāte? 
Turklāt dzīves kvalitāte ir daudzšķautņains jēdziens, un tā ir atkarīga 
no izvirzītajām dzīves vērtībām. Viens no dzīves kvalitātes rādītājiem 
ir paredzamie mūža gadi, ko cilvēks nodzīvos bez invaliditātes, 
nesaskaroties ar nespēju vai citām slikta veselības stāvokļa izraisītām 
sekām, mērīti pret paredzamiem mūža gadiem, ko cilvēks nodzīvos 
ar invaliditāti, nespēju vai citām slikta veselības stāvokļa izraisītām 
sekām. Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Eurostat) ir aprēķinājis, ka 
Latvijā paredzamais bez nespējas nodzīvoto gadu skaits ir 55,8 gadi 
sievietēm un 52,6 gadi vīriešiem. Norvēģijā šie rādītāji ir attiecīgi 
67,8 gadi un 68,9 gadi.

Abās valstīs daudzi veselīgie dzīves gadi tiek zaudēti slimības, 
nespējas un invaliditātes dēļ. Sievietes dzīvo ilgāk, taču zaudē 
vairāk veselīgos dzīves gadus nekā vīrieši. Iegūtie analīžu rezultāti 
citās Eiropas valstīs liecina, ka iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni ir 
pakļauti augstākam riskam zaudēt veselīgos

Veselību ietekmējošie faktori
Slimību un tās izraisītās sekas labāk novērst laikus, nekā tērēt 

daudz līdzekļu par veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālajiem 
pakalpojumiem. Iedzīvotāju veselības stāvokli ietekmē daudzi 
individuālās uzvedības un vides riska faktori.

Nozīmīgs riska faktors ir smēķēšana. Valsts mēroga veiktajā aptaujā 
Latvijā 2008.gadā tika konstatēts, ka 12,9% sieviešu un 45,9% vīriešu 
smēķē katru dienu. Sieviešu vidū procentuāli visvairāk smēķētāju ir 
25–34 gadu vecuma grupā, bet vīriešu vidū – 35–44 gadu vecuma 
grupā. Norvēģijā 2010.gadā ikdienā smēķēja 19% vīriešu un sieviešu. 
Jāatzīmē, ka 7% lietoja zelējamo tabaku.

Norvēģijā procentuāli visvairāk smēķētāju gan vīriešu, gan sieviešu 
vidū ir 45–54 gadu vecuma grupā, un tas liecina, ka smēķēšana gados 
jaunāku iedzīvotāju vidū novērojama arvien retāk. Aptaujā, kas tika 
veikta 2006.gadā kā daļa no iepriekšējās starptautiskās sadarbības 
projekta – HEPRO – starp Norvēģiju un Latviju (un citām ap Baltijas 
jūru esošajām valstīm), konstatēts, ka smēķēšanas paradums ir 
izplatītāks iedzīvotāju vidū ar zemu izglītības līmenis un zemu 
sociālekonomisko stāvokli.

Nozīmīgs augsta riska faktors nespējai vai invaliditātei ir darba 
vide. Procentuāli vairāk iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni strādā 
fiziski smagu darbu vai veselībai bīstamos apstākļos. Tas apstiprinājās 
arī HEPRO aptaujā.

Fiziskās aktivitātes, kā brīvā laika pavadīšanas veids, labvēlīgi 
ietekmē veselību un var veicināt veselīgu novecošanos. HEPRO aptaujā 
konstatēts, ka Latvijā un Norvēģijā 19% respondentu nodarbojas ar 
fiziskajām aktivitātēm tādā mērā, ka tas nāk par labu viņu veselībai. 
Taču padziļinātā analīzē atklājās būtiskas atšķirības pēc vecuma, starp 
vīriešiem un sievietēm, kā arī atšķirības starp sociālajām grupām.

Vīrieši ir fiziski aktīvāki nekā sievietes, gados jaunāki iedzīvotāji 
aktīvāki nekā gados vecāki, bet iedzīvotāji ar augstāko izglītību ir 
fiziski aktīvāki nekā citas iedzīvotāju grupas ar zemāko izglītības 
līmeni.

Identificētās atšķirības starp dažādām grupām liecina par ļoti lielām 
potenciālām iespējām uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību.

Sociālās atšķirības saistībā ar labu 
un sliktu veselības stāvokli

Veselības jomā sociālās atšķirības gandrīz vienmēr tiek konstatētas 
iedzīvotāju vidū ar dažādu izglītības, ienākumu līmeni, kā arī dažādās 
vietās dzīvojošiem. Statistiskie dati liecina, ka iedzīvotāji ar zemāku 
sociālekonomisko stāvokli atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā 
veselības jomā salīdzinājumā ar turīgāku iedzīvotāju daļu. Tas var 
ierobežot viņu iespējas piedalīties darba tirgū. 

Ņemot vērā statistiskos datus, tika izstrādāts HEPROGRESS projekts 
un aptauja, kurā atkārtoti tika iekļauti nozīmīgi HEPRO aptaujas 
elementi. Ar šajā ziņojumā izklāstītajiem HEPROGRESS aptaujas 
rezultātiem starptautiskā auditorija tiek iepazīstināta pirmo reizi. 
Turpmākajā analīzē uzmanība tiks pievērsta jaunajiem datiem, kuri 
būs pieejami pētniecības vajadzībām. 

Citi iepriekšējās HEPRO aptaujas rezultāti pieejami tīmekļa 
vietnē: http://heprocom.net/images/stories/uploads/PDF/Surveys/
eurohepro_final.pdf 

Veselība Norvēģijā un Latvijā
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Ziņojumā izklāstīti rezultāti, kas iegūti HEPROGRESS projekta 
ietvaros veiktajā pētījumā. Aptauja un tās anketa tika izstrādāta 
saskaņā ar HEPRO konceptuālo modeli.

Pamatprincipi
Būtiska nozīme ir pieejamiem apkopotiem datiem par iedzīvotāju 

un vides veselības jautājumiem, datiem par labu un sliktu veselības 
stāvokli saistībā ar sociālo un demogrāfisko sadalījumu un analīzi. 
Izmantojot veselības un veselības veicināšanas konceptus plašākā 
kontekstā, svarīgi, lai procesā tiek piemērots visaptverošs veselības 
jēdziens un modelis. Veselības plānošanas un ieviešanas procesā datus 
iespējams piemērot vairākos veidos. Būtībā dati sniedz zināšanas par 
dažādu veselības problēmu raksturu un izplatību. Tos var izmantot, 
lai definētu mērķus, plānotu izvirzītos darba uzdevumus sabiedrības 
veselības jomā un veicinātu sabiedrības veselību. Tos var izmantot, 
lai sekotu līdzi novērotajām tendencēm un veiktu mērķu izpildes 
novērtējumu. Raugoties no demokrātiskā viedokļa, svarīgi, lai dati 
tiek izmantoti veselības problēmu identificēšanai un informācijas 
nodrošināšanā (ne tikai jau par zināmām un redzamām problēmām, 
bet arī par jaunām un briestošām problēmām, kas uz to brīdi var 
nebūt zinātniski dokumentētas).

Kopumā veselības portreta dati var sastāvēt no vairākiem dažādiem 
datu veidiem un iegūti no dažādiem avotiem, izmantojot:

a)  aptaujas anketas un intervijas;
b)  kvalitatīvās individuālās intervijas vai fokusa grupas intervijas;
c)  administratīvos avotus un reģistrus.
Atsevišķu rādītāju gadījumā piemērotākais avots ir administratīvie 

reģistri, turpretī citu rādītāju gadījumā visatbilstošāk būtu izmantot 
kvalitatīvo pieeju vai aptaujas metodoloģiju.

HEPRO projektā galvenā uzmanība bija veltīta tam, lai anketā 
tiktu iekļauti pamatrādītāji, kas balstīti uz moderna veselības un 
veselības veicināšanas koncepta piemērošanu. Mērķis bija apvienot 
biomedicīnisko, epidemioloģisko un psihosociālo pieeju. Turklāt 
centrālo pamatmoduli iespējams papildināt ar citiem moduļiem ar 
specifiskāku fokusu. Tas paver iespējas dažādiem datu lietotājiem 
pievienot savus jautājumus un moduļus atbilstoši vietējā līmenī 
pastāvošajām vajadzībām un politikas interesēm.

HEPRO modelis

Rādītāji
Saistībā ar rezultātu interpretāciju un secinājumu izdarīšanu ir 

svarīgi, ka vietējā veselības portreta rezultātus ir iespējams salīdzināt 
ar standarta vērtību, šim nolūkam izmantojot standartizētus 
instrumentus. Pirms anketas izstrādes ir svarīgi apspriest izvēlēto 
rādītāju sarakstu, lai noskaidrotu dažādu ieinteresēto pušu domas 
par šāda saraksta piemērotību. Rādītājus pēc to būtības iedala 
kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājos. Rādītājiem jābūt tādiem, kas 
ļauj noskaidrot attīstības tendences iedzīvotāju veselības jomā vai 
sniegt atbildes par pakalpojumu un pabalstu kvalitāti ilgākā laika 
posmā, kā arī palīdz kopienai konstatēt tās pašreizējo situāciju, 
attīstības virzienu un galu galā arī to, kā veicas ar izvirzīto mērķu un 
uzdevumu izpildi.

Dati ir izejmateriāls izvirzītajiem rādītājiem, un, lai nodrošinātu 
atbilstošu šo rādītāju piemērošanu, būtiska nozīme ir pieejamo 
datu kvalitātei. Tomēr rādītāji ir kas vairāk par pieejamiem datiem. 
Tie piešķir datiem pievienoto vērtību, konvertējot tos informācijā, 
kas paredzēta izmantošanai lēmumu pieņemšanas procesos. 
Rādītāji ir tikpat dažādi, kā izveidotā pētījuma sistēma, taču ir dažas 
vispārpieņemtas īpašības, kas apliecina izmantoto rādītāju kvalitāti.

Ideālajā gadījumā un kopumā rādītājiem ir:
•   jāidentificē problēmas būtība;
•   jāpiemīt skaidrai un normatīvai interpretācijai;
•   jābūt stabiliem un statistiski pārbaudāmiem;
•   jāspēj atspoguļot efektīvu politikas pasākumu ietekmi;
• jābūt izmērāmiem dažādās valstīs un reģionos, ja tie tiek 

izmantoti starpvalstu vai starpreģionu salīdzinājumos.
Pētījumā izmantotā aptaujas anketa ir pieejama angļu, norvēģu 

un latviešu valodā. HEPRO aptaujas anketa bija pieejama astoņās 
dažādās valodās.

Konceptuālais aptaujas modelis
Sabiedrības veselības vai veselības veicināšanas jomā strādājošam 

nepietiek ar informāciju par veselības problēmu apmēru un šo 
problēmu cēloņiem, noteicošajiem faktoriem un sekām. Vienlīdz 
svarīgi ir saprast, kā iedzīvotāji dzīvo ikdienā, tostarp to, kādas 
iespējas viņiem ir pieejamas un ar kādiem šķēršļiem viņi saskaras, 
cenšoties dzīvot veselīgi atbilstoši savai izpratnei un vērtībām. 
Modeļiem, kuri nosaka rādītāju izvēli, jābūt balstītiem uz atbilstošiem 
un atjauninātiem modeļiem. 

HEPRO pētījuma modelī veselības jēdziens ir izmantots plašākā 
sociālā, fiziskā un visaptverošākā veselības jēdziena kontekstā, 
saskaņā ar ko veselība un labklājība ir aplūkota ne tikai kā slimības 
vai veselības problēmu neesamība. Galvenā uzmanība pievērsta 
veselības daudzajām izpausmēm, ko noteikuši dažādi šīs jomas 
profesionālie dalībnieki, kā arī paši iedzīvotāji vai citi svarīgi dalībnieki 
(ģimene, darba devējs, kolēģi u. c.). 
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Saskaņā ar HEPRO aptaujas modeli pastāv uzskats, ka veselība 
un labklājība pēc būtības ir laba fiziskā, garīgā un sociālā darbspēja 
un labklājība. Veselību ietekmē fiziskie un materiālie riska faktori. 
Riska faktoru cēlonis var būt saistīts ar cilvēka uzvedību. Tāpat tie 
var būt apslēpti apkārtējā vidē. Tradicionālie riska faktori ietekmē 
veselību, paaugstinot saslimšanas vai veselības problēmu risku, tādā 
veidā pasliktinot veselības stāvokli vai apstākļus, kas nodrošina labu 
veselības stāvokli. 

Papildus riska faktoriem veselību ietekmē arī pieejamie resursi, jo, 
veicinot labu veselību un labklājību, aizsargājot cilvēku no slimībām, 

HEPRO aptaujas modelis

Modelī ir nodalīta pozitīvā veselības pieeja no negatīvās. Pozitīvās 
veselības pieejas elements ir veselības stāvoklis, kas pēc būtības ir 
tāds apstāklis vai process, kurš tiek uzskatīts par vēlamu. Tas var būt 
labs veselības pašvērtējums, cilvēka iekšējā sajūta, ka viņš spēj rīko-
ties saskaņā ar savām vēlmēm, u.tml. Attiecībā uz minētiem fakto-
riem var tikt piemēroti veselības veicināšanas pasākumi. Negatīvās 
veselības pieejas faktori ir apstākļi, veselības stāvoklis, darbība vai 
procesi, kuri tiek uzskatīti par negatīviem vai nevēlamiem apstāk-
ļiem, stāvokļiem, darbību vai procesiem un no kuriem ir jāizvairās 
vai kuri ir iepriekš jānovērš. Tās var būt konkrētas slimības, traucēta 
garīgā rīcībspēja un labsajūta, augsts stresa līmenis un citi apstākļi. 

Dažkārt nevēlamus apstākļus vai stāvokļa neesamību nav 
iespējams skaidri nošķirt no vēlamiem apstākļiem vai stāvokļa 
esamības un otrādi. Tomēr visbiežāk šo atšķirību iespējams noteikt 
itin skaidri. Šajā ziņā labs piemērs ir smēķēšana. No veselības 
viedokļa raugoties, nav šaubu, ka smēķēšana ir nevēlama rīcība, jo 
tā rada augstu saslimšanas risku. Taču nesmēķēšana negarantē to, ka 
cilvēks nodzīvos veselīgu un ilgu mūžu ar augstu dzīves kvalitāti.

tie veicina veselīgu un ilgtspējīgu fizisko un garīgo attīstību. 
Šādu resursu pieejamība var būt saistīta ar personīgu saziņu un 
mijiedarbību ar citiem līdzcilvēkiem, savstarpējo uzticēšanos un 
drošību, proti, ar apstākļiem, ko mēdz dēvēt arī par sociālo kapitālu. 
Tie var būt arī fiziskajā un apkārtējā vidē pieejamie resursi, kas 
ietekmē veselību, nodrošinot iespējas īstenot veselīgu dzīvesveidu 
un sasniegt labklājību. 

Minētie dažādie elementi savstarpēji mijiedarbojas. Zemāk ir 
attēlots vienkāršots dažādu ietekmes faktoru mijiedarbības modelis. 
Šajā modelī ietilpst desmit galvenās jomas, kurās var īstenot plašas 
starpdisciplināras un starpnozaru aktivitātes.

Līdzīgi viegli var iedomāties situāciju, kad veselība tiek uzlabota ar 
veselību veicinošām darbībām un veselību uzlabojošiem apstākļiem, 
taču tas nenozīmē, ka bez šādām darbībām vai apstākļiem cilvēks 
noteikti saslims vai zaudēs labklājību. Turklāt negatīvie veselības 
apstākļi ir apkārtējā vidē, kā arī pašam cilvēkam piemītošie riska 
faktori vai īpašības, kas tiek uzskatīti par pieņemamiem no veselības 
un labklājības viedokļa. Pozitīvie veselības apstākļi ir resursi un 
atbalstošie sociālie, fiziskie un apkārtējās vides apstākļi un rīcība, kas 
veicina vai uzlabo veselību.

Gan negatīvajiem, gan pozitīvajiem apstākļiem, stāvoklim, 
darbībām u. c. faktoriem ir vairākas iespējamās sekas. Sekas var 
būt negatīvas un izpausties kā slimības izraisīts darba kavējums, 
invaliditātes pensija u.t.t., bet tās arī var būt pozitīvas un izpausties kā 
grūtību pārvarēšana, emancipācija, iemaņu iegūšana un līdzdalība.

Zemāk redzamajā tabulā ir attēlota dažādu elementu saturs, 
ņemot vērā aptaujas anketā iekļauto jautājumu tēmas.
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III Apkārtējā, fiziskā 
un sociālā vidē 
pieejamie resursi

IV Apkārtējās, fiziskajās un 
sociālās vides īpašības
un riska faktori

V Personīgie resursi

VI Personīgās īpašības 
un riska faktori 

VII Iekļaušana un atstumtība

VIII Grūtību pārvarēšana, 
iemaņu iegūšana un 
kompetence

IX Sociālā līdzdalība

I Sociālā un personīgā 
funkcionēšana

II Slimība un veselības 
problēmas

Sociālais, ekonomiskais un demogrāfiskais stāvoklis



Lielāko daļu aptaujas anketā iekļauto jautājumu iespējams 
klasificēt atbilstoši šim modelim.

Piemērojot šādu visaptverošu pieeju, veselības jomā pastāvošo 
nevienlīdzību ir iespējams zināmā mērā izskaidrot ar noteicošo 
faktoru atšķirīgu iedarbību uz dažādām sociālajām grupām un 
atšķirīgām šādas iedarbības sekām.

Taču šis modelis ir statisks, un tam ir būtiski trūkumi, kas atklājas 
tad, kad veselības sociālais sadalījums un sekas vai veselības jomā 
pastāvošā nevienlīdzība jāskaidro kompleksā un reversā cēloņseku 
analīzes kontekstā.

Soļi sociālajā ražošanā, atražošanā un nevienlīdzības inertums veselības jomā

Diagramma pēc Rasmussen, N.Kr.:Sociale forskelle, 
Kap. 33, in Kjøller, M, Juel, K. & Kamper-Jørgensen, 
F (red.) Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007. 
Statens Institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet. 
København 2007

Vides resursi
- Vietējā kopienā pieejamie pakalpojumi
- Sociālais kapitāls, uzticēšanās
- Piesaiste tuvējai apkaimei

Sociālā iekļaušana un atstumtība
- Ikdienas aktivitāšu ierobežojumi
- Darba kavējumi slimības dēļ

Apkārtējās vides riska faktori un īpašības
- Fiziskā darba vide
- Psihosociālā darba vide
- Vardarbība un vandālisms
- Piesārņojums un troksnis

Sociālā un personīgā funkcionēšana 
un labsajūta
- Veselības pašvērtējums
- Vitalitāte
- Stress

Grūtību pārvarēšana, iemaņu 
iegūšana un kompetence

- Motivācija īstenot pārmaiņas
- Grūtību pārvarēšana
- Veselības aprūpes 
      pakalpojumu izmantošana
- Zāļu lietošana

Personīgie resursi
- Motivācija īstenot pārmaiņas
- Augļu un dārzeņu lietošana uzturā
- Fiziskās aktivitātes

Slimības un veselības problēmas
- Ilgstošas veselības problēmas
- Konkrētas slimības

Personīgie riska faktori un īpašības
- ĶMI
- Smēķēšana
- Alkohola pārmērīga lietošana
- Fizisku aktivitāšu trūkums

Sociālā līdzdalība
- NVO pasākumi
- Brīvā laika aktivitātes

Papildinošā pieejā uzsvērts, ka veselība pati par sevi ir būtisks 
noteicošais faktors, kas ietekmē indivīda sociālo stāvokli un viņa 
līdzdalības iespējas sabiedriskajā dzīvē. Šo atziņu ilustrē turpmākais 
modelis, kas, raugoties no dzīves gājuma viedokļa, atspoguļo 
veselības ietekmi uz līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, jo veselība ir 
līdzeklis, kas nepieciešams (pozitīvas) sabiedriskās dzīves gājuma 
nodrošināšanai vai riska faktors atstumtībai no darba tirgus un citām 
sabiedriskās dzīves aktivitātēm. Citiem vārdiem sakot, tiek uzskatīts, 
ka veselība kā līdzeklis vai riska faktors ir sākotnējais mainīgais 
papildus tādiem mainīgajiem kā, piemēram, izglītība vai kultūras 
kapitāls, vai citi sociāli mantotie radītie apstākļi. 

Galvenās aptaujas tēmas
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Sociālais 
mantojums 
dzīves gaitā

Izglītība
Dzīvesveids
Veselība

Stāvoklis
Pakļautība 
iedarbībai

Ienākumi
Vara
Neatkarība
Saslimšana

Atstumtība
Iekļaušana
Iemaņu iegūšana
Grūtību pārvarēšana

Ienākumi,
 resursi, 
kvalifikācija

Darba tirgus un 
nodarbinātības 
struktūra 

Atalgojums, izmaksas, 
priekšrocības,
 trūkumi

Ar veselību 
saistītas 
sociālās sekas



Aptaujas modelis un mērķa grupa
Aptaujas mērķis bija izpētīt veselības un ar veselību saistītu 

faktoru izplatību viena Norvēģijas reģiona (Ostfoldas) un viena 
Latvijas plānošanas reģiona (Vidzemes) pašvaldībās. Iegūtie rezultāti 
izmantojami, lai veicinātu izpratni par sociālo nevienlīdzību saistībā 
ar veselības un riska faktoriem. Sociālā nevienlīdzība veselības 
jomā ir pretrunā ar izvirzītajiem labklājības mērķiem. Tā palielina 
nelietderīgās izmaksas labklājības un veselības aprūpes dienestiem 
un samazina potenciālo produktivitāti un iedzīvotāju ienākumus. 

Aptaujas metodoloģijas dizains ir aprakstošs un paredzēts 
plānošanas un praktiskām vajadzībām, nevis cēloņu un pasākumu 
ietekmes izpētei. Cita starpā tās mērķis ir sniegt vispusīgu pārskatu 
par veselību un dzīves kvalitāti, apzinot neaizsargātās grupas, grupas 
ar īpašām vajadzībām, vietējās kopienas stiprās un vājās puses, kā arī 
veidojot pamatu plānošanas procesam pašvaldībā.

 Abās valstīs (Norvēģijā un Latvijā) mērķa grupa bija pilngadīgie 
iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 79 gadiem. Aptaujas izlase bija 17 440 
iedzīvotāji no Norvēģijas (Ostfoldas reģiona; Āremarka [Aremark], 
Ašima [Askim], Eidsberga [Eidsberg], Fredriksta [Fredrikstad], Haldene 
[Halden], Hobola [Hobøl], Vāleres salas [Hvaler], Mārkere [Marker], 
Mosa [Moss], Rakesta [Rakkestad], Rige [Rygge], Rode [Råde], 
Remskoga [Rømskog], Sarpsborga [Sarpsborg], Skipveta [Skiptvet], 
Spīdeberga [Spydeberg], Trēgsta [Trøgstad], Volere [Våler]), kā arī 
4190 iedzīvotāji no astoņām Latvijas pašvaldībām (Amata, Cēsis, 
Jaunpiebalga, Līgatne, Pārgauja, Priekuļi, Rauna, Vecpiebalga). 
Norvēģijas aptauju apstiprināja Norvēģijas Datu aizsardzības iestāde, 
bet Latvijas aptauja tika veikta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
tiesību aktiem. Aptauja Norvēģijā tika veikta 2011.gada rudenī, bet 
Latvijā – 2012. gada pavasara beigās.

Izlases veidošana, datu vākšana un 
populācijas izpēte

Latvijā izlases veidošanā tika izmantoti Valsts Zemes dienesta 
Adrešu reģistra dati un divpakāpju gadījumizlases metode bez 
stratifikācijas. Prognozētais mērķa izlases apjoms bija 4167 adreses, 
bet, lai nodrošinātos pret iespējamo atbirumu (tika paredzēts, ka 
atbildes netiks saņemtas 30% gadījumu), kopā izlasē tika iekļauta 
7031 adrese (bruto izlase). Sešpadsmit procenti no bruto izlases 
(1113 gadījumi) tika atzīti par nederīgiem. Datu vākšanas beigās 
neto izlasē ietilpa 4190 adreses. 

Norvēģijā izlase tika izveidota, balstoties uz Valsts Iedzīvotāju 
reģistra datiem. Šajā reģistrā tiek glabāta pamatinformācija par 
respondentu dzimumu, vecumu, ģimenes stāvokli, pašvaldības 

identifikācijas numuru un ģeogrāfisko pamatvienību. Nejaušas 
(reprezentatīvas) izlases tika izveidotas attiecībā uz katru pašvaldību, 
un vēlamā analizējamā neto izlase bija 1000 respondenti no katras 
pašvaldības. Tomēr mērķa grupās Remskogas pašvaldībā un 
Āremarkas pašvaldībā ietilpa vien attiecīgi 480 un 991 persona, un 
aptaujā tika iekļauti visi šie iedzīvotāji. Fredrikstas un Sarpsborgas 
pašvaldībā vēlamās izlases tika palielinātas par 1000 respondentiem. 
Ostfoldas reģiona padome pieņēma, ka atbildes varētu sniegt 50% no 
izlasē iekļautajiem respondentiem, un tas nozīmēja, ka bruto izlase 
(izlase, kura tika sagatavota anketu izsūtīšanai) bija divas reizes lielāka 
par vēlamo izlasi (1000 respondenti). Lai nodrošinātos pret atbirumu 
datu vākšanas laikā, Norvēģijā attiecībā uz katru pašvaldību tika 
sagatavota papildus izlase, un šajās izlasēs kopā tika iekļauti 8000 
respondentu. Bruto izlase atbilda populācijas sadalījumam.

Latvijā dati tika ievākti strukturētās tiešās (face-to-face) intervijās. 
Intervētāji (n=40, vadīti no Rīgas) devās uz adresēm, kas bija atlasītas 
no Adrešu reģistra. Rezultātā iegūto atbilžu līmenis bija 70,8%, 
bet gadījumos, kad atbildes netika saņemtas, tas notika sekojošu 
iemeslu dēļ – nespēja atbildēt (37 gadījumi), ilgstoša prombūtne 
(104 gadījumi), atteikumi (580 gadījumi), netika nodibināti sakari 
(1007 gadījumi). Lai pārbaudītu konsekvenci un pārliecinātos par 
kvalitāti, aptuveni 15% respondentu tika intervēti atkārtoti pa 
telefonu vai klātienē viņu dzīves vietā. Jautājumi tika kodēti, dati 
ievadīti, izmantojot SPSSPC/SYSTAT, un datus pārbaudīja apmācītas 
personas. Turpmākā datu analīzē un tabulu sagatavošanā izmantotas 
tādas programmas kā SPSS, OpenOffice un MS Excel.

Latvijā dati tika savākti, intervējot respondentus klātienē, savukārt 
Norvēģijā šim nolūkam tika izmantotas pašu respondentu aizpildītas 
anketas, kas viņiem bija izsūtītas pa pastu. Anketas tika izplatītas 
(izsūtot tās trīs nedēļas ilgā laika posmā) kopā ar reģiona vārdā 
sagatavotu uzaicinājuma vēstuli. Atgādinājumi tika izsūtīti 1.5–2 
nedēļas pēc anketu sākotnējās izsūtīšanas (adresātiem, no kuriem 
vēl nebija saņemtas atbildes). Pēc pirmās izsūtīšanas, kas notika 
2011.gada beigās, tika saņemts relatīvi mazs atbilžu skaits, kādēļ 
anketas tika izsūtītas arī papildus izlasei. Fredrikstā un Sarpsborgā 
atbildes sniedza mazāk par 2000 respondentiem, lai gan anketas tika 
izsūtītas arī papildus izlasei. Lai palielinātu respondentu skaitu šajās 
pilsētās, aptaujā tika iesaistīti dalībnieki no TNS Gallup piekļuves 
grupas. Saņemtās aizpildītās anketas tika reģistrētas, ieskenētas 
un saglabātas, bet elektroniskas atbildes, ko sniedza respondenti, 
kuri izvēlējās atbildēt ar interneta starpniecību, tika reģistrētas 
un saglabātas. Galīgais sniegto atbilžu līmenis, kas tika sasniegts 
pēc atgādinājumu izsūtīšanas un papildu izlases iekļaušanas, bija 
38,3%. Visa no anketām iegūtā informācija tika iekļauta datnē SPSS 
formātā.

 Materiāls un metodes
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Reprezentativitāte
Aptaujās, kuros nesaņemto atbilžu līmenis ir relatīvi augsts, 

pastāv risks, ka realizētā izlase nenodrošina objektīvu rezultātu 
atspoguļojumu. Visām uzaicinātajām personām, kas nepiedalās 
aptaujā (neatkarīgi no nepiedalīšanās iemesla), var piemist īpašības, 
kam nav gadījuma raksturs. Ciktāl personas, kas nepiedalās aptaujā, 
nereprezentē izvēlēto izlasi un mērķa populāciju, realizētā izlase var 
sniegt neobjektīvas aplēses vai rezultātus. 

Standartizētas statistiskās analīzes pamatā ir pieņēmums, ka 
attiecībā uz visiem populācijā ietilpstošajiem indivīdiem pastāv 
vienāda varbūtība vai skaitliski aprēķināma varbūtība, ka šie indivīdi 
tiks iekļauti izlasē. Attiecībā uz iespējamajām novirzēm starp izlasi 
un visu populāciju var piemērot svēršanas procedūras, kas atvieglo šo 
noviržu ņemšanu vērā datu analīzē.

Galīgo izlašu svēršana nozīmē atbildes datu korekciju un noviržu 
likvidēšanu, lai nodrošinātu, ka dati atspoguļo vai attēlo mērķgrupas 
populāciju. Abās valstīs tika konstatētas novirzes starp varbūtības 
izlasi un reālo populāciju, un šo noviržu korekcijai tika izmantota 
grupu sadalījuma svēršana pēc vecuma un dzimuma. Tāpēc svērumi 
tika aprēķināti atbilstoši varbūtībai, kāda pastāv attiecībā uz to, ka 
respondents tiks iekļauts izlasē, ņemot vērā pašvaldībās esošās 
grupas pēc dzimuma un vecuma. Latvijā vīriešu īpatsvars neto izlasē 

ir zemāks par līmeni, kas atbilst oficiālajiem datiem, un tajā ir pārāk 
daudz pārstāvēti gados vecāki iedzīvotāji (60 gadi un vecāki) un 
nepietiekami pārstāvēti gados jauni iedzīvotāji (18–29 gadi). 

Norvēģijā izlases, kas izveidotas katrā pašvaldībā, tika svērtas 
pēc vecuma un dzimuma atbilstoši populācijā pastāvošajam 
sadalījumam, kā arī to daļai no visa reģiona iedzīvotāju kopuma. 
Sarpsborgā un Fredrikstā svēršana tika izmantota arī tam, lai ņemtu 
vērā mazpilsētu lielumu, jo mazpilsētu izlases bija pārāk mazas, 
lai tās varētu svērt pēc katras mazpilsētas iedzīvotāju sadalījuma 
pēc dzimuma un vecuma. Tādēļ, lai nodrošinātu oficiālās statistikas 
atspoguļojumu, tika izmantota iteratīva svēršanas procedūra. 
Standartizētā svēršana pēc dzimuma un vecuma katrā pašvaldībā 
(pamatojoties uz reģiona iedzīvotāju sadalījumu pēc vecuma un 
dzimuma 2011.gadā) atviegloja pašvaldību salīdzināšanu, ievērojot 
starp tām pastāvošās dzimuma un vecuma sadalījuma atšķirības. 
Galīgajā izlasē, kas Norvēģijā izveidojās datu vākšanas noslēgumā, 
bija mazliet par daudz pārstāvētas sievietes un gados vecāka grupa, 
bet nepietiekami  pārstāvēta bija gados jauni iedzīvotāji. Tomēr 
identificētās novirzes atbilst šāda veida iedzīvotāju pētījumam.

Mērķgrupas populācija un realizēto pētījuma izlašu īpašības 
sīki aprakstītas tehniskajos ziņojumos: “About the Survey, Østfold 
Health and Environmental Survey 2011, no. 116560” (Norvēģija) un 
“Iedzīvotāju veselības portreta aptauja 2012.gada aprīlis–jūnijs” 
(Latvija).
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1. Ostfoldas reģionā un 8 Vidzemes plānošanas reģiona 
novadu pašvaldībās veiktās aptaujas rezultāti ir apkopoti divās 
pamatnodaļās. 

2. Pirmajā rezultātiem veltītajā nodaļā izklāstīts dažādu veselības 
rezultatīvo rādītāju sadalījums pētāmo izlašu sociāldemogrāfiskajās 
apakšgrupās. 

3. Otrajā rezultātiem veltītajā nodaļā izklāstīts dažādu ar sociālo 
līdzdalību un aktivitātēm saistītu rezultatīvo rādītāju sadalījums 
sociāldemogrāfiskajās grupās, kā arī tādu respondentu grupās, kuri 
cieš no ilgstošām veselības problēmām vai kuri no šādām veselības 
problēmām necieš.

4. Rezultāti, kas iegūti attiecībā uz sievietēm un vīriešiem, ir 
norādīti atsevišķās tabulās, jo viens no galvenajiem projekta mērķiem 
ir aplūkot dzimumu atšķirības. Novietojot divas tabulas blakus vienu 
otrai, tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar pastāvošām raksturīgām 
tendencēm vīriešu un sieviešu vidū. 

5. Pēc šīs ievadinformācijas sniegts viens tabulas piemērs pirmajai 
rezultātiem veltītajai nodaļai.

6. Tabulas pirmajā ailē sniegti vispārēji mainīgie lielumi vai 
raksturojošie lielumi, atbilstoši kuriem veikts rezultātu sīkāks 
sadalījums. Katram mainīgajam lielumam noteiktas atsevišķas 
kategorijas.

7. Augšējā rindā (3. rindā) norādīts kopējais tādu respondentu 
procentuālais īpatsvars sieviešu un vīriešu vidū, kuri norādīja, ka viņu 
veselības stāvoklis ir labs vai ļoti labs, un attiecībā uz katru dzimumu ir 
norādīts absolūtais izlasē iekļauto vīriešu un sieviešu skaits. Skaitliskie 
rādītāji nav koriģēti saistībā ar nerespondenci, taču ir labota izplatība 
vai procentuālie rādītāji. 

8. Procentuālais sadalījums apliecina, ka sieviešu vidū ir nedaudz 
zemāks tādu respondentu procentuālais īpatsvars, kuri par savu 
veselību sniedza labu pašvērtējumu.

9. Tabulas nākamajā rindā (4. rindā) norādīts rezultāts, kas iegūts 
attiecībā uz jaunāko vecuma grupu, un pēc tam rezultāti, kas iegūti 
attiecībā uz citām vecuma grupām. Saucējs (vīriešu un sieviešu skaits 
dažādās vecuma grupās) ir absolūtais jeb nekoriģētais/ nelabotais 
skaits, kas iegūts datu vākšanā: tik daudz respondentu dažādās vecuma 
grupās (gan vīrieši, gan sievietes) sniedza atbildes uz aptaujas anketā 
uzdotajiem jautājumiem. Rezultāti/procentuālie rādītāji attiecīgajās 
vecuma grupās ir reālie procentuālie rādītāji – tie nav jākoriģē, jo 
norādītie rezultāti ir stratificēti atbilstoši vecumam un dzimumam.

10. Ailēs ar ierakstu “Procenti” vīriešiem un sievietēm redzams, 
ka jaunākajā vecuma grupā sievietes retāk nekā vīrieši snieguši labu 
veselības pašvērtējumu, turpretī divās vecākajās vecuma grupās labu 
veselības pašvērtējumu sievietes sniegušas biežāk nekā vīrieši. 

11. Nākamās ailes nosaukums ir “SRR”, un tas nozīmē “standartizēta 
rādītāju attiecība” [Standardised Rate Ratio]. Šajā ailē norādīta 
skaitliskā vērtība intervālā ap “1,00” – zemāka vai augstāka par to. Šī 
skaitliskā vērtība norāda to, vai attiecīgā vecuma grupa ir augstāka vai 
zemāka nekā vecuma grupas, kuras tiek izmantotas kā salīdzināšanas 

Informācija par standarttabulām

grupas (“bāzlīnija”). Šajā gadījumā mēs kā bāzlīniju esam izvēlējušies 
30–44 gadu vecuma grupu. Redzams, ka 18–29 gadus vecu sieviešu 
gadījumā SRR vērtība ir 1,04 – tas nozīmē, ka šo sieviešu vidū labas 
veselības pašvērtējuma līmenis ir augstāks nekā salīdzināšanas grupā 
(kurā SRR vērtība ir 1,00). Gados vecāku sieviešu grupas gadījumā 
SRR vērtība ir zemāka par 1,00, un tas liecina par to (ko mēs jau bijām 
iepriekš noskaidrojuši, ievērojot attiecīgo procentuālo rādītāju), ka 
šajā grupā ir mazāk tādu sieviešu, kuras uzskata, ka viņu veselības 
stāvoklis ir labs.

12. Mēs zinām, ka pat nejaušas izlases gadījumā mēs nevaram 
būt pārliecināti par to, ka izveidotā izlase pilnīgi precīzi atspoguļo 
mērķa populāciju. Iespējams, ka mūsu izlasē būs procentuāli mazāk 
vai vairāk tādu respondentu, kuri uzskata, ka viņu veselības stāvoklis 
ir labs vai slikts, nekā šādu iedzīvotāju ir kopējā populācijā.

13. Vai 11. punktā minētā atšķirība ir lielāka nekā nejaušā novirze, 
kas izmantota, veidojot nejaušu respondentu izlasi? Aprēķinātas 
divas vērtības vai ticamības robežas, lai novērtētu to, vai šīs atšķirības 
(skaitliski augstākas par 1,00 vai zemākas par to) pastāvētu situācijā, 
ja izlase tiktu veidota pilnīgi nejauši. Ticamības robežas norāda to, cik 
liela novirze no vērtības “1,00” paredzama, pat ja respondenti tiek 
atlasīti no populācijas, kurā starp dažādām vecuma grupām nepastāv 
atšķirības. Ja atšķirības (SRR) pārsniedz ticamības intervālus, pastāv 
augsta varbūtība, ka atšķirības atspoguļo reālās atšķirības, kas pastāv 
populācijā.

14. Tabulas ailes, kurās atzīmēts “+” vai “-”, norāda, vai SRR 
pārsniedz ticamības intervālus. Analīzē konstatēts tas, ka gan vīriešu, 
gan sieviešu gadījumā visas vecuma grupas atšķiras no bāzlīnijas 
grupas.  

15. Un neliela vēre: attiecībā uz vecuma grupu SRR standartizācija 
nav piemērota. SRR ir aptuvena attiecība starp tādu respondentu 
procentuālo īpatsvaru attiecīgajā vecuma grupā, kuri uzskata, ka viņu 
veselības stāvoklis ir labs, un šādu respondentu procentuālo īpatsvaru 
bāzlīnijas grupā (30–44 gadu vecuma grupā).

16. Nākamais vispārējais mainīgais lielums ir izglītības līmenis. 
Mēs zinām, ka starp dažādām izglītības līmeņa grupām pastāv ar 
vecuma struktūru saistītas atšķirības. Tāpēc veselības pašvērtējuma 
atšķirību, kas pastāv starp izglītības līmeņa grupām, var būt radījusi 
šī slēptā vecuma atšķirība. Tāpēc SRR ir standartizēts attiecībā uz 
vecumu, proti, tajā ir ņemta vērā minētā vecuma atšķirība, un ir 
koriģēts aprēķinātais SRR, lai tabulā norādītais SRR neatspoguļotu 
slēptās vecuma atšķirības.

17. Šajā standartizācijas procesā ir izmantota Pasaules Veselības 
organizācijas standarta populācijas vecuma struktūra. Tā ir izmantota 
kā standartprocedūra, lai nebūtu jāizmanto dažādas vecuma grupu 
struktūras, kuras izraudzītas par bāzlīnijas grupām.

18. Tas pats princips nedaudz atšķirīgi piemērots attiecībā uz 
citiem vispārējiem vai sadalījuma mainīgajiem lielumiem.

19. Tabulās, kas iekļautas otrajā rezultātiem veltītajā nodaļā, 
ir pievienots vispārējs mainīgais lielums “ilgstošas veselības 

Šajā nodaļā lasītājs tiek iepazīstināts ar ziņojumā iekļautajām tabulām un viņam tiek izskaidrots to loģiskais pamatojums un saturs.*

* Tabulās ir iekļautas visas pašvaldības Ostfoldas reģionā, Norvēģijā, un 8 pašvaldības Vidzemes plānošanas reģionā, Latvijā.
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problēmas” ar nolūku izpētīt veselības problēmu ietekmi uz 
līdzdalību. Ilgstošu veselības problēmu gadījumos mēs zinām, ka 
tie, kuri cieš no veselības problēmām, ir vecāki par tiem, kas necieš 
no veselības problēmām. Līdz ar to arī tās tabulas, kurās ilgstošas 
veselības problēmas izmantotas kā vispārējs mainīgais lielums, ir 
standartizētas attiecībā uz respondentu vecumu.

20. Sadalījumā pēc nodarbinātības statusa iekļauti vienīgi SRR 
aprēķini attiecībā uz nodarbinātiem respondentiem (bāzlīnija) 
un nenodarbinātiem un “citiem” respondentiem. Citu grupu 
(pensionāru un studentu) vecuma struktūra visnotaļ atšķiras no 
“standartpopulācijas” vecuma struktūras, un dažas vecuma grupas, 
kas ietilpst standartpopulācijā, pensionāru grupā un studentu grupā 

  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR
Ticamības
intervāls

 Skaits Procenti SRR
Ticamības
intervāls

 Skaits

Kopā  72.8 9519 73.6 7918

Vecums 

18-29 80.4 1.04 (1.01-1.08) + 960 85.2 1.06 (1.03-1.10) + 612
30-44 77.0 1.00 2129 80.0 1.00 1560
45-64 69.6 0.90 (0.87-0.93) - 4144 66.8 0.84 (0.81-0.87) - 3600
65-79 64.7 0.84 (0.81-0.87) - 2286 63.5 0.79 (0.73-0.83) - 2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 58.1 0.84 (0.79-0.89) - 2127 58.6 0.90 (0.86-0.95) - 1657
Augstāka par vidējo 71.8 1.00 4240 73.5 1.00 3862
Augstākā (īsā) 81.5 1.13 (1.10-1.16) + 2139 81.2 1.11 (1.08-1.14) + 1401
Augstākā (garā) 88.6 1.23 (1.19-1.28) + 586 85.2 1.16 (1.12-1.20) + 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 84.2 1.00   5247 82.1 1.00   4728
Saņem vecuma pensiju 65.9 1681 64.4 1604
Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 37.4 0.44 (0.40-0.49) - 1465 34.4 0.46 (0.41-0.52) - 1049

Students 83.7 407 88.7 195
Cits 56.1 0.66 (0.62-0.71) - 719 52.7 0.63 (0.57-0.69) - 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 75.4 1.00   6720 74.1 1.00   6081
Viens (neprecējies) 77.6 0.92 (0.85-0.99) - 452 77.2 0.83 (0.78-0.89) - 513
Viens (šķīries) 63.5 0.84 (0.79-0.88) - 1201 65.6 0.91 (0.87-0.96) - 772
Cits 64.5 0.84 (0.79-0.90) - 1146 74.5 0.98 (0.92-1.04)   550

Pašvaldība

Haldene 75.7 1.05 (1.00-1.11) + 524 75.5 1.01 (0.96-1.07)   441
Mosa 73.1 1.00 (0.94-1.05)   535 70.6 0.95 (0.90-1.01)   397
Sarpsborga 71.6 0.99 (0.94-1.03)   956 71.8 0.98 (0.94-1.02)   757
Fredriksta 72.6 0.99 (0.95-1.03)   902 75.2 1.03 (0.99-1.06)   805
Vālere 73.3 1.03 (0.89-1.19)   584 73.2 1.01 (0.89-1.16)   501
Āremarka 71.5 0.98 (0.74-1.30)   228 72.1 1.00 (0.80-1.26)   212
Mārkere 73.0 1.04 (0.90-1.20)   529 70.9 1.01 (0.87-1.15)   441
Remskoga 81.8 1.15 (0.92-1.45)   119 85.5 1.13 (0.86-1.47)   116
Trēgsta 73.7 1.02 (0.90-1.16)   569 73.1 0.99 (0.88-1.12)   450
Spīdeberga 74.3 1.01 (0.89-1.15)   514 76.5 1.03 (0.91-1.16)   434
Ašima 66.2 0.91 (0.84-1.00)   454 69.6 0.95 (0.87-1.03)   382
Eidsberga 75.3 1.03 (0.95-1.12)   530 73.1 0.99 (0.91-1.08)   425
Skipveta 69.8 0.96 (0.81-1.14)   458 73.1 0.99 (0.86-1.15)   371
Rakesta 75.5 1.04 (0.95-1.15)   568 76.3 1.03 (0.93-1.13)   488
Rode 76.2 1.07 (0.97-1.18)   553 77.1 1.06 (0.97-1.16)   479
Rige 73.5 1.01 (0.93-1.09)   527 72.9 1.01 (0.94-1.08)   437
Voler 72.0 0.99 (0.86-1.14)   480 73.8 0.99 (0.87-1.13)   398
Hobola 70.7 0.98 (0.85-1.12)   489 77.7 1.05 (0.94-1.17)   382

nav pārstāvētas, tāpēc aprēķināt SRR, kas standartizēts attiecībā 
pret vecumu, ir bezjēdzīgi un statistiski nelietderīgi.

21. Sadalījumos par darba kavējumu slimības dēļ (skat. otro 
rezultātiem veltīto nodaļu), tabulas izlasē iekļauti tikai nodarbinātie 
iedzīvotāji. Turklāt sadalījumi pēc izglītības līmeņa, ģimenes 
stāvokļa un pašvaldībām ir attiecināti vienīgi uz iedzīvotājiem, kuri 
nav sasnieguši 65 gadu vecumu.

22. Darbspējas sadalījumos (sk. otro rezultātiem veltīto nodaļu) 
tika iekļauti tie, kas nav sasnieguši 65 gadu vecumu pēc izglītības 
līmeņa, ģimenes stāvokļa un pašvaldībām.

23. Neviena pašvaldība nav izraudzīta par bāzlīnijas pašvaldību. 
Šajā gadījumā kā bāzlīnija tiek izmantoti visa reģiona vidējie rādītāji.

Labs vai  ļoti labs 
veselības pašvērtējums, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  * Tabulās ir iekļautas visas pašvaldības Ostfoldas reģionā, Norvēģijā, un 8 pašvaldības Vidzemes plānošanas reģionā, Latvijā.

Veselība un labsajūta* 
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Tabulā atspoguļoti laba vai ļoti laba veselības pašvērtējuma līmeņi, kas noteikti, pamatojoties uz respondentu sniegtajām atbildēm. 
Veselības pašvērtējums jeb veselības pašnovērtējums ir respondenta subjektīvais vērtējums par viņa veselības stāvokli. Parasti starp veselības 
pašvērtējumu un medicīniski diagnosticēto veselības stāvokli pastāv cieša saikne. Tomēr daudzi uzskata, ka viņu veselības stāvoklis ir pietiekami 
labs, pat tad, ja viņiem ir medicīniski diagnosticēta slimība. Savukārt citi uzskata, ka viņu veselības stāvoklis ir sliktāks vai ļoti slikts, lai arī viņiem 
nav diagnosticēta slimība.

Raugoties no sabiedrības veselības viedokļa, svarīgi ņemt vērā ne tikai saslimstības un veselības profesionālā novērtējuma rezultātus, bet 
arī iedzīvotāju subjektīvo vērtējumu, kā arī mērīt saslimstību un veselības stāvokli no sociālā viedokļa, proti, to, cik pilnvērtīgi iedzīvotāji spēj 
īstenot savus sociālos uzdevumus un pienākumus, ko no viņiem sagaida esošā sociālajā vidē.

Sieviešu vidū 45,9% respondentu novērtēja savu veselības 
stāvokli kā labu vai ļoti labu. Vīriešu vidū šis rādītājs ir augstāks – 
57,1% respondentu novērtēja savu veselību kā labu vai ļoti labu. 

Ļoti augsts procentuālais īpatsvars gados jaunāku iedzīvotāju 
grupā vīriešu un sieviešu vidū novērtēja savu veselību kā labu (šajā 
grupā 86% vīriešu un 82,5% sieviešu novērtēja savu veselību kā 
labu), bet gados vecāko respondentu grupā procentuālais īpatsvars 
bija ļoti zems (tikai 19,4% vīriešu un 12,8% sieviešu novērtēja savu 
veselību kā labu).

Pastāv arī skaidras ar izglītības līmeni saistītas atšķirības. 
Iedzīvotāju īpatsvars ar zemāko izglītības līmeni (kuri ieguvuši tikai 
pamatizglītību) ir salīdzinoši mazāks, kas novērtē savu veselību kā 
labu vai ļoti labu nekā ar augstāku izglītības līmeni (kuri ieguvuši 
vidējo vai augstāko izglītību). 

Ja vērtē respondentu atbilžu sadalījumu pēc nodarbinātības 
statusa, iespējams konstatēt, ka procentuāli lielāks nodarbināto 
iedzīvotāju īpatsvars vērtē savu veselības stāvokli kā labu vai ļoti 
labu, salīdzinot ar algotu darbu nestrādājošiem vai tiem, kuri saņem 
sociālos pabalstus vai invaliditātes pensiju. Galvenais skaidrojums 
pastāvošām atšķirībām ir pieņēmums, ka iedzīvotājiem ar sliktu 
veselības stāvokli ir grūtības veikt pastāvīgu profesionālo darbību. 
Tādu iedzīvotāju grupā, kuri saņem vecuma pensiju, un studentu 
grupā šādu respondentu procentuālais īpatsvars attiecīgi ir ļoti 
zems vai ļoti augsts atkarībā no vecuma.

Vērtējums par savu veselību kā labu, vērtējot pēc ģimenes 
stāvokļa, dažādās grupās atšķiras. Taču, veicot ar vecuma atšķirībām 
saistītu korekciju, konstatēts, ka neviena no šīm atšķirībām, kas 
pastāv starp dažādām ģimenes stāvokļa grupām, nav statistiski 
nozīmīga.

Katrā pašvaldībā iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri novērtē 
savu veselību kā labu vai ļoti labu, tiek salīdzināts ar visu novadu 
pašvaldību vidējo rādītāju un koriģēts, ņemot vērā pašvaldību 
savstarpējās atšķirības pēc iedzīvotāju vecuma. Vienā pašvaldībā šis 
līmenis bija ievērojami augstāks gan sieviešu, gan vīriešu vidū.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija

Sieviešu vidū 72,8% iedzīvotāju novērtēja savu veselību kā labu vai 
ļoti labu. Gandrīz tāds pats procentuālais īpatsvars pastāv vīriešu vidū, 
kas novērtē savu veselības stāvokli kā labu vai ļoti labu (73,6%). 

Gan sieviešu, gan vīriešu vidū visaugstākais procentuālais īpatsvars, 
kuri novērtēja savu veselību kā labu, ir gados jaunāko iedzīvotāju grupā, 
bet viszemākais procentuālais īpatsvars ir gados vecāko iedzīvotāju 
grupā. Attiecīgi gados jaunāko sieviešu vidū šis procentuālais īpatsvars 
ir 80,4%, bet gados vecāko sieviešu vidū – 64,7%, savukārt gados 
jaunāko vīriešu vidū tas ir 85,2%, bet gados vecāko vīriešu vidū – 
63,5%.

Pastāv arī skaidras ar izglītības līmeni saistītas atšķirības – iedzī-
votāju īpatsvars ar zemu izglītības līmeni ir mazāks, kuri novērtēja 
savu veselības stāvokli kā labu vai ļoti labu nekā iedzīvotāji ar augstāku 
izglītības līmeni. Procentuālais sadalījums saistībā ar atšķirībām pēc 
izglītības līmeņa ir līdzīgas gan vīriešu, gan sieviešu grupās.

Piemērojot respondentu sadalījumu pēc nodarbinātības statusa, 
iespējams konstatēt, ka nodarbinātie iedzīvotāji novērtēja savu veselību 
kā labu vai ļoti labu ievērojami biežāk nekā bez darba esošie vai tie, 
kas saņem sociālos pabalstus vai invaliditātes pensiju. Iespējamais 
galvenais skaidrojums pastāvošām atšķirībām ir tas, ka iedzīvotājiem 
ar sliktu veselības stāvokli ir grūtības īstenot pastāvīgu profesionālo 
darbību. Grupā “citi” iekļauti galvenokārt respondenti, kuri nesniedza 
atbildes uz jautājumiem par nodarbinātību. Lielāko daļu no šiem 
iedzīvotājiem var uzskatīt par izstumtiem no darba tirgus, un šai grupai 
raksturīgs samērā zems labas veselības pašvērtējuma līmenis.

Kas attiecas uz ģimenes stāvokli, dažādās grupās pastāv atšķirīgs 
tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri novērtēja savu veselību 
kā labu. Visaugstākais procentuālais īpatsvars pastāv neprecētu 
vientuļu sieviešu un vīriešu grupā. Iemesls ir tas, ka vidēji šīs grupas 
dalībnieki ir ievērojami jaunāki nekā citu grupu respondenti. Veicot ar 
grupu savstarpējām vecuma atšķirībām saistītu korekciju, iegūtais SRR 
(standartizēta rādītāju attiecība) liecina par to, ka neprecētu vientuļu 
iedzīvotāju grupā procentuālais īpatsvars, kuri novērtē savu veselību kā 
labu, ir salīdzinoši zemāks nekā precētu iedzīvotāju grupā. SRR parāda, 
ka precētu iedzīvotāju grupā kopumā ir augstāks tādu iedzīvotāju 
procentuālais īpatsvars, kuri novērtēja savu veselību kā labu vai ļoti 
labu.

Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  45.9 2550 57.1 1617

Vecums

18-29 82.5 1.28 (1.21-1.35) + 335 86.0 1.22 (1.16-1.29) + 307

30-44 64.7 1.00 462 70.5 1.00 379

45-64 42.3 0.65 (0.61-0.70) - 883 45.3 0.64 (0.60-0.69) - 594

65-79 12.8 0.20 (0.17-0.23) - 870 19.4 0.28 (0.24-0.32) - 337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 33.8 0.78 (0.67-0.89) - 576 50.6 0.88 (0.78-0.98) - 354

Augstāka par vidējo 53.9 1.00 546 59.5 1.00 356

Augstākā (īsā) 43.3 0.89 (0.81-0.98) - 844 58.6 1.00 (0.92-1.09)   676

Augstākā (garā) 53.5 1.05 (0.95-1.15)   578 59.4 1.13 (1.02-1.25) + 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 59.0 1.00   1137 68.5 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 12.7 926 18.4 354
Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 44.9 0.84 (0.74-0.95) - 262 42.5 0.71 (0.62-0.80) - 273

Students 88.2 156 91.1 137

Cits 77.4 0.90 (0.72-1.13)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 52.2 1.00   1316 55.0 1.00   1017

Viens (neprecējies) 32.1 0.89 (0.77-1.03)   798 62.5 0.92 (0.80-1.05)   296

Viens (šķīries) 46.3 0.99 (0.89-1.11)   374 53.6 0.92 (0.84-1.02)   232

Cits 65.4 1.08 (0.89-1.32)   62 72.8 1.10 (0.97-1.26)   72

Pašvaldība

Amata 39.2 0.87 (0.73-1.04)   319 50.2 0.88 (0.75-1.02)   215

Cēsis 37.6 0.81 (0.67-0.96) - 406 51.2 0.87 (0.75-1.02)   171

Jaunpiebalga 45.5 0.98 (0.83-1.14)   292 55.8 0.96 (0.82-1.12)   173

Līgatne 69.3 1.43 (1.32-1.55) + 291 73.3 1.30 (1.20-1.40) + 233

Pārgauja 47.0 1.08 (0.95-1.22)   316 56.7 1.01 (0.88-1.16)   170

Priekuļi 43.0 0.96 (0.83-1.13)   342 60.5 1.07 (0.95-1.20)   221

Rauna 41.9 0.96 (0.82-1.13)   295 47.4 0.85 (0.73-1.00)   212

Vecpiebalga 44.2 0.95 (0.81-1.11)   289 61.8 1.08 (0.95-1.21)   222

Labs vai ļoti labs veselības 
pašvērtējums, Vidzemes 
plānošanas reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  72.8 9519 73.6 7918

Vecums 

18-29 80.4 1.04 (1.01-1.08) + 960 85.2 1.06 (1.03-1.10) + 612

30-44 77.0 1.00 2129 80.0 1.00 1560

45-64 69.6 0.90 (0.87-0.93) - 4144 66.8 0.84 (0.81-0.87) - 3600

65-79 64.7 0.84 (0.81-0.87) - 2286 63.5 0.79 (0.73-0.83) - 2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 58.1 0.84 (0.79-0.89) - 2127 58.6 0.90 (0.86-0.95) - 1657

Augstāka par vidējo 71.8 1.00 4240 73.5 1.00 3862

Augstākā (īsā) 81.5 1.13 (1.10-1.16) + 2139 81.2 1.11 (1.08-1.14) + 1401

Augstākā (garā) 88.6 1.23 (1.19-1.28) + 586 85.2 1.16 (1.12-1.20) + 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 84.2 1.00   5247 82.1 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 65.9 1681 64.4 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 37.4 0.44 (0.40-0.49) - 1465 34.4 0.46 (0.41-0.52) - 1049

Students 83.7 407 88.7 195

Cits 56.1 0.66 (0.62-0.71) - 719 52.7 0.63 (0.57-0.69) - 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 75.4 1.00   6720 74.1 1.00   6081

Viens (neprecējies) 77.6 0.92 (0.85-0.99) - 452 77.2 0.83 (0.78-0.89) - 513

Viens (šķīries) 63.5 0.84 (0.79-0.88) - 1201 65.6 0.91 (0.87-0.96) - 772

Cits 64.5 0.84 (0.79-0.90) - 1146 74.5 0.98 (0.92-1.04)   550

Pašvaldība

Haldene 75.7 1.05 (1.00-1.11) + 524 75.5 1.01 (0.96-1.07)   441

Mosa 73.1 1.00 (0.94-1.05)   535 70.6 0.95 (0.90-1.01)   397

Sarpsborga 71.6 0.99 (0.94-1.03)   956 71.8 0.98 (0.94-1.02)   757

Fredriksta 72.6 0.99 (0.95-1.03)   902 75.2 1.03 (0.99-1.06)   805

Vālere 73.3 1.03 (0.89-1.19)   584 73.2 1.01 (0.89-1.16)   501

Āremarka 71.5 0.98 (0.74-1.30)   228 72.1 1.00 (0.80-1.26)   212

Mārkere 73.0 1.04 (0.90-1.20)   529 70.9 1.01 (0.87-1.15)   441

Remskoga 81.8 1.15 (0.92-1.45)   119 85.5 1.13 (0.86-1.47)   116

Trēgsta 73.7 1.02 (0.90-1.16)   569 73.1 0.99 (0.88-1.12)   450

Spīdeberga 74.3 1.01 (0.89-1.15)   514 76.5 1.03 (0.91-1.16)   434

Ašima 66.2 0.91 (0.84-1.00)   454 69.6 0.95 (0.87-1.03)   382

Eidsberga 75.3 1.03 (0.95-1.12)   530 73.1 0.99 (0.91-1.08)   425

Skipveta 69.8 0.96 (0.81-1.14)   458 73.1 0.99 (0.86-1.15)   371

Rakesta 75.5 1.04 (0.95-1.15)   568 76.3 1.03 (0.93-1.13)   488

Rode 76.2 1.07 (0.97-1.18)   553 77.1 1.06 (0.97-1.16)   479

Rige 73.5 1.01 (0.93-1.09)   527 72.9 1.01 (0.94-1.08)   437

Voler 72.0 0.99 (0.86-1.14)   480 73.8 0.99 (0.87-1.13)   398

Hobola 70.7 0.98 (0.85-1.12)   489 77.7 1.05 (0.94-1.17)   382

Labs vai ļoti labs 
veselības pašvērtējums, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Vidzemē 30,8% sieviešu un 21% vīriešu norādīja, ka viņiem ir 
ilgstošas veselības problēmas.

Aptuveni 7% sieviešu un vīriešu 18–29 gadus vecu iedzīvotāju 
grupā norādīja uz ilgstošām veselības problēmām, savukārt 65 gadus 
un vecāku iedzīvotāju grupā ilgstošas veselības problēmas skar 57,7% 
sieviešu un 47,1% vīriešu.

Pastāvošās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm daļēji 
skaidrojamas ar to, ka vīrieši nelabprātāk runā par savām veselības 
problēmām vai nespēju.

Sievietes ar zemāku izglītības līmeni cieš no ilgstošām veselības 
problēmām (42,6%) vairāk nekā pārējās izglītības līmeņu grupas 
(27%–28%). Vīriešu vidū visaugstākie saslimstības rādītāji bija 
iedzīvotāju grupā ar zemāko izglītības līmeni, taču tie bija tikai 
nedaudz augstāki nekā pārējās izglītības līmeņu grupās. Vīriešu vidū 
ar augstāko izglītību bija viszemākais saslimstības līmenis. 

Pastāv skaidra atšķirība starp nodarbinātiem un bezdarbniekiem 
vai tiem, kuri ir neaktīvi un nepiedalās darba tirgū. Nodarbināto 
sieviešu un vīriešu vidū saslimstības procentuālais īpatsvars ir 
ievērojami zemāks nekā bez darba esošo vidū. 

Ilgstošas veselības problēmas

Līdzīgi kā daudzās citās iedzīvotāju aptaujās, liela daļa pieaugušo 
norāda, ka sirgst no ilgstošām vai hroniskām veselības problēmām 
vai apstākļiem. Ar ilgstošām veselības problēmām saskaras 42,7% 
sieviešu un 39,5% vīriešu.

Kā jau tas bija paredzams, izteikts kritums konstatēts saistībā 
ar vecumu - gados jaunāko iedzīvotāju vidū  30,4% sievietes un 
26% vīrieši atzīmēja ilgstošas veselības problēmas. Gados vecāku 
iedzīvotāju vidū  ar ilgstošas veselības problēmām saskaras 50,1% 
sieviešu un 53,2% vīriešu.

Ņemot vērā izglītības līmeni, ļoti izteiktas atšķirības (līdzīgi gan 
vīriešu, gan sieviešu gadījumā) pastāv iedzīvotāju vidū ar zemāku 
izglītības līmeni – ar ilgstošām veselības problēmām saskārās 52,1% 
(vīriešu) un 53% (sieviešu), samazinoties respondentu procentuālam 
īpatsvaram iedzīvotāju vidū ar augstāko izglītības līmeni uz 32,5% 
un 35,2%.

Piemērojot sadalījumu pēc nodarbinātības statusa, nepārprotami 
redzams, ka ievērojami augstāks ilgstošu veselības problēmu līmenis 
ir konstatēts algotu darbu nestrādājošo, kā arī sociālo pabalstu vai 
invaliditātes pensiju saņēmēju vidū; turklāt tas pārsniedz pat vecuma 
pensiju saņēmēju vidū konstatēto ilgstošo veselības problēmu 
līmeni.

Zemākais ilgstošu veselības problēmu līmenis konstatēts precētu 
vai kopā dzīvojošo iedzīvotāju grupā, bet abās vientuļo respondentu 
grupās ilgstošu veselības problēmu līmenis ir ievērojami augstāks. 
Attiecībā uz SRR vīriešu un sieviešu vidū ir rezultatīvie rādītāji ir 
līdzīgi.

Būtiskas atšķirības pašvaldību starpā netika konstatētas.

Ļoti sarežģīti gūt vispusīgu priekšstatu par iedzīvotāju mirstību vai saslimstību. Lielākajai daļai valstu ir laba statistika par nāves cēloņiem 
un nāvi izraisošām slimībām, un šāda statistika ir apkopota ir valsts mērogā. Dažām valstīm ir laba statistika par slimībām, kuras pacienti ārstē 
slimnīcās, un par slimībām, kuru dēļ jāizmanto primārās veselības aprūpes pakalpojumi. Taču informāciju par slimībām un veselības problēmām, 
ar kurām iedzīvotāji sirgst ikdienā un ar kurām tie ne vienmēr vēršas pēc palīdzības veselības aprūpes sistēmas iestādēs, iespējams apkopot, 
vienīgi veicot aptaujas, kurās respondenti sniedz informāciju par savām veselības problēmām un veselības stāvokli.

Veselības portreta aptaujas anketā ir vispārīgs jautājums par ilgstošām veselības problēmām. Respondents nenorādīs visas hroniskas vainas, 
kuras spētu atklāt vai diagnosticēt cilvēks ar medicīnisko izglītību. Iespējams, respondents norādīs tikai tās veselības problēmas, kuras uzskatīs 
par problemātiskām vai kuras kaut kādā veidā viņu ietekmēs.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija  Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  30.8 2550 21.0 1617

Vecums

18-29 6.6 0.35 (0.24-0.51) - 335 6.7 0.63 (0.41-0.96) - 307

30-44 18.7 1.00 462 10.6 1.00 379

45-64 28.1 1.50 (1.27-1.77) + 883 25.6 2.41 (1.87-3.10) + 594

65-79 57.7 3.09 (2.66-3.58) + 870 47.1 4.43 (3.48-5.64) + 337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 42.6 1.32 (1.02-1.70) + 576 23.6 0.90 (0.68-1.18)   354

Augstāka par vidējo 27.0 1.00 546 22.7 1.00 356

Augstākā (īsā) 28.2 0.92 (0.74-1.13)   844 19.6 0.88 (0.70-1.10)   676

Augstākā (garā) 27.0 0.85 (0.68-1.08)   578 18.4 0.65 (0.46-0.92) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 19.1 1.00   1137 14.1 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 57.2 926 46.7 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 30.9 1.52 (1.18-1.97) + 262 23.4 1.34 (1.00-1.79) + 273

Students 4.9 156 5.2 137

Cits 7.1 0.83 (0.31-2.24)   69 100.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 23.4 1.00   1316 23.3 1.00   1017

Viens (neprecējies) 44.8 1.71 (1.35-2.16) + 798 18.9 1.09 (0.78-1.51)   296

Viens (šķīries) 32.6 1.11 (0.91-1.36)   374 18.1 0.84 (0.65-1.08)   232

Cits 15.1 0.70 (0.38-1.27)   62 7.3 0.41 (0.19-0.90) - 72

Pašvaldība

Amata 36.4 1.23 (0.92-1.63)   319 33.2 1.73 (1.30-2.31) + 215

Cēsis 46.1 1.67 (1.32-2.11) + 406 31.5 1.56 (1.18-2.06) + 171

Jaunpiebalga 25.4 0.80 (0.55-1.17)   292 18.2 0.92 (0.60-1.42)   173

Līgatne 25.9 0.60 (0.42-0.85) - 291 19.0 0.75 (0.51-1.09)   233

Pārgauja 28.9 0.89 (0.63-1.27)   316 27.0 1.24 (0.89-1.74)   170

Priekuļi 22.2 0.66 (0.44-0.99) - 342 9.6 0.40 (0.22-0.71) - 221

Rauna 22.4 0.56 (0.37-0.84) - 295 11.2 0.46 (0.28-0.77) - 212

Vecpiebalga 36.7 1.45 (1.10-1.91) + 289 17.6 0.90 (0.59-1.37)   222

Ilgstošas veselības 
problēmas, Vidzemes 
plānošanas reģions,Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  42.7 9519 39.5 7918

Vecums 

18-29 30.4 0.84 (0.76-0.93) - 960 26.0 0.86 (0.76-0.97) - 612

30-44 36.1 1.00 2129 30.4 1.00 1560

45-64 50.3 1.39 (1.30-1.49) + 4144 47.7 1.57 (1.45-1.70) + 3600

65-79 50.1 1.39 (1.29-1.48) + 2286 53.2 1.75 (1.62-1.90) + 2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 53.0 1.18 (1.08-1.28) + 2127 52.1 1.21 (1.12-1.32) + 1657

Augstāka par vidējo 42.6 1.00 4240 38.4 1.00 3862

Augstākā (īsā) 37.1 0.90 (0.84-0.97) - 2139 35.1 0.91 (0.84-0.98) - 1401

Augstākā (garā) 35.2 0.83 (0.74-0.94) - 586 32.5 0.73 (0.65-0.82) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 33.9 1.00   5247 31.8 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 47.7 1681 52.8 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 75.5 2.06 (1.92-2.21) + 1465 75.6 2.31 (2.14-2.49) + 1049

Students 24.9 407 18.9 195

Cits 53.4 1.64 (1.51-1.78) + 719 54.0 1.79 (1.61-1.99) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 40.9 1.00   6720 40.2 1.00   6081

Viens (neprecējies) 36.6 1.29 (1.15-1.44) + 452 32.4 1.22 (1.10-1.35) + 513

Viens (šķīries) 53.0 1.30 (1.20-1.40) + 1201 46.0 1.24 (1.13-1.36) + 772

Cits 44.7 1.09 (0.98-1.21)   1146 34.8 1.00 (0.86-1.16)   550

Pašvaldība

Haldene 43.3 0.98 (0.87-1.11)   524 36.9 0.92 (0.81-1.06)   441

Mosa 44.2 1.06 (0.94-1.18)   535 39.1 1.01 (0.89-1.15)   397

Sarpsborga 41.3 0.97 (0.88-1.07)   956 36.9 0.94 (0.85-1.04)   757

Fredriksta 42.4 1.00 (0.92-1.09)   902 42.9 1.10 (1.02-1.20) + 805

Vālere 45.3 0.98 (0.72-1.35)   584 42.2 0.96 (0.69-1.33)   501

Āremarka 46.5 1.06 (0.62-1.81)   228 41.2 0.92 (0.53-1.59)   212

Mārkere 45.4 1.08 (0.77-1.50)   529 38.9 0.89 (0.62-1.29)   441

Remskoga 33.5 0.73 (0.28-1.91)   119 34.5 0.87 (0.35-2.18)   116

Trēgsta 41.5 0.94 (0.70-1.25)   569 37.1 0.93 (0.69-1.26)   450

Spīdeberga 43.3 1.06 (0.82-1.38)   514 38.5 0.99 (0.73-1.33)   434

Ašima 46.4 1.09 (0.93-1.27)   454 42.0 1.04 (0.88-1.22)   382

Eidsberga 41.6 0.98 (0.81-1.19)   530 41.9 1.08 (0.90-1.31)   425

Skipveta 47.2 1.10 (0.81-1.50)   458 38.4 0.96 (0.68-1.37)   371

Rakesta 40.5 0.92 (0.72-1.17)   568 33.6 0.84 (0.64-1.10)   488

Rode 40.4 0.89 (0.68-1.15)   553 38.2 0.93 (0.72-1.20)   479

Rige 41.6 0.97 (0.82-1.16)   527 38.9 0.93 (0.78-1.11)   437

Voler 43.2 1.05 (0.79-1.39)   480 40.4 1.01 (0.76-1.35)   398

Hobola 41.9 0.98 (0.73-1.31)   489 37.7 0.94 (0.70-1.26)   382

Ilgstošas veselības 
problēmas, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Par apgrūtinošiem vai ļoti apgrūtinošiem miega traucējumiem, 
kas piedzīvoti iepriekšējās nedēļas laikā, sievietes sūdzējušās vairāk 
(14,9%) nekā vīrieši (11,2%). 

Nepastāv izteiktas ar vecumu saistītas atšķirības. Visbiežāk par 
minētajiem miega traucējumiem sūdzējās 45–64 gadus veci vīrieši 
un sievietes.

Saistībā ar izglītības līmeni nācās konstatēt, ka arī šī problēma skar 
vairāk iedzīvotājus ar zemāku izglītības līmeni, bet retāk novērojama 
augstāk izglītotu iedzīvotāju vidū. 

Pastāv ievērojamas atšķirības starp iedzīvotājiem, kuri piedalās 
darba tirgū, un tiem (darbspējas vecumā), kuri izstumti no darba 
tirgus vai nepiedalās tajā. No sievietēm un vīriešiem, kas nepiedalās 
darba tirgū, attiecīgi par miega traucējumiem sūdzējās 33,8% un 
26,6%, bet nodarbināto sieviešu un vīriešu grupā šis procentuālais 
īpatsvars ir attiecīgi 9,2% un 8,6%.

Vientuļo vīriešu un sieviešu grupās procentuālais īpatsvars, kas cieš 
no miega traucējumiem, ir augstāks nekā precēto vai kopdzīvē esošo 
vīriešu un sieviešu grupās.

Apgrūtinoši miega traucējumi 

Par apgrūtinošiem miega traucējumiem sūdzējās 12% sieviešu. 
Vīriešu grupā par šādiem miega traucējumiem sūdzējās 6,4% 
respondentu.

Tādu iedzīvotāju īpatsvaru, kuri cieš no miega traucējumiem, 
skaidri palielinās, kļūstot vecākam. Gados jaunāko iedzīvotāju grupā 
miega traucējumus atzīmēja mazāk nekā 5% respondentu, bet gados 
vecāko – 16,5% vīriešu un 21% sieviešu.

Tāpat pastāv skaidra saistība ar iedzīvotāju sociālekonomisko 
stāvokli (mēra pēc izglītības līmeņa) – jo zemāks izglītības līmenis, 
jo augstāki miega traucējumu rādītāji; tāpat pastāv saistība starp 
miega traucējumiem un līdzdalību darba tirgū – augstāks miega 
traucējumu līmenis novērojams to iedzīvotāju vidū, kuri uz laiku 
zaudējuši darbu vai pastāvīgi ir bez darba.

Savukārt ģimenes stāvoklis sievietes un vīriešu ietekmē atšķirīgi. 
Precētu sieviešu vidū miega traucējumi novērojami retāk nekā pārējās 
ģimenes stāvokļa grupās, lai arī šī ir statistiski nenozīmīga atšķirība. 
Turpretī vīriešu gadījumā starp ģimenes stāvokļu grupām nepastāv 
gandrīz nekādas atšķirības.

Starp precētām vai kopdzīvē esošām sievietēm un vīriešiem pastāv 
ļoti nelielas atšķirības, turpretī samērā lielas atšķirības pastāv starp 
citu grupu vīriešiem un sievietēm.

Būtiskas atšķirības pašvaldību starpā nav konstatētas.

Ļoti nozīmīgi plašāka veselības koncepta aspektiem ir personīgā labsajūta un psiholoģiskā funkcionēšana, ko bieži vien dēvē par garīgo veselību. 
Tomēr garīgās veselības jēdziens bieži tiek interpretēts pārāk šauri, saistot to vienīgi ar garīgām slimībām un psihiatriskiem traucējumiem. Lai 
izvairītos no šīs nepareizās blakus nozīmes, mēs izvēlējāmies lietot terminus “personīgā labsajūta un psiholoģiskā funkcionēšana”. Viens no 
aptaujā iekļautajiem rādītājiem ir miega traucējumi.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija  Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  12.0 2550 6.4 1617

Vecums

18-29 4.8 0.72 (0.42-1.25)   335 2.9 1.20 (0.45-3.24)   307

30-44 6.6 1.00 462 2.4 1.00 379

45-64 11.6 1.75 (1.22-2.52) + 883 6.7 2.83 (1.29-6.23) + 594

65-79 21.0 3.17 (2.26-4.44) + 870 16.5 6.94 (3.28-14.67) + 337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 17.5 1.45 (0.97-2.19)   576 8.9 1.23 (0.74-2.04)   354

Augstāka par vidējo 12.1 1.00 546 7.8 1.00 356

Augstākā (īsā) 10.9 0.82 (0.58-1.16)   844 4.9 0.67 (0.43-1.06)   676

Augstākā (garā) 8.0 0.71 (0.45-1.13)   578 4.9 0.46 (0.24-0.86) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 7.3 1.00   1137 3.9 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 21.3 926 15.7 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 13.1 1.69 (1.08-2.65) + 262 7.0 1.04 (0.61-1.78)   273

Students 3.9 156 2.3 137

Cits 6.7 0.75 (0.30-1.88)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 8.9 1.00   1316 6.5 1.00   1017

Viens (neprecējies) 16.7 1.37 (0.90-2.07)   798 7.4 1.00 (0.58-1.72)   296

Viens (šķīries) 14.1 1.31 (0.92-1.86)   374 5.5 0.95 (0.54-1.64)   232

Cits 12.8 1.48 (0.72-3.03)   62 3.7 0.74 (0.23-2.36)   72

Pašvaldība

Amata 13.2 0.96 (0.57-1.63)   319 11.4 2.05 (1.15-3.66) + 215

Cēsis 18.5 1.92 (1.26-2.91) + 406 9.2 1.58 (0.86-2.89)   171

Jaunpiebalga 11.3 1.19 (0.66-2.15)   292 5.3 0.84 (0.36-1.92)   173

Līgatne 13.3 0.93 (0.56-1.54)   291 6.4 0.73 (0.37-1.46)   233

Pārgauja 14.9 0.99 (0.58-1.69)   316 6.1 0.85 (0.39-1.87)   170

Priekuļi 7.0 0.59 (0.28-1.24)   342 2.5 0.33 (0.10-1.02)   221

Rauna 8.3 0.56 (0.28-1.13)   295 4.1 0.58 (0.23-1.47)   212

Vecpiebalga 9.3 0.80 (0.42-1.49)   289 6.0 0.97 (0.45-2.12)   222

Miega traucējumi, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  14.9 9519 11.2 7918

Vecums 

18-29 13.9 1.22 (0.99-1.49)   960 11.1 1.12 (0.86-1.45)   612

30-44 11.5 1.00 2129 10.0 1.00 1560

45-64 17.6 1.54 (1.30-1.81) + 4144 13.2 1.33 (1.08-1.63) + 3600

65-79 15.9 1.38 (1.16-1.65) + 2286 9.2 0.93 (0.73-1.18)   2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 20.0 1.20 (1.02-1.41) + 2127 16.2 1.42 (1.19-1.70) + 1657

Augstāka par vidējo 16.7 1.00 4240 11.9 1.00 3862

Augstākā (īsā) 10.3 0.65 (0.56-0.75) - 2139 8.2 0.64 (0.54-0.77) - 1401

Augstākā (garā) 7.2 0.36 (0.27-0.50) - 586 6.9 0.82 (0.60-1.13)   661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 9.2 1.00   5247 8.6 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 15.1 1681 9.0 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 33.8 3.57 (3.09-4.13) + 1465 26.6 3.51 (2.99-4.12) + 1049

Students 13.5 407 6.8 195

Cits 23.1 2.49 (2.10-2.96) + 719 22.9 2.67 (2.17-3.28) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 12.5 1.00   6720 9.6 1.00   6081

Viens (neprecējies) 17.1 1.26 (0.96-1.64)   452 13.3 1.72 (1.38-2.16) + 513

Viens (šķīries) 22.7 2.05 (1.78-2.37) + 1201 18.4 1.94 (1.61-2.33) + 772

Cits 18.7 1.57 (1.29-1.90) + 1146 12.5 1.20 (0.92-1.58)   550

Pašvaldība

Haldene 16.1 0.98 (0.77-1.23)   524 12.7 1.15 (0.89-1.50)   441

Mosa 12.3 0.76 (0.58-0.99) - 535 11.3 1.10 (0.84-1.44)   397

Sarpsborga 15.6 1.06 (0.88-1.27)   956 13.4 1.20 (0.99-1.46)   757

Fredriksta 14.6 1.05 (0.89-1.23)   902 10.2 0.87 (0.72-1.06)   805

Vālere 12.8 0.73 (0.36-1.50)   584 9.2 0.74 (0.32-1.69)   501

Āremarka 16.3 1.20 (0.42-3.43)   228 9.1 0.68 (0.16-2.82)   212

Mārkere 14.8 0.90 (0.45-1.81)   529 10.7 1.00 (0.45-2.27)   441

Remskoga 16.8 1.18 (0.24-5.66)   119 5.5 0.45 (0.03-6.47)   116

Trēgsta 14.4 0.99 (0.55-1.76)   569 9.9 0.87 (0.44-1.72)   450

Spīdeberga 14.5 1.05 (0.61-1.81)   514 8.0 0.69 (0.32-1.51)   434

Ašima 21.3 1.43 (1.10-1.87) + 454 13.3 1.12 (0.79-1.59)   382

Eidsberga 12.6 0.83 (0.55-1.25)   530 8.9 0.82 (0.50-1.36)   425

Skipveta 12.5 0.83 (0.39-1.75)   458 8.6 0.75 (0.31-1.86)   371

Rakesta 14.1 0.94 (0.58-1.52)   568 7.3 0.61 (0.31-1.21)   488

Rode 12.6 0.75 (0.43-1.30)   553 8.2 0.76 (0.39-1.46)   479

Rige 15.2 1.03 (0.73-1.44)   527 11.7 0.99 (0.67-1.47)   437

Voler 14.5 0.97 (0.53-1.76)   480 12.4 1.23 (0.67-2.27)   398

Hobola 15.4 1.10 (0.63-1.91)   489 10.9 0.96 (0.50-1.83)   382

Miega traucējumi, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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Kopumā 7,4% sieviešu un 5,5% vīriešu norādīja, ka iepriekšējās 
nedēļas laikā viņus apgrūtināja vai ļoti apgrūtināja spriedzes vai 
steigas sajūta.

Šajā rādītājā nav konstatētas būtiskas atšķirības, analizējot pēc 
respondentu vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa vai 
ģimenes stāvokļa. 

 Apgrūtinoša spriedzes vai steigas sajūta 
 

Kopumā 9,9% sieviešu un 6,9% vīriešu norādīja, ka iepriekšējās 
nedēļas laikā viņus ir apgrūtinājusi vai ļoti apgrūtinājusi spriedzes 
vai steigas sajūta.

Problēmas ir īpaši izteiktas gados jaunu sieviešu vidū (16,2%), bet 
visretāk tās atzīmēja sievietes un vīrieši gados vecāko respondentu 
grupā (attiecīgi 4,3% un 3,3%). Nelielas nesistemātiskas atšķirības 
novērotas saistībā ar respondenta izglītības līmeni. No darba tirgus 
izstumtie vai potenciāli izstumtie iedzīvotāji salīdzinoši biežāk atzina, 
ka iepriekšējās nedēļas laikā minētās problēmas viņus apgrūtina vai 
ļoti apgrūtina. Neprecētu vai kopdzīvē neesošu iedzīvotāju grupā 
procentuālais īpatsvars ir augstāks nekā precētu vai kopdzīvē esošu 
iedzīvotāju grupā.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  7.4 2550 5.5 1617

Vecums

18-29 5.0 0.52 (0.32-0.85) - 335 6.3 1.04 (0.62-1.74)   307

30-44 9.6 1.00 462 6.1 1.00 379

45-64 9.6 1.01 (0.73-1.38)   883 5.5 0.91 (0.55-1.49)   594

65-79 5.0 0.52 (0.35-0.79) - 870 3.8 0.63 (0.34-1.20)   337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 6.7 1.03 (0.61-1.73)   576 4.6 0.77 (0.42-1.43)   354

Augstāka par vidējo 8.0 1.00 546 6.9 1.00 356

Augstākā (īsā) 6.7 0.60 (0.39-0.92) - 844 5.5 0.85 (0.53-1.34)   676

Augstākā (garā) 8.5 0.95 (0.59-1.52)   578 5.0 1.00 (0.50-1.98)   224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 9.6 1.00   1137 6.1 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 4.7 926 3.8 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 8.0 0.70 (0.43-1.14)   262 5.8 0.80 (0.45-1.41)   273

Students 7.2 156 4.6 137

Cits 0.0 0.00 (. -. )   69 32.6 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 8.5 1.00   1316 6.6 1.00   1017

Viens (neprecējies) 5.5 1.03 (0.57-1.85)   798 3.8 0.27 (0.16-0.48) - 296

Viens (šķīries) 7.4 0.73 (0.46-1.15)   374 4.9 0.80 (0.45-1.44)   232

Cits 6.5 0.75 (0.27-2.09)   62 1.0 0.28 (0.04-1.96)   72

Pašvaldība

Amata 11.0 1.33 (0.77-2.31)   319 9.2 1.76 (0.95-3.27)   215

Cēsis 11.3 1.62 (0.96-2.71)   406 6.7 1.15 (0.56-2.33)   171

Jaunpiebalga 3.6 0.39 (0.13-1.15)   292 6.8 1.26 (0.58-2.71)   173

Līgatne 15.0 2.20 (1.40-3.46) + 291 9.8 1.83 (0.99-3.39)   233

Pārgauja 5.4 0.60 (0.26-1.43)   316 5.7 0.97 (0.42-2.21)   170

Priekuļi 4.5 0.64 (0.28-1.46)   342 1.9 0.33 (0.09-1.18)   221

Rauna 2.7 0.42 (0.15-1.20)   295 3.3 0.58 (0.21-1.64)   212

Vecpiebalga 4.4 0.61 (0.26-1.43)   289 1.3 0.22 (0.04-1.13)   222

Spriedzes sajūta, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija

29



Sievietes Vīrieši

Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  9.9 9519 6.9 7918

Vecums 

18-29 16.2 1.65 (1.34-2.03) + 960 7.4 0.90 (0.65-1.27)   612

30-44 9.8 1.00 2129 8.2 1.00 1560

45-64 9.4 0.96 (0.77-1.18)   4144 7.2 0.88 (0.67-1.15)   3600

65-79 4.3 0.44 (0.32-0.62) - 2286 3.3 0.40 (0.26-0.61) - 2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 9.1 1.04 (0.84-1.30)   2127 8.0 1.33 (1.04-1.69) + 1657

Augstāka par vidējo 11.4 1.00 4240 7.3 1.00 3862

Augstākā (īsā) 9.7 0.88 (0.75-1.03)   2139 5.6 0.72 (0.58-0.91) - 1401

Augstākā (garā) 5.1 0.36 (0.25-0.54) - 586 5.9 0.94 (0.66-1.35)   661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 7.9 1.00 5247 6.1 1.00 4728

Saņem vecuma pensiju 4.2 1681 3.1 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 17.4 2.24 (1.86-2.69) + 1465 14.4 3.03 (2.44-3.76) + 1049

Students 15.9 407 4.8 195

Cits 15.0 1.63 (1.31-2.01) + 719 11.8 1.97 (1.47-2.65) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 8.2 1.00 6720 5.6 1.00 6081

Viens (neprecējies) 16.9 1.23 (0.93-1.63)   452 8.5 1.68 (1.25-2.27) + 513

Viens (šķīries) 14.3 1.87 (1.56-2.24) + 1201 12.1 2.34 (1.86-2.94) + 772

Cits 10.0 1.37 (1.08-1.73) + 1146 8.4 1.52 (1.04-2.22) + 550

Pašvaldība

Haldene 8.3 0.83 (0.60-1.15)   524 7.3 1.09 (0.77-1.55)   441

Mosa 10.3 1.01 (0.83-1.45)   535 7.0 1.11 (0.78-1.56)   397

Sarpsborga 10.5 1.00 (0.79-1.25)   956 9.8 1.43 (1.13-1.82) + 757

Fredriksta 9.8 1.04 (0.85-1.26)   902 5.8 0.80 (0.62-1.04)   805

Vālere 7.9 0.82 (0.33-2.05)   584 3.9 0.42 (0.12-1.48)   501

Āremarka 9.8 1.16 (0.31-4.36)   228 3.8 0.56 (0.06-5.27)   212

Mārkere 11.4 1.14 (0.51-2.52)   529 6.0 0.80 (0.28-2.33)   441

Remskoga 5.0 0.41 (0.02-6.78)   119 2.0 0.37 (0.01-26.10)   116

Trēgsta 7.5 0.78 (0.35-1.75)   569 5.7 0.77 (0.31-1.94)   450

Spīdeberga 8.8 0.87 (0.42-1.79)   514 7.0 1.09 (0.48-2.48)   434

Ašima 13.2 1.38 (0.98-1.94)   454 5.7 0.77 (0.45-1.33)   382

Eidsberga 10.2 0.99 (0.62-1.57)   530 6.3 0.99 (0.54-1.79)   425

Skipveta 8.2 0.81 (0.32-2.05)   458 7.8 1.20 (0.47-3.06)   371

Rakesta 7.7 0.72 (0.37-1.40)   568 4.3 0.58 (0.24-1.40)   488

Rode 7.6 0.70 (0.34-1.40)   553 5.2 0.71 (0.31-1.64)   479

Rige 10.4 1.03 (0.69-1.56)   527 5.8 0.77 (0.44-1.35)   437

Voler 9.1 0.84 (0.39-1.81)   480 6.4 0.90 (0.37-2.18)   398

Hobola 10.8 1.13 (0.58-2.19)   489 8.5 1.20 (0.57-2.53)   382

Spriedzes sajūta, 
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Kopumā 7,6% sieviešu un 3,3% vīriešu norādīja, ka iepriekšējās 
nedēļas laikā viņus apgrūtināja vai ļoti apgrūtināja bailes un 
satraukums.

Jo īpaši šīs problēmas skāra gados vecākās sievietes un vīriešus – 
šajā vecuma grupā par tām norādīja 9,9% sieviešu un 5% vīriešu.

Saistībā ar izglītības līmeni sistemātiskas atšķirības nepastāv, 
taču minētā problēma biežāk novērojama no darba tirgus izstumto 
vai potenciāli izstumto iedzīvotāju vidū – šajā grupā par bailēm un 
satraukumu norādīja 10,4% sieviešu un 5,7%vīriešu, kas ir aptuveni 
divas reizes vairāk nekā algotu darbu strādājošie iedzīvotāji.

Izteiktas atšķirības starp dažādām ģimenes stāvokļa grupām 
nepastāv. Minēto problēmu izplatība ievērojami atšķiras dažādās 
pašvaldībās. Tomēr, ņemot vērā pašvaldību nelielos izmērus, var 
uzskatīt, ka tikai vienā pašvaldībā problēmas izplatība vīriešu vidū 
ievērojami pārsniedz visu pašvaldību vidējo rādītāju.

Apgrūtinošas bailes vai satraukums 

Piedzīvotās bailes vai satraukums iepriekšējās nedēļas laikā 
apgrūtināja vairāk sievietes (5,6%) nekā vīriešus (3,5%).

Starp vecuma grupām konstatētas vien nelielas atšķirības, 
visaugstākajam līmenim pastāvot gados jaunāko sieviešu grupā 
(8,8%).

Nelielas atšķirības konstatētas analizējot pēc izglītības līmeņa – 
sieviešu vidū ar augstāku izglītotības līmeni šis rādītājs ir zemāks, bet 
augstāks iedzīvotāju ar zemu izglītības līmeni. Relatīvi biežāk ar šo 
problēmu saskārās vīrieši ar zemu izglītības līmeni. No darba tirgus 
vai sociāli atstumtā riska grupā vīriešu un sieviešu procentuālais 
īpatsvars ir gandrīz trīs reizes augstāks par vidējo līmeni.

Savukārt neprecētu vai kopdzīvē neesošu iedzīvotāju grupā šis 
līmenis ir divas reizes augstāks.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  7.6 2550 3.3 1617

Vecums

18-29 7.8 1.22 (0.78-1.90)   335 3.0 1.12 (0.44-2.86)   307

30-44 6.4 1.00 462 2.6 1.00 379

45-64 6.0 0.93 (0.60-1.45)   883 3.2 1.21 (0.52-2.83)   594

65-79 9.9 1.55 (1.06-2.27) + 870 5.0 1.89 (0.85-4.20)   337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 8.8 1.31 (0.78-2.19)   576 3.8 1.25 (0.53-2.95)   354

Augstāka par vidējo 8.2 1.00 546 2.4 1.00 356

Augstākā (īsā) 6.9 0.88 (0.57-1.36)   844 3.4 1.37 (0.66-2.83)   676

Augstākā (garā) 6.4 0.90 (0.52-1.56)   578 4.0 1.84 (0.71-4.74)   224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 5.9 1.00   1137 2.3 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 9.8 926 4.4 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 10.4 1.81 (1.11-2.96) + 262 5.7 2.26 (1.16-4.44) + 273

Students 2.3 156 3.1 137

Cits 11.7 1.01 (0.51-2.00)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 6.8 1.00   1316 3.3 1.00   1017

Viens (neprecējies) 8.8 1.09 (0.59-2.00)   798 3.5 1.03 (0.48-2.21)   296

Viens (šķīries) 6.6 0.72 (0.44-1.18)   374 3.7 1.16 (0.58-2.32)   232

Cits 14.0 1.54 (0.78-3.05)   62 1.5 0.45 (0.08-2.48)   72

Pašvaldība

Amata 12.1 1.61 (0.92-2.79)   319 8.1 2.54 (1.26-5.13) + 215

Cēsis 12.4 1.62 (0.95-2.75)   406 3.7 1.23 (0.47-3.23)   171

Jaunpiebalga 9.0 1.39 (0.73-2.65)   292 5.0 1.70 (0.68-4.26)   173

Līgatne 7.8 1.10 (0.57-2.12)   291 2.1 0.81 (0.23-2.93)   233

Pārgauja 5.5 0.70 (0.29-1.66)   316 2.2 0.41 (0.12-1.39)   170

Priekuļi 3.0 0.44 (0.15-1.28)   342 2.9 0.70 (0.23-2.15)   221

Rauna 5.8 0.71 (0.31-1.64)   295 2.0 0.52 (0.14-1.91)   212

Vecpiebalga 4.5 0.41 (0.16-1.04)   289 0.4 0.08 (0.01-1.21)   222

Baiļu vai satraukuma sajūta, 
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  5.6  9519 3.5  7918

Vecums 

18-29 8.8 1.83 (1.29-2.59) + 960 4.7 1.66 (0.92-3.01)   612

30-44 4.8 1.00 2129 2.8 1.00 1560

45-64 5.4 1.11 (0.78-1.58)   4144 4.0 1.41 (0.83-2.39)   3600

65-79 3.7 0.77 (0.50-1.19)   2286 2.0 0.70 (0.34-1.42)   2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 7.2 1.31 (1.00-1.71)   2127 4.8 1.90 (1.36-2.65) + 1657

Augstāka par vidējo 6.5 1.00 4240 3.3 1.00 3862

Augstākā (īsā) 3.8 0.61 (0.48-0.78) - 2139 3.5 1.01 (0.75-1.37)   1401

Augstākā (garā) 1.7 0.18 (0.09-0.34) - 586 2.9 1.46 (0.87-2.43)   661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 3.3 1.00  5247 2.3 1.00  4728

Saņem vecuma pensiju 3.2 1681 2.0 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 13.7 3.78 (2.96-4.82) + 1465 10.2 5.15 (3.82-6.93) + 1049

Students 6.9 407 3.7 195

Cits 9.5 2.29 (1.71-3.06) + 719 7.1 3.40 (2.28-5.08) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 4.3 1.00  6720 2.7 1.00  6081

Viens (neprecējies) 9.0 1.83 (1.26-2.67) + 452 5.3 2.42 (1.65-3.54) + 513

Viens (šķīries) 8.5 2.07 (1.61-2.67) + 1201 5.3 1.90 (1.31-2.74) + 772

Cits 7.4 1.62 (1.20-2.20) + 1146 4.9 2.03 (1.21-3.41) + 550

Pašvaldība

Haldene 4.8 0.82 (0.53-1.29)   524 3.9 1.12 (0.68-1.84)   441

Mosa 5.4 1.01 (0.67-1.51)   535 4.1 1.32 (0.82-2.10)   397

Sarpsborga 6.6 1.20 (0.89-1.61)   956 4.2 1.17 (0.80-1.70)   757

Fredriksta 4.8 0.87 (0.65-1.17)   902 2.4 0.60 (0.40-0.90) - 805

Vālere 4.1 0.68 (0.19-2.44)   584 2.4 0.68 (0.13-3.67)   501

Āremarka 4.4 0.84 (0.10-7.16)   228 2.5 0.73 (0.04-12.22)   212

Mārkere 4.2 0.74 (0.19-2.95)   529 2.8 0.87 (0.17-4.34)   441

Remskoga 5.7 0.80 (0.06-11.45)   119 0.0 0.00 (. -. )   116

Trēgsta 3.2 0.50 (0.14-1.80)   569 4.0 1.42 (0.49-4.13)   450

Spīdeberga 5.2 0.86 (0.33-2.26)   514 2.5 0.78 (0.18-3.29)   434

Ašima 9.1 1.68 (1.09-2.59) + 454 4.6 1.22 (0.65-2.27)   382

Eidsberga 6.3 1.10 (0.60-2.03)   530 4.3 1.47 (0.72-3.02)   425

Skipveta 4.8 0.85 (0.24-2.99)   458 3.4 1.09 (0.25-4.71)   371

Rakesta 6.1 1.05 (0.49-2.23)   568 2.0 0.50 (0.14-1.80)   488

Rode 4.4 0.73 (0.27-1.92)   553 1.5 0.46 (0.09-2.26)   479

Rige 6.2 1.13 (0.65-1.96)   527 4.3 1.34 (0.69-2.59)   437

Voler 3.7 0.66 (0.19-2.30)   480 3.3 1.11 (0.32-3.84)   398

Hobola 5.7 1.01 (0.39-2.61)   489 5.2 1.68 (0.65-4.36)   382

Baiļu vai satraukuma sajūta, 
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Bezcerības sajūta par savu nākotni nomāc vai ļoti nomāc līdzīgi 
gan sievietes, gan vīriešus, proti, 6,9% un 7,1%.

Bezcerības sajūtas līmenis paaugstinās, pieaugot vecumam. 
Problēmas 18–29 gadu vecuma grupā konstatētas aptuveni 2–3% 
vīriešiem un sievietēm, turpretī gados vecāko sieviešu un vīriešu 
grupā procentuālais īpatsvars attiecīgi ir 10,5% un 12,7%.

Attiecīgi atšķirības pēc izglītības līmeņa konstatētas 10,3% 
sieviešu un 8,8% vīriešu vidū ar zemāko izglītības līmeni, kurus 
nomāc bezcerības sajūta. Sieviešu vidū ar augstāko izglītības līmeni 
bezcerības sajūta novērojama retāk. Pieaugot izglītības līmenim, 
bezcerības sajūta vīriešu vidū pakāpeniski samazinās.

Ir arī konstatētas ar ģimenes stāvokli saistītas atšķirības, bet ne 
statistiski nozīmīgas. 

 Problēmas izplatības līmenis atšķiras dažādās pašvaldībās, taču 
statistiski nozīmīga tā konstatēta tikai vienā pašvaldībā (Amatas 
novada pašvaldībā).

Bezcerības sajūta 

Bezcerības sajūta par savu nākotni nomāc vai ļoti nomāc līdzīgi 
gan sievietes (8,9%), gan vīriešus (8,3%).

Pārsteidzošas atšķirības pastāv analizējot pēc vecuma, un 
visaugstākais līmenis, kuri izjūt bezcerību, novērots gados jaunāko 
iedzīvotāju vidū – to atzina 17,4% jaunu sieviešu un 12,2% jaunu 
vīriešu. Savukārt gados vecāko iedzīvotāju vidū procentuālais 
īpatsvars ir 4,5% sieviešu un 5,2% vīriešu gadījumā.

Līdzīgi konstatētas arī ļoti lielas atšķirības, analizējot pēc izglītības 
līmeņa. 

Ar zemāku izglītības līmeni 11,3% sievietes un 13,1% vīrieši 
norādīja, ka viņus nomāc bezcerības sajūta. Attiecīgi ar augstāko 
izglītības līmeni sieviešu un vīriešu procentuālais īpatsvars, kurus 
nomāc vai ļoti nomāc bezcerības sajūta par savu nākotni, ir 3,1% un 
4%.

Tāpat būtiskas atšķirības konstatētas arī starp algotu darbu 
strādājošiem un bezdarbniekiem vai iedzīvotājiem, kuri nav 
aktīvi darba tirgus dalībnieki. Bezdarbnieku vai citu nestrādājošu 
iedzīvotāju grupā 21,4% sieviešu un 23,5% vīriešu norādīja, ka viņus 
nomāc bezcerības sajūta. 

Precētus vai kopdzīvē esošus iedzīvotājus minētās problēmas skar 
ievērojami retāk (6,2% sieviešu un 5,6% vīriešu) salīdzinājumā ar 
citām grupām, kurā šādu problēmu izplatība ir 2–4 reizes augstāka.

Būtiskas atšķirības starp pašvaldībām nav konstatētas. Vēlreiz 
atgādinām, ka izlases lielums lielākajā daļā pašvaldību neļauj 
identificēt statistisko nozīmību pat lielu skaitlisko atšķirību gadījumā, 
kas konstatētas procentuālajās vērtībās pašvaldībās. 

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  6.9 2550 7.1 1617

Vecums

18-29 2.9 0.47 (0.23-0.99) - 335 2.1 0.40 (0.16-1.01)   307

30-44 6.1 1.00 462 5.3 1.00 379

45-64 6.7 1.10 (0.71-1.69)   883 9.3 1.75 (1.11-2.77) + 594

65-79 10.5 1.73 (1.17-2.55) + 870 12.7 2.39 (1.53-3.74) + 337

Izglītība
 

Zemāka par vidējo 10.3 2.49 (1.42-4.38) + 576 8.8 1.00 (0.60-1.64)   354

Augstāka par vidējo 5.3 1.00 546 8.5 1.00 356

Augstākā (īsā) 7.0 1.48 (0.89-2.45)   844 6.7 0.77 (0.51-1.16)   676

Augstākā (garā) 5.4 0.79 (0.45-1.38)   578 3.5 0.28 (0.13-0.57) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 4.9 1.00   1137 4.4 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 10.5 926 12.9 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 11.3 2.11 (1.28-3.49) + 262 12.7 2.66 (1.70-4.17) + 273

Students 0.0 156 1.2 137

Cits 3.4 0.34 (0.11-1.07)   69 32.6 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 6.4 1.00   1316 7.8 1.00   1017

Viens (neprecējies) 8.2 1.42 (0.77-2.60)   798 5.6 1.51 (0.82-2.76)   296

Viens (šķīries) 7.7 0.83 (0.52-1.34)   374 7.6 1.22 (0.77-1.95)   232

Cits 0.0 0.00 (. -. )   62 2.5 0.56 (0.15-2.10)   72

Pašvaldība

Amata 16.2 2.46 (1.49-4.07) + 319 19.1 2.75 (1.75-4.31) + 215

Cēsis 11.1 1.44 (0.81-2.57)   406 6.9 0.98 (0.50-1.94)   171

Jaunpiebalga 2.8 0.32 (0.09-1.13)   292 7.5 1.09 (0.52-2.29)   173

Līgatne 4.1 0.71 (0.30-1.67)   291 1.3 0.19 (0.04-1.03)   233

Pārgauja 9.1 1.04 (0.51-2.12)   316 12.4 1.65 (0.93-2.91)   170

Priekuļi 2.9 0.52 (0.18-1.49)   342 2.4 0.34 (0.11-1.09)   221

Rauna 3.6 0.73 (0.28-1.86)   295 3.7 0.49 (0.18-1.29)   212

Vecpiebalga 5.0 0.71 (0.30-1.69)   289 4.0 0.55 (0.21-1.43)   222

Bezcerība, 
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  8.9 9519 8.3 7918

Vecums 

18-29 17.4 2.16 (1.72-2.70) + 960 12.2 1.78 (1.33-2.39) + 612

30-44 8.1 1.00 2129 6.8 1.00 1560

45-64 7.4 0.92 (0.71-1.18)   4144 8.7 1.26 (0.96-1.67)   3600

65-79 4.5 0.56 (0.40-0.79) - 2286 5.2 0.75 (0.53-1.07)   2144

Izglītība

Zemāka par vidējo 11.3 1.46 (1.21-1.77) + 2127 13.1 1.78 (1.47-2.16) + 1657

Augstāka par vidējo 11.1 1.00 4240 8.9 1.00 3862

Augstākā (īsā) 5.5 0.52 (0.42-0.63) - 2139 5.7 0.66 (0.53-0.83) - 1401

Augstākā (garā) 3.1 0.17 (0.11-0.27) - 586 4.0 0.63 (0.41-0.97) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 5.1 1.00   5247 5.4 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 3.9 1681 4.9 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 21.4 4.33 (3.64-5.15) + 1465 23.5 4.46 (3.72-5.36) + 1049

Students 13.3 407 9.5 195

Cits 18.1 2.75 (2.24-3.37) + 719 18.9 3.26 (2.58-4.12) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 6.2 1.00   6720 5.6 1.00   6081

Viens (neprecējies) 24.3 2.80 (2.21-3.54) + 452 15.5 2.84 (2.25-3.58) + 513

Viens (šķīries) 13.3 2.18 (1.78-2.66) + 1201 15.4 3.21 (2.60-3.97) + 772

Cits 10.1 1.90 (1.48-2.45) + 1146 11.4 2.16 (1.56-2.99) + 550

Pašvaldība

Haldene 8.7 0.91 (0.66-1.26)   524 9.3 1.15 (0.84-1.55)   441

Mosa 8.0 0.91 (0.66-1.25)   535 9.2 1.22 (0.91-1.64)   397

Sarpsborga 10.1 1.12 (0.89-1.41)   956 9.8 1.13 (0.89-1.43)   757

Fredriksta 9.1 1.10 (0.90-1.34)   902 8.1 0.95 (0.76-1.18)   805

Vālere 7.4 0.83 (0.32-2.15)   584 5.3 0.60 (0.20-1.83)   501

Āremarka 10.3 1.23 (0.33-4.60)   228 3.8 0.41 (0.04-3.96)   212

Mārkere 8.7 0.79 (0.31-2.02)   529 6.8 0.81 (0.29-2.27)   441

Remskoga 9.2 0.82 (0.11-6.05)   119 3.3 0.54
(0.02-
12.63)

  116

Trēgsta 6.1 0.60 (0.24-1.51)   569 7.2 0.96 (0.44-2.11)   450

Spīdeberga 7.7 0.85 (0.40-1.84)   514 5.2 0.74 (0.29-1.89)   434

Ašima 11.2 1.19 (0.81-1.74)   454 7.6 0.87 (0.54-1.39)   382

Eidsberga 9.0 0.96 (0.59-1.58)   530 7.0 0.89 (0.51-1.57)   425

Skipveta 8.2 0.85 (0.33-2.18)   458 6.6 0.72 (0.26-2.05)   371

Rakesta 7.2 0.76 (0.38-1.50)   568 6.1 0.74 (0.35-1.54)   488

Rode 6.3 0.71 (0.33-1.54)   553 5.3 0.59 (0.26-1.38)   479

Rige 7.8 0.89 (0.56-1.43)   527 7.2 0.81 (0.49-1.34)   437

Voler 6.8 0.70 (0.29-1.72)   480 10.2 1.42 (0.74-2.73)   398

Hobola 9.5 0.99 (0.48-2.05)   489 8.2 1.05 (0.50-2.21)   382

Bezcerība, 
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 Sociālā līdzdalība

ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas (PROGRESS) sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā atbalsta datu vākšanu un 
uzraudzības pasākumus, lai veicinātu izpratni par sociālās atstumtības un nabadzības jautājumiem, kā arī atbalstītu sociālās aizsardzības un 
iekļaušanas politikas, šim nolūkam izmantojot analīzi un pētījumus, kā arī apkopojot statistiku un izstrādājot kopīgus rādītājus.

HEPROGRESS aptaujā ir vairāki rādītāji, ar kuriem iespējams noteikt sociālo līdzdalību, sociālās līdzdalības ierobežojumus un šķēršļus sociālajai 
līdzdalībai.

Šajā nodaļā galvenā uzmanība tiks pievērsta tādiem rādītājiem kā vispārīgi ierobežojumi, kas pastāv ikdienas dzīvē un attiecībā uz līdzdalību 
darba tirgū, sociālais atbalsts, veselības aprūpes izmantošana, sociālie iekļaušanas pasākumi un vide sociālā kapitāla veicināšanas jomā.
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Kopumā 11,2% sieviešu un 7,6% vīriešu norādīja, ka ierobežojumi 
ikdienas aktivitātēs viņus ir stipri skāruši.

Respondentu procentuālais īpatsvars strauji palielinās, pieaugot 
respondentu vecumam, proti, gados vecāko sieviešu vidū tas ir 
25,8%, un gados vecāko vīriešu vidū tas ir 23,7%, savukārt jaunākajā 
vecuma grupā ir tikai 2%.

Saprotams, ka visaugstākais šādu respondentu procentuālais 
īpatsvars ir to respondentu vidū, kas norādīja, ka cieš no ilgstošām vai 
hroniskām veselības problēmām, bet ļoti zems – to respondentu vidū, 
kas necieš no ilgstošām veselības problēmām. Respondentus, kas 
ierobežoti ikdienas aktivitātēs, bet nenorādīja veselības problēmas, 
var būt skāruši citi ar diagnosticētu slimību nesaistīti apstākļi vai 
funkcionāli ierobežojumi, kuri ierobežo ikdienas aktivitātes

Gan vīriešu, gan sieviešu vidū visaugstākais minēto respondentu 
procentuālais īpatsvars ir respondentu vidū ar viszemāko izglītības 
līmeni, bet viszemākais –respondentu vidū ar augstāko izglītības 
līmeni. Tomēr šajā griezumā ne visas atšķirības uzskatāmas par 
statistiski nozīmīgām.

Attiecībā uz nodarbinātību novērota tāda pati tendence kā 
veselības gadījumā (skat. iepriekšējo nodaļu) – procentuāli augstāks 
īpatsvars nestrādājošo respondentu vidū atzīmēja ar veselību saistī-
tus ierobežojumus ikdienas aktivitāšu veikšanai. Būtiskas atšķirības 
starp dažādām ģimenes stāvokļa grupām netika konstatētas.

Kopumā 6,7% sieviešu un 7,7% vīriešu norādījuši, ka viņu 
ikdienas aktivitātes ir bijušas stipri ierobežotas. Konstatēts, ka 
šādu respondentu procentuālais īpatsvars palielinās, pieaugot 
respondentu vecumam, taču šis pieaugums nav straujš.

No respondentiem, kuriem nav ilgstošu veselības problēmu, 
ikdienas aktivitāšu ierobežojumus norādījusi tikai neliela daļa 
(aptuveni 1%), turpretī no respondentiem, kuriem ir ilgstošas 
veselības problēmas, ikdienas aktivitāšu ierobežojumus norādījuši 
14,9% sieviešu un 17,9% vīriešu.

Starp dažādām izglītības līmeņa grupām izteiktas atšķirības 
nepastāv, bet tādu respondentu, kas norādījuši stiprus ikdienas 
aktivitāšu ierobežojumus, vairāk ir zemākā izglītības līmeņa grupā 
(šajā grupā to norādījuši 9% sieviešu un 13,4% vīriešu).

Saistībā ar ikdienas aktivitāšu ierobežojumiem izteikta atšķirība 
pastāv starp nodarbināto respondentu grupu un attiecīgajā brīdī 
nenodarbināto vai ilgstoši nenodarbināto respondentu grupu. 
Ilgstošas veselības problēmas norādījusi neliela nodarbināto 
respondentu daļa (2,5% un 3%).

 Attiecībā uz ģimenes stāvokli paaugstināts SRR konstatēts 
visās trīs grupās neprecēto vai ar partneri kopā nedzīvojošu 
respondentu vidū, lai arī ne visās šajās grupās konstatēts statistiski 
nozīmīgs pieaugums.

Aptaujas anketā respondenti tika aicināti norādīt, vai vismaz iepriekšējo 6 mēnešu periodā viņi ir saskārušies ar savu ierasto ikdienas aktivitāšu 
izpildes ierobežojumiem slimības vai slikta veselības stāvokļa dēļ. Minēto aktivitāšu grupā ietilpst visu veidu aktivitātes: brīvā laika aktivitātes, 
vaļasprieki, algots darbs, mājsaimniecībā veiktās darbības u.c.

Zemāk redzamajā tabulā norādīts, cik procentuāli liela daļa ir tādu respondentu, kuri atzina atzinuši, ka viņi ir bijuši stipri ierobežoti.

Ar veselības problēmām saistīti ierobežojumi 
ikdienas aktivitātēs

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Sievietes Vīrieši

Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā 11.2 2550 7.6 1617

Vecums 

18-29 2.1 0.54 (0.20-1.42)   335 1.5 0.63 (0.17-2.36)   307

30-44 3.8 1.00 462 2.4 1.00 379

45-64 8.0 2.01 (1.22-3.59) + 883 7.7 3.24 (1.49-7.09) + 594

65-79 25.8 6.77 (4.13-11.10) + 870 23.7 10.06 (4.78-21.18) + 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 31.8 10.94 (7.17-16.68) + 868 32.5 22.59 (13.00-39.26) + 363

Nav 2.1 1.00 1682 1.0 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 22.2 1.94 (1.26-2.99) + 576 11.1 0.73 (0.47-1.16)   354

Augstāka par vidējo 9.3 1.00 546 9.1 1.00 356

Augstākā (īsā) 8.9 0.76 (0.51-1.14)   844 6.1 0.68 (0.45-1.02)   676

Augstākā (garā) 6.1 0.51 (0.30-0.85) - 578 4.6 0.37 (0.19-0.72) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 4.2 1.00 1137 2.7 1.00 849

Saņem vecuma pensiju 24.7 926 22.0 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 13.6 2.24 (1.38-3.64) + 262 10.6 2.92 (1.67-5.12) + 273

Students 1.2 156 2.0 137

Cits 1.2 0.42 (0.06-2.86)   69 60.9 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 7.3 1.00 1316 7.9 1.00 1017

Viens (neprecējies) 19.3 1.23 (0.86-1.77)   798 8.0 0.86 (0.52-1.43)   296

Viens (šķīries) 11.1 1.38 (0.88-2.16)   374 7.9 1.15 (0.74-1.79)   232

Cits 4.2 0.49 (0.17-1.37)   62 0.9 0.33 (0.05-2.33)   72

Pašvaldība
 

Amata 17.0 1.64 (1.00-2.69)   319 12.8 1.83 (1.07-3.11) + 215

Cēsis 16.2 1.47 (0.93-2.32)   406 8.6 1.13 (0.63-2.01)   171

Jaunpiebalga 14.6 1.37 (0.79-2.37)   292 9.3 1.35 (0.69-2.63)   173

Līgatne 6.8 0.48 (0.23-1.00) - 291 5.5 0.62 (0.28-1.36)   233

Pārgauja 11.7 1.12 (0.61-2.06)   316 10.2 1.24 (0.69-2.24)   170

Priekuļi 6.2 0.34 (0.17-0.70) - 342 4.4 0.51 (0.21-1.23)   221

Rauna 7.3 0.65 (0.30-1.42)   295 3.3 0.38 (0.15-0.99) - 212

Vecpiebalga 10.0 0.96 (0.51-1.80)   289 7.3 1.02 (0.50-2.05)   222

Ilgstoši ierobežojumi 
ikdienas aktivitātēs, Vidzemes 
plānošanas reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  6.7 9519 7.7 7918

Vecums
 

18-29 4.5 0.76 (0.50-1.17)   960 4.9 0.97 (0.60-1.56)   612

30-44 5.9 1.00 2129 5.0 1.00 1560

45-64 8.1 1.37 (1.03-1.82) + 4144 10.0 2.00 (1.45-2.77) + 3600

65-79 7.4 1.26 (0.92-1.71)   2286 10.5 2.10 (1.51-2.91) + 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 14.9 25.22 (17.25-36.89) + 4313 17.9 16.25 (12.25-21.56) + 3497

Nav 0.6 1.00 5206 1.0 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 9.0 1.35 (1.04-1.74) + 2127 13.4 1.56 (1.27-1.93) + 1657

Augstāka par vidējo 7.0 1.00 4240 8.0 1.00 3862

Augstākā (īsā) 5.2 0.73 (0.58-0.91) - 2139 4.3 0.52 (0.41-0.67) - 1401

Augstākā (garā) 2.9 0.46 (0.28-0.77) - 586 3.0 0.28 (0.19-0.41) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 2.6 1.00   5247 3.0 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 6.4 1681 9.9 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 18.7 7.80 (6.11-9.98) + 1465 28.7 10.21 (8.28-12.60) + 1049

Students 4.1 407 4.1 195

Cits 17.1 7.06 (5.47-9.13) + 719 20.2 7.59 (5.90-9.78) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 5.9 1.00   6720 7.2 1.00   6081

Viens (neprecējies) 4.6 1.47 (0.96-2.24)   452 6.3 1.32 (0.96-1.83)   513

Viens (šķīries) 9.5 1.83 (1.44-2.32) + 1201 11.4 1.61 (1.28-2.03) + 772

Cits 9.3 2.11 (1.59-2.80) + 1146 9.1 1.98 (1.39-2.81) + 550

Pašvaldība

Haldene 6.6 0.92 (0.63-1.35)   524 9.1 1.28 (0.93-1.76)   441

Mosa 5.3 0.80 (0.53-1.22)   535 9.2 1.51 (1.12-2.04) + 397

Sarpsborga 7.5 1.06 (0.81-1.40)   956 7.3 0.93 (0.71-1.22)   757

Fredriksta 6.1 0.99 (0.76-1.29)   902 6.8 0.80 (0.63-1.02)   805

Vālere 7.3 1.20 (0.46-3.17)   584 6.8 0.76 (0.29-1.99)   501

Āremarka 6.8 0.93 (0.18-4.94)   228 9.1 1.03 (0.26-4.04)   212

Mārkere 7.5 0.95 (0.35-2.58)   529 8.1 0.99 (0.38-2.58)   441

Remskoga 7.4 1.05 (0.11-10.23)   119 2.9 0.28 (0.01-8.68)   116

Trēgsta 5.8 0.80 (0.31-2.06)   569 8.1 1.06 (0.49-2.27)   450

Spīdeberga 8.0 1.29 (0.60-2.81)   514 6.9 1.00 (0.43-2.32)   434

Ašima 8.5 1.17 (0.75-1.83)   454 10.1 1.21 (0.81-1.80)   382

Eidsberga 7.3 1.16 (0.66-2.06)   530 7.1 0.90 (0.51-1.59)   425

Skipveta 7.7 1.14 (0.42-3.06)   458 6.4 0.78 (0.28-2.22)   371

Rakesta 5.9 0.88 (0.41-1.92)   568 7.1 0.89 (0.46-1.72)   488

Rode 4.4 0.57 (0.22-1.48)   553 8.0 0.92 (0.48-1.77)   479

Rige 7.9 1.18 (0.73-1.91)   527 6.2 0.70 (0.42-1.18)   437

Voler 6.2 0.96 (0.38-2.47)   480 7.9 1.06 (0.47-2.41)   398

Hobola 8.7 1.36 (0.62-2.94)   489 8.1 1.05 (0.49-2.26)   382

Ilgstoši ierobežojumi 
ikdienas aktivitātēs, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Kopumā 8,6% darba tirgū aktīvo sieviešu un 6,9% vīriešu norādīja, 
ka iepriekšējā gada laikā viņi slimības dēļ kavēja 20 vai vairāk 
darba dienas. Aprēķins veikts attiecībā uz visiem nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma.

Viszemākais iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri kavēja darbu 
slimības dēļ, konstatēts 30–44 gadus vecu sieviešu vidū (5,9%), bet 
augstāks – gados vecāku sieviešu vidū (10,2% un 10,7%). Vīriešu 
gadījumā starp vecuma grupām pastāv nebūtiskas atšķirības.

Kā jau to varēja paredzēt, augsts sieviešu un vīriešu procentuālais 
īpatsvars, kas cieš no ilgstošām veselības problēmām, atzīmēja daudz 
slimības dēļ kavēto darba dienu skaitu. Aprēķinā iekļautā grupa un 
tabulā sniegtā informācija ir par personām, kuras nav sasniegušas 65 
gadu vecumu. 

Analizējot datus pēc izglītības līmeņa, konstatēts, ka gan sieviešu 
un vīriešu vidū ar augstāko izglītību, procentuāli ir vismazāk tādu, 
kuri bieži kavēja darbu slimības dēļ. Visjaunāko iedzīvotāju grupā 
relatīvi maz ir vīriešu, kuri bieži kavēja darbu slimības dēļ. 

Darba kavējumi slimības dēļ

Iepriekšējā gada laikā slimības dēļ 20 vai vairāk darba dienas 
kavēja kopumā 11,7% darba tirgū aktīvo sieviešu un 10,5% vīriešu.  
Aprēķins veikts attiecībā uz visiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem 
neatkarīgi no viņu vecuma.

Viszemākais tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri kavējuši 
darbu slimības dēļ, konstatēts 18–29 gadus vecu sieviešu vidū 
(7,7%). Vīriešu gadījumā tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, 
kuri kavējuši darbu slimības dēļ, divās jaunākajās vecuma grupās 
ir zemāks (attiecīgi 8,4% un 7,9%) nekā divās vecākajās vecuma 
grupās (13,4% un 13,7%).

Kā jau to varēja paredzēt, augsts sieviešu un vīriešu procentuālais 
īpatsvars, kas cieš no ilgstošām veselības problēmām, atzīmēja daudz 
slimības dēļ kavēto darba dienu skaitu. Aprēķinā iekļautā grupa un 
tabulā sniegtā informācija ir par personām, kuras nav sasniegušas 65 
gadu vecumu.

Analizējot datus pēc izglītības līmeņa, konstatēts, ka gan sieviešu 
un vīriešu vidū ar augstāko izglītību, procentuāli ir vismazāk tādu, 
kuri bieži kavēja darbu slimības dēļ. Visjaunāko iedzīvotāju grupā 
relatīvi maz ir vīriešu, kuri bieži kavēja darbu slimības dēļ.

Būtiskas slikta veselības stāvokļa un slimības izraisītās sekas var būt strādājošo personu darba kavējumi. Daudzos pētījumos apstiprinās, ka 
ilgstoši darba kavējumi slimības dēļ, ir priekšvēstnesis pastāvīgai izslēgšanai no darba tirgus.

Aptaujas anketā respondenti lūgti norādīt to, cik darba dienas iepriekšējo 2 nedēļu laikā un gada laikā viņi kavēja slimības dēļ. Iespējams, 
ka gada laikā slimības dēļ kavēto darba dienu skaits precīzi netika norādīts, jo respondenti nespēja to precīzi atcerēties. Visticamāk precīzo 
slimības dēļ kavēto darba dienu skaitu būs aizmirsuši. Iepriekšējā HEPRO datu analīzē secināts, ka aptaujā respondenti varētu būt norādījuši 
tikai aptuveni 50% no visām darba dienām, kas gada laikā kavētas slimības dēļ. Tomēr datus var izmantot tam, lai nodalītu respondentus, 
kuru slimības dēļ kavēto darba dienu skaits ir liels, no respondentiem, kuriem šādu dienu skaits ir mazāks. Šajā analīzē mēs nolēmām nodalīt 
respondentus, kuri iepriekšējā gada laikā slimības dēļ kavēja mazāk par 20 darba dienām no respondentiem, kuri iepriekšējā gada laikā slimības 
dēļ kavēja vismaz 20 darba dienas. 

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  8.6 1008 6.9 844

Vecums 

18-29 8.9 1.50 (0.87-2.57)   91 7.1 1.04 (0.61-1.77)   145

30-44 5.9 1.00 316 6.9 1.00 304

45-64 10.2 1.72 (1.11-2.66) + 574 6.7 0.98 (0.61-1.58)   373

65-79 10.7 1.81 (1.00-3.27) + 27 7.8 1.14 (0.57-2.29)   22
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 21.4 4.13 (2.32-7.33) + 205 20.3 4.17 (2.50-6.93) + 114

Nav 5.6 1.00 775 4.8 1.00 707

Izglītība

Zemāka par vidējo 9.5 1.08 (0.42-2.76)   58 3.6 0.34 (0.11-1.04)   73

Augstāka par vidējo 8.3 1.00 204 10.1 1.00 182

Augstākā (īsā) 9.5 1.06 (0.58-1.95)   372 7.6 0.74 (0.45-1.23)   404

Augstākā (garā) 7.4 0.55 (0.30-1.02)   346 2.9 0.22 (0.09-0.58) - 160

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 8.4 1.00   689 7.3 1.00   640

Viens (neprecējies) 9.2 0.67 (0.31-1.43)   92 9.9 1.30 (0.62-2.72)   50

Viens (šķīries) 9.8 1.52 (0.77-3.01)   179 4.1 0.54 (0.22-1.31)   106

Cits 0.0 . (. -. )   20 0.0 0.00 (. -. )   25

Pašvaldība
 

Amata 13.0 1.81 (0.87-3.76)   138 7.1 1.05 (0.40-2.72)   103

Cēsis 13.7 1.46 (0.71-3.01)   180 4.0 0.57 (0.16-2.05)   83

Jaunpiebalga 6.2 0.63 (0.19-2.10)   97 13.8 1.80 (0.78-4.19)   67

Līgatne 12.4 1.44 (0.58-3.60)   131 8.7 1.23 (0.53-2.88)   146

Pārgauja 3.6 0.31 (0.08-1.23)   114 5.4 0.83 (0.28-2.45)   97

Priekuļi 4.1 0.27 (0.07-1.03)   111 6.8 0.98 (0.36-2.67)   108

Rauna 3.1 0.30 (0.06-1.55)   93 5.6 0.82 (0.26-2.63)   86

Vecpiebalga 7.5 0.97 (0.32-2.97)   117 5.9 0.87 (0.32-2.38)   132

Ilgstoši darba kavējumi 
slimības dēļ, Vidzemes 
plānošanas reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  11.7 5247 10.5 4728

Vecums

18-29 7.7 0.62 (0.45-0.86) - 422 8.4 1.05 (0.74-1.50)   361

30-44 12.4 1.00 1667 7.9 1.00 1423

45-64 12.6 1.02 (0.84-1.23)   2952 13.4 1.68 (1.32-2.14) + 2734

65-79 10.5 0.85 (0.62-1.15)   206 13.7 1.73 (1.28-2.34) + 210
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 21.2 3.25 (2.74-3.86) + 1714 21.4 4.29 (3.60-5.11) + 1515

Nav 6.9 1.00 3327 5.3 1.00 3003

Izglītība

Zemāka par vidējo 12.4 0.89 (0.62-1.28)   540 14.7 0.91 (0.69-1.19)   570

Augstāka par vidējo 13.3 1.00 2395 12.3 1.00 2418

Augstākā (īsā) 10.7 0.75 (0.62-0.90) - 1525 6.8 0.47 (0.37-0.58) - 957

Augstākā (garā) 8.3 0.58 (0.41-0.82) - 461 5.1 0.30 (0.21-0.41) - 477

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 10.3 1.00   3923 9.8 1.00   3641

Viens (neprecējies) 8.9 1.18 (0.75-1.87)   174 10.3 1.22 (0.89-1.68)   247

Viens (šķīries) 19.3 1.84 (1.48-2.28) + 678 15.2 1.41 (1.10-1.80) + 455

Cits 15.3 1.62 (1.16-2.27) + 266 9.1 0.90 (0.56-1.44)   175

Pašvaldība

Haldene 9.6 0.91 (0.60-1.40)   267 11.3 1.10 (0.76-1.59)   239

Mosa 11.9 1.03 (0.71-1.50)   283 8.9 0.84 (0.54-1.32)   206

Sarpsborga 13.7 1.13 (0.85-1.51)   510 10.4 0.90 (0.67-1.19)   404

Fredriksta 11.1 0.86 (0.67-1.10)   483 9.7 1.01 (0.78-1.32)   458

Vālere 8.1 0.60 (0.20-1.79)   306 15.1 1.46 (0.65-3.28)   275

Āremarka 9.7 0.67 (0.10-4.28)   113 10.9 1.01 (0.23-4.36)   111

Mārkere 11.8 1.29 (0.40-4.18)   249 10.7 1.04 (0.35-3.08)   240

Remskoga 5.5 . (.-. )   64 4.6 0.45 (0.02-12.9)   71

Trēgsta 8.2 0.66 (0.21-2.07)   300 9.8 1.06 (0.44-2.55)   275

Spīdeberga 15.2 1.69 (0.82-3.49)   274 13.9 1.41 (0.67-2.96)   253

Ašima 12.8 1.17 (0.72-1.91)   235 12.1 0.90 (0.57-1.42)   210

Eidsberga 11.6 1.11 (0.62-1.98)   317 10.8 0.94 (0.52-1.70)   246

Skipveta 11.7 1.08 (0.33-3.51)   231 9.3 0.95 (0.34-2.71)   227

Rakesta 8.0 0.51 (0.22-1.22)   299 8.4 0.81 (0.38-1.69)   292

Rode 10.9 1.04 (0.45-2.40)   281 8.5 0.79 (0.37-1.68)   285

Rige 14.3 1.39 (0.84-2.31)   285 13.4 1.23 (0.77-1.96)   236

Voler 12.5 1.11 (0.45-2.73)   275 11.9 1.19 (0.54-2.65)   250

Hobola 11.9 0.97 (0.40-2.36)   269 12.3 1.32 (0.65-2.69)   240

Ilgstoši darba kavējumi 
slimības dēļ, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Labas darba spējas atzīmēja 60,9% sieviešu un 69,5% vīriešu. 
Minētajam procentuālajam īpatsvaram ir tendence strauji 
samazināties, pieaugot respondentu vecumam. Jaunākajā vecuma 
grupā 91,9% sieviešu un 93,7% vīriešu norādīja, ka viņiem ir labas 
darba spējas, turpretī vecākajā vecuma grupā (65–79 gadi) to atzina 
tikai 23,7% sieviešu un 27,1% vīriešu.

Kā jau to varēja paredzēt, procentuālais īpatsvars ar labām darba 
spējām starp iedzīvotājiem ar ilgstošām veselības problēmām ir 
ievērojami mazāks nekā tādu iedzīvotāju vidū, kuriem ilgstošas 
veselības problēmas nav.

Šajā ziņā pastāv ļoti nelielas atšķirības starp izglītības līmeņa 
grupām. Koriģējot iepriekš minēto procentuālo īpatsvaru saistībā ar 
vecuma atšķirībām (SSR=0,89), konstatēts, ka vīriešu procentuālais 
īpatsvars ar augstāko izglītību ir relatīvi augsts (88,7%), bet sieviešu 
ar zemu izglītības līmeni tas ir relatīvi zems.

Dažādās ģimenes stāvokļa grupās iedzīvotāju procentuālais 
īpatsvars ar labām darba spējām nedaudz atšķiras, taču šīs atšķirības 
nav sistemātiskas.

Labas darba spējas 

Labas darba spējas atzīmēja 58,8% sieviešu un 69,4% vīriešu. 
Minētais procentuālais īpatsvars strauji samazinās, pieaugot 
respondentu vecumam. Jaunākajā vecuma grupā 78,9% sieviešu 
un 84,9% vīriešu norādīja, ka viņiem ir labas darba spējas, turpretī 
vecākajā vecuma grupā (65–79 gadi) to ir atzina tikai 19,4% sieviešu 
un 33,4% vīriešu.

Kā jau to varēja paredzēt, procentuālais īpatsvars ar labām darba 
spējām starp iedzīvotājiem ar ilgstošām veselības problēmām ir 
ievērojami mazāks nekā tādu iedzīvotāju vidū, kuriem ilgstošas 
veselības problēmas nav.

Starp dažādām izglītības līmeņa grupām pastāv izteiktas un lielas 
ar minēto procentuālo īpatsvaru saistītas atšķirības. No iedzīvotājiem 
ar augstāko izglītības līmeni 81,9% sieviešu un 89,8% vīriešu atzina, 
ka viņiem ir labas darba spējas. Turpretī zema izglītības līmeņa grupā 
labas darba spējas atzīmēja tikai 43,9% sieviešu un 53,3% vīriešu.

Precētu vai ar partneri kopā dzīvojošu iedzīvotāju grupā tādu 
sieviešu un vīriešu procentuālais īpatsvars, kuriem ir labas darba 
spējas, ir sistemātiski augstāks nekā citās ģimenes stāvokļa grupās.

Aptaujas anketā iedzīvotāji lūgti novērtēt savas darba spējas, ņemot vērā savu pašreizējo veselības stāvokli. Jautājums tika uzdots visiem 
respondentiem neatkarīgi no tā, vai viņi strādā algotu darbu, un kāds ir viņu nodarbinātības statuss. Tabulā norādīts, cik procentuāli ir tādu 
respondentu, kas spēj bez grūtībām veikt savus darba pienākumus.
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  60.9 2550 69.5 1617

Vecums 

18-29 91.9 1.14 (1.09-1.19) + 335 93.7 1.10 (1.06-1.14) + 307

30-44 80.7 1.00 462 85.3 1.00 379

45-64 63.7 0.79 (0.75-0.83) - 883 62.0 0.73 (0.69-0.77) - 594

65-79 23.7 0.29 (0.26-0.33) - 870 27.1 0.32 (0.28-0.36) - 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 42.4 0.57 (0.49-0.66) - 371 36.7 0.57 (0.49-0.65) - 205

Nav 84.4 1.00 1309 86.2 1.00 1075

Izglītība

Zemāka par vidējo 77.6 0.89 (0.80-0.99) - 235 77.9 0.99 (0.91-1.08)   231

Augstāka par vidējo 78.1 1.00 398 75.9 1.00 290

Augstākā (īsā) 73.1 0.97 (0.91-1.04)   603 77.5 1.05 (0.98-1.12)   574

Augstākā (garā) 77.8 1.09 (1.02-1.16) + 443 88.7 1.21 (1.14-1.29) + 180

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 77.0 1.00   1064 77.2 1.00   810

Viens (neprecējies) 75.6 0.80 (0.71-0.91) - 289 85.2 0.93 (0.84-1.03)   203

Viens (šķīries) 75.7 1.02 (0.96-1.09)   276 75.0 0.96 (0.89-1.02)   200

Cits 65.0 0.77 (0.62-0.96) - 51 81.9 0.99 (0.89-1.10)   67

Pašvaldība
 

Amata 67.1 0.89 (0.79-1.01)   202 61.7 0.78 (0.68-0.91) - 161

Cēsis 76.1 1.00 (0.91-1.10)   278 82.2 1.05 (0.97-1.14)   131

Jaunpiebalga 73.1 0.98 (0.89-1.09)   171 67.9 0.88 (0.78-1.00) - 126

Līgatne 87.0 1.12 (1.04-1.21) + 237 88.7 1.12 (1.05-1.20) + 193

Pārgauja 84.3 1.09 (0.99-1.19)   188 87.3 1.11 (1.03-1.19) + 139

Priekuļi 76.7 1.00 (0.90-1.11)   219 88.2 1.10 (1.03-1.19) + 182

Rauna 70.6 0.94 (0.83-1.05)   175 74.6 0.97 (0.88-1.07)   166

Vecpiebalga 74.5 0.98 (0.89-1.09)   210 76.5 0.97 (0.88-1.08)   182

Labas darba spējas, 
Vidzemes plānošanas 
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  58.8 9519 69.4 7918

Vecums

18-29 78.9 1.06 (1.02-1.10) + 960 84.9 1.03 (0.99-1.06)   612

30-44 74.4 1.00 2129 82.7 1.00 1560

45-64 56.3 0.76 (0.73-0.79) - 4144 67.0 0.81 (0.78-0.84) - 3600

65-79 19.4 0.26 (0.24-0.29) - 2286 33.4 0.40 (0.38-0.43) - 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 36.9 0.47 (0.45-0.49) - 3125 48.5 0.58 (0.55-0.60) - 2338

Nav 88.8 1.00 4108 92.7 1.00 3434

Izglītība

Zemāka par vidējo 43.9 0.75 (0.69-0.81) - 1088 53.3 0.76 (0.71-0.81) - 907

Augstāka par vidējo 66.9 1.00 3530 76.0 1.00 3090

Augstākā (īsā) 75.8 1.11 (1.07-1.15) + 1869 85.5 1.13 (1.10-1.16) + 1102

Augstākā (garā) 81.9 1.23 (1.19-1.28) + 552 89.8 1.18 (1.14-1.22) + 520

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 69.4 1.00   5305 78.1 1.00   4367

Viens (neprecējies) 74.7 0.85 (0.78-0.94) - 412 77.6 0.85 (0.80-0.90) - 465

Viens (šķīries) 57.9 0.86 (0.81-0.91) - 993 65.9 0.87 (0.83-0.92) - 633

Cits 59.6 0.83 (0.77-0.90) - 523 74.6 0.85 (0.78-0.92) - 307

Pašvaldība

Haldene 67.9 1.01 (0.95-1.08)   380 77.0 1.00 (0.94-1.05)   319

Mosa 68.9 1.01 (0.94-1.08)   400 75.8 0.99 (0.93-1.04)   280

Sarpsborga 67.0 1.00 (0.95-1.05)   746 74.3 0.97 (0.93-1.02)   538

Fredriksta 66.4 0.98 (0.94-1.03)   702 78.0 1.03 (0.99-1.06)   585

Vālere 63.5 0.98 (0.81-1.18)   444 74.5 1.02 (0.90-1.16)   354

Āremarka 68.6 1.03 (0.77-1.39)   167 75.4 1.02 (0.83-1.26)   153

Mārkere 69.3 1.04 (0.87-1.25)   386 74.0 1.00 (0.87-1.16)   314

Remskoga 76.0 1.16 (0.86-1.55)   88 80.3 1.05 (0.77-1.44)   89

Trēgsta 68.3 1.04 (0.91-1.19)   432 76.9 1.00 (0.89-1.14)   337

Spīdeberga 71.8 1.05 (0.92-1.21)   376 77.7 1.00 (0.88-1.14)   316

Ašima 63.9 0.95 (0.85-1.05)   341 74.5 0.99 (0.92-1.06)   281

Eidsberga 69.8 1.02 (0.91-1.13)   417 76.5 0.99 (0.90-1.08)   312

Skipveta 65.8 0.98 (0.80-1.19)   357 79.4 1.05 (0.92-1.19)   281

Rakesta 70.7 1.05 (0.93-1.18)   432 78.0 1.03 (0.94-1.13)   377

Rode 70.1 1.06 (0.93-1.19)   401 79.1 1.04 (0.95-1.15)   347

Rige 69.3 1.02 (0.93-1.12)   397 75.1 0.98 (0.90-1.06)   298

Voler 66.7 0.98 (0.82-1.17)   384 73.5 0.96 (0.83-1.10)   301

Hobola 67.2 1.00 (0.85-1.17)   383 79.3 1.04 (0.93-1.16)   290

Labas darba spējas, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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Kopumā 47,7% sieviešu un 46,2% vīriešu norādīja, ka viņiem 
ir pieejams plašs sociālais atbalsts. Augstākais tādu iedzīvotāju 
procentuālais īpatsvars, kuriem pieejams plašs sociālais atbalsts, 
konstatēts jaunākajā vecuma grupā, bet turpmākajās vecuma grupās 
šādu cilvēku procentuālais īpatsvars pakāpeniski samazinās, pieaugot 
vecumam.

Rādītāji nedaudz samazinās plaša sociālā atbalsta pieejamības 
ziņā iedzīvotāju  vidū (it īpaši vīriešiem) ar ilgstošām veselības 
problēmām.

Starp minēto procentuālo īpatsvaru un izglītības līmeni pastāv 
zināma saistība, taču šajā ziņā nepastāv sistemātiskas atšķirības 
starp dažādām izglītības līmeņa grupām. Nodarbināto iedzīvotāju 
grupā procentuāli augstāks ir iedzīvotāju īpatsvars ar pieejamu 
plašu sociālo atbalstu nekā bez darba esošo iedzīvotāju grupā. Kas 
attiecas uz plaša sociālā atbalsta saistību ar ģimenes stāvokli, šķirto 
iedzīvotāju vidū ir procentuāli mazāk tādu, kuriem pieejams minētais 
atbalsts.

 Plašs sociālais atbalsts

Kopumā 72,8% sieviešu un 69,2% vīriešu norādīja, ka viņiem ir 
pieejams plašs sociālais atbalsts. Procentuāli visvairāk iedzīvotāju 
ir jaunākajās vecuma grupās. Pieaugot iedzīvotāju vecumam, 
procentuālajam īpatsvaram ar plašu sociālo atbalstu ir tendence 
samazināties.

Ievērojami retāk plašs sociālais atbalsts pieejams iedzīvotājiem (jo 
īpaši sievietēm), kuri cieš no ilgstošām veselības problēmām.

Starp minēto procentuālo īpatsvaru un izglītības līmeni pastāv 
zināma saistība, taču šajā ziņā nepastāv sistemātiskas atšķirības 
starp dažādām izglītības līmeņa grupām. Bez darba esošo sieviešu 
un vīriešu vidū iedzīvotāji ar plašu sociālo atbalstu ir procentuāli 
mazāk nekā nodarbināto iedzīvotāju vidū. Kas attiecas uz plaša 
sociālā atbalsta saistību ar ģimenes stāvokli, šķirto iedzīvotāju vidū ir 
procentuāli mazāk tādu, kuriem pieejams minētais atbalsts.

Aptaujas anketā respondenti tika lūgti norādīt, cik ir pietiekami tuvu cilvēku, uz kuriem viņi varētu paļauties personīga rakstura problēmu 
gadījumā. Ja respondents norāda, ka ir trīs vai vairāk šādu cilvēku, tiek uzskatīts, ka viņam ir pieejams plašs sociālais atbalsts.
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  47.7 2550 46.2 1617

Vecums 

18-29 59.2 1.16 (1.07-1.25) + 335 56.7 1.25 (1.14-1.37) + 307

30-44 51.1 1.00 462 45.4 1.00 379

45-64 48.1 0.94 (0.87-1.02)   883 44.1 0.97 (0.89-1.07)   594

65-79 37.4 0.73 (0.67-0.80) - 870 36.6 0.81 (0.72-0.90) - 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 40.7 0.95 (0.82-1.09)   868 42.6 0.81 (0.67-0.97) - 363

Nav 50.8 1.00 1682 47.2 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 40.5 0.88 (0.74-1.04)   576 44.5 0.87 (0.75-1.02)   354

Augstāka par vidējo 50.5 1.00 546 51.6 1.00 356

Augstākā (īsā) 45.2 0.91 (0.80-1.03)   844 41.7 0.81 (0.71-0.91) - 676

Augstākā (garā) 56.0 1.22 (1.08-1.38) + 578 55.4 1.19 (1.03-1.36) + 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 52.2 1.00   1137 51.5 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 38.8 926 35.1 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 38.8 0.71 (0.59-0.86) - 262 32.3 0.65 (0.54-0.79) - 273

Students 64.7 156 62.2 137

Cits 58.4 0.93 (0.67-1.29)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 51.6 1.00   1316 49.4 1.00   1017

Viens (neprecējies) 44.0 1.01 (0.87-1.17)   798 49.8 0.88 (0.73-1.06)   296

Viens (šķīries) 42.1 0.85 (0.73-0.99) - 374 28.1 0.58 (0.48-0.71) - 232

Cits 40.3 0.76 (0.55-1.04)   62 45.7 0.89 (0.69-1.13)   72

Pašvaldība
 

Amata 51.3 1.07 (0.90-1.28)   319 49.0 1.03 (0.84-1.25)   215

Cēsis 40.2 0.84 (0.68-1.03)   406 32.7 0.70 (0.54-0.91) - 171

Jaunpiebalga 48.9 1.04 (0.86-1.26)   292 44.9 0.97 (0.78-1.21)   173

Līgatne 59.3 1.27 (1.10-1.46) + 291 70.4 1.53 (1.34-1.74) + 233

Pārgauja 49.1 1.07 (0.89-1.29)   316 50.0 1.09 (0.90-1.33)   170

Priekuļi 43.2 0.86 (0.70-1.07)   342 37.9 0.82 (0.66-1.04)   221

Rauna 40.1 0.80 (0.64-1.01)   295 31.9 0.70 (0.53-0.92) - 212

Vecpiebalga 50.5 1.06 (0.89-1.27)   289 55.2 1.22 (1.03-1.44) + 222

Plašs sociālais atbalsts, 
Vidzemes plānošanas 
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  72.8 9519 69.2 7918

Vecums
 

18-29 79.0 1.04 (1.00-1.08)   960 78.4 1.10 (1.05-1.15) + 612

30-44 76.2 1.00 2129 71.4 1.00 1560

45-64 73.6 0.97 (0.93-1.00) - 4144 66.5 0.93 (0.90-0.97) - 3600

65-79 59.7 0.78 (0.75-0.82) - 2286 60.6 0.85 (0.81-0.89) - 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 67.5 0.90 (0.88-0.93) - 4313 65.8 0.95 (0.92-0.98) - 3497

Nav 76.8 1.00 5206 71.5 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 59.5 0.81 (0.76-0.86) - 2127 57.6 0.79 (0.74-0.84) - 1657

Augstāka par vidējo 73.0 1.00 4240 70.5 1.00 3862

Augstākā (īsā) 80.6 1.09 (1.06-1.13) + 2139 73.7 1.06 (1.03-1.10) + 1401

Augstākā (garā) 82.7 1.14 (1.09-1.19) + 586 74.5 1.11 (1.06-1.15) + 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 78.7 1.00   5247 72.4 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 57.8 1681 59.5 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 59.5 0.67 (0.63-0.73) - 1465 58.6 0.81 (0.75-0.87) - 1049

Students 84.2 407 79.1 195

Cits 69.8 0.90 (0.85-0.94) - 719 62.7 0.86 (0.80-0.94) - 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 76.0 1.00   6720 70.5 1.00   6081

Viens (neprecējies) 71.6 0.81 (0.74-0.89) - 452 73.2 0.86 (0.81-0.92) - 513

Viens (šķīries) 66.2 0.90 (0.86-0.94) - 1201 59.8 0.88 (0.83-0.92) - 772

Cits 61.8 0.90 (0.85-0.96) - 1146 65.0 0.88 (0.81-0.96) - 550

Pašvaldība

Haldene 76.4 1.06 (1.01-1.12) + 524 69.3 1.00 (0.94-1.07)   441

Mosa 68.8 0.93 (0.88-1.00) - 535 71.3 1.03 (0.97-1.09)   397

Sarpsborga 71.8 1.00 (0.96-1.04)   956 69.9 1.01 (0.96-1.06)   757

Fredriksta 73.5 1.00 (0.96-1.04)   902 69.8 1.01 (0.97-1.05)   805

Vālere 75.3 1.04 (0.91-1.20)   584 69.3 1.03 (0.88-1.20)   501

Āremarka 73.4 0.99 (0.75-1.31)   228 69.9 1.03 (0.80-1.33)   212

Mārkere 72.6 1.01 (0.86-1.19)   529 65.5 0.98 (0.82-1.17)   441

Remskoga 76.7 1.06 (0.75-1.48)   119 72.9 1.06 (0.75-1.52)   116

Trēgsta 74.0 1.00 (0.87-1.15)   569 71.3 1.03 (0.90-1.18)   450

Spīdeberga 77.4 1.05 (0.94-1.18)   514 68.2 0.97 (0.83-1.13)   434

Ašima 67.6 0.95 (0.87-1.03)   454 60.8 0.86 (0.77-0.96) - 382

Eidsberga 72.1 0.98 (0.90-1.08)   530 75.4 1.09 (1.00-1.18) + 425

Skipveta 72.1 0.97 (0.82-1.16)   458 68.9 1.01 (0.85-1.19)   371

Rakesta 74.7 1.02 (0.92-1.14)   568 68.5 0.97 (0.86-1.11)   488

Rode 74.9 1.03 (0.93-1.15)   553 68.4 0.99 (0.88-1.13)   479

Rige 75.0 1.02 (0.94-1.10)   527 66.0 0.97 (0.89-1.06)   437

Voler 75.9 1.04 (0.92-1.18)   480 66.2 0.95 (0.81-1.12)   398

Hobola 72.3 0.99 (0.86-1.14)   489 67.4 0.96 (0.83-1.12)   382

Plašs sociālais atbalsts, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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To, ka šāda situācija ir piedzīvota bieži, atzina 5,9% sieviešu un 
4,4% vīriešu.

Gados vecāko respondentu grupā procentuālais īpatsvars bija 
izteikti augstāks nekā gados jaunāku respondentu grupās. Proti, 
gados vecāko respondentu grupā 9,9% sieviešu un 8,4% vīriešu 
atzina, ka bieži jūtas vientuļi.

Procentuāli vairāk izjūt vientulības sajūtu iedzīvotāji ar zemāku 
izglītības līmeni; arī bez darba esošo iedzīvotāju grupā procentuālais 
īpatsvars ir augstāks nekā nodarbinātu iedzīvotāju grupā.

Precētu vai ar partneri kopā dzīvojošu iedzīvotāju grupā procentuāli 
mazāk respondentu norādīja, ka jūtas vientuļi, nekā tādu respondentu 
grupā, kuri dzīvo vieni.

 Bieža vientulības sajūta

To, ka šāda situācija ir piedzīvota bieži, atzina 6,4% sieviešu un 
5,9% vīriešu.

Visaugstākais iedzīvotāju procentuālais īpatsvars konstatēts 
jaunākajās vecuma grupās. Proti, 9,0% gados jaunāko sieviešu un 
8,2% gados jaunāko vīriešu atzina, ka bieži jūtas vientuļi.

Pastāv skaidra tendence, ka vientuļu iedzīvotāju procentuālais 
īpatsvars ar zemu izglītības līmeni ir augstāks nekā ar augstu 
izglītotības līmeni; arī bez darba esošo iedzīvotāju, jo īpaši sieviešu 
vidū, procentuālais īpatsvars ir augstāks nekā nodarbinātu iedzīvotāju 
vidū.

Precēti vai ar partneri kopā dzīvojoši respondenti ievērojami retāk 
atzina, ka jūtas vientuļi, nekā respondenti no citām ģimenes stāvokļa 
grupām.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija

Respondenti tika lūgti norādīt, vai viņi ir bijuši vieni un cik bieži jutušies vientuļi brīžos, kad gribējuši būt kopā ar citiem cilvēkiem.
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  5.9 2550 4.4 1617

Vecums 

18-29 4.0 1.10 (0.54-2.26)   335 1.8 0.46 (0.16-1.34)   307

30-44 3.6 1.00 462 3.9 1.00 379

45-64 4.9 1.35 (0.73-2.50)   883 4.6 1.17 (0.62-2.21)   594

65-79 9.9 2.77 (1.60-4.77) + 870 8.4 2.13 (1.20-3.79) + 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 8.9 1.41 (0.81-2.46)   868 6.5 0.86 (0.47-1.57)   363

Nav 4.6 1.00 1682 3.8 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 7.9 1.68 (0.94-3.01)   576 5.4 0.82 (0.44-1.53)   354

Augstāka par vidējo 6.0 1.00 546 6.2 1.00 356

Augstākā (īsā) 4.7 0.91 (0.54-1.55)   844 3.4 0.51 (0.30-0.87) - 676

Augstākā (garā) 5.6 0.70 (0.41-1.21)   578 2.6 0.26 (0.11-0.60) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 3.8 1.00   1137 3.0 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 9.6 926 7.5 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 8.4 2.40 (1.36-4.23) + 262 7.8 2.52 (1.44-4.41) + 273

Students 0.0 156 0.6 137

Cits 5.8 0.60 (0.23-1.57)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 5.1 1.00   1316 2.9 1.00   1017

Viens (neprecējies) 7.0 1.20 (0.59-2.41)   798 7.1 2.10 (1.15-3.84) + 296

Viens (šķīries) 7.7 1.54 (0.90-2.64)   374 7.8 2.37 (1.37-4.07) + 232

Cits 1.2 0.36 (0.04-3.31)   62 1.2 0.48 (0.07-3.30)   72

Pašvaldība
 

Amata 11.3 2.13 (1.18-3.83) + 319 4.3 0.99 (0.39-2.50)   215

Cēsis 4.5 0.69 (0.29-1.66)   406 4.5 1.19 (0.51-2.80)   171

Jaunpiebalga 5.9 1.52 (0.70-3.30)   292 2.8 0.53 (0.16-1.73)   173

Līgatne 9.3 1.22 (0.61-2.45)   291 4.8 1.17 (0.48-2.85)   233

Pārgauja 6.6 0.76 (0.33-1.76)   316 7.1 1.57 (0.72-3.43)   170

Priekuļi 3.6 0.67 (0.25-1.80)   342 5.2 0.99 (0.43-2.30)   221

Rauna 2.3 0.37 (0.10-1.37)   295 3.9 0.94 (0.36-2.48)   212

Vecpiebalga 3.8 0.70 (0.26-1.92)   289 2.3 0.53 (0.15-1.90)   222

Bieža vientulības sajūta, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  6.4 9519 5.9 7918

Vecums
 

18-29 9.0 1.35 (1.00-1.83)   960 8.2 1.46 (1.01-2.11) + 612

30-44 6.6 1.00 2129 5.6 1.00 1560

45-64 5.0 0.75 (0.55-1.03)   4144 6.1 1.09 (0.78-1.53)   3600

65-79 6.3 0.95 (0.70-1.30)   2286 3.5 0.62 (0.40-0.97) - 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 10.0 3.02 (2.53-3.61) + 4313 8.4 2.01 (1.68-2.40) + 3497

Nav 3.8 1.00 5206 4.3 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 9.2 1.35 (1.05-1.74) + 2127 7.6 1.56 (1.21-2.00) + 1657

Augstāka par vidējo 6.6 1.00 4240 6.2 1.00 3862

Augstākā (īsā) 5.1 0.71 (0.57-0.89) - 2139 5.1 0.89 (0.69-1.13)   1401

Augstākā (garā) 3.2 0.37 (0.23-0.61) - 586 4.6 1.01 (0.67-1.52)   661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 3.8 1.00   5247 4.5 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 6.8 1681 3.6 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 13.7 4.18 (3.33-5.25) + 1465 15.5 3.93 (3.15-4.90) + 1049

Students 8.6 407 7.4 195

Cits 9.7 2.03 (1.52-2.71) + 719 6.8 1.50 (1.02-2.22) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 3.2 1.00   6720 2.9 1.00   6081

Viens (neprecējies) 14.0 4.48 (3.33-6.03) + 452 13.6 5.26 (4.03-6.86) + 513

Viens (šķīries) 13.1 3.91 (3.11-4.91) + 1201 15.6 5.70 (4.47-7.27) + 772

Cits 13.0 3.55 (2.71-4.67) + 1146 8.1 2.84 (1.94-4.15) + 550

Pašvaldība

Haldene 5.4 0.81 (0.53-1.22)   524 6.4 1.08 (0.74-1.58)   441

Mosa 6.6 1.00 (0.69-1.45)   535 5.1 0.85 (0.56-1.28)   397

Sarpsborga 6.5 1.03 (0.76-1.38)   956 6.0 0.95 (0.70-1.28)   757

Fredriksta 5.9 0.95 (0.73-1.23)   902 7.2 1.22 (0.96-1.56)   805

Vālere 5.0 0.79 (0.24-2.54)   584 4.0 0.64 (0.17-2.39)   501

Āremarka 8.8 1.66 (0.40-6.87)   228 3.7 0.40 (0.05-3.34)   212

Mārkere 6.1 0.86 (0.28-2.66)   529 5.8 0.94 (0.30-2.92)   441

Remskoga 5.9 0.88 (0.05-16.36)   119 1.1 0.24 (0.00-60.39)   116

Trēgsta 6.0 0.90 (0.35-2.33)   569 6.7 1.24 (0.54-2.82)   450

Spīdeberga 7.1 1.18 (0.53-2.66)   514 4.8 0.90 (0.33-2.45)   434

Ašima 9.1 1.39 (0.90-2.14)   454 5.0 0.95 (0.53-1.67)   382

Eidsberga 6.5 1.00 (0.55-1.82)   530 4.6 0.74 (0.37-1.50)   425

Skipveta 7.3 1.10 (0.40-3.04)   458 4.3 0.70 (0.19-2.60)   371

Rakesta 7.1 1.09 (0.54-2.18)   568 5.9 0.94 (0.44-1.99)   488

Rode 6.0 0.93 (0.41-2.10)   553 3.2 0.53 (0.18-1.54)   479

Rige 7.7 1.19 (0.72-1.96)   527 4.1 0.71 (0.36-1.38)   437

Voler 6.5 1.01 (0.40-2.55)   480 8.6 1.70 (0.82-3.48)   398

Hobola 6.2 0.92 (0.37-2.29)   489 5.7 1.01 (0.41-2.53)   382

Bieža vientulības sajūta, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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Bieži ārstu apmeklēja 31,4% sieviešu un 16,7% vīriešu. Pastāvošās 
atšķirība zināmā mērā liecina par noteiktām slimībām, veselības 
problēmām un veselības stāvokli sieviešu un vīriešu vidū. Gan sieviešu, 
gan vīriešu gadījumā ārstu procentuāli visvairāk apmeklē gados 
visvecākie iedzīvotāji,proti, bieži ārstu apmeklē 47,4% šajā grupā 
esošās sievietes un 41,2% vīrieši. Gados jaunāko vīriešu vidū ārstu 
apmeklējuma biežums ir salīdzinoši neliels, turpretī gados jaunāko 
sieviešu vidū procentuālais īpatsvars ir relatīvi augsts (26,3%), bet 
vēl augstāks tas ir 30–44 gadus vecu sieviešu vidū.

Ja analizē sadalījumu pēc ilgstošām veselības problēmām, nākas 
secināt to, ko jau iepriekš bija iespējams paredzēt. Proti, procentuāli 
lielāks iedzīvotāju īpatsvars apmeklē ģimenes ārstu, kuri cieš no 
veselības problēmām, nekā iedzīvotāji, kuri no šādām problēmām 
necieš. Šī atšķirība ir īpaši izteikta vīriešu vidū. Samērā liela daļa 
sieviešu (20,6%) bieži sazinās ar ārstu, lai arī necieš no ilgstošām 
veselības problēmām. Visticamāk tas izskaidrojams ar profilaktiskās 
veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu saistībā ar bērna 
gaidīšanu un aprūpi. Ar to iespējams izskaidrot arī procentuālo 
īpatsvaru saistībā ar biežo ārsta apmeklējumu gados jaunāko sieviešu 
vidū.

Attiecībā uz izglītības līmeni, augstākais procentuālais īpat-
svars konstatēts zemākā izglītības līmeņa grupā, bet zemākais 
procentuālais īpatsvars – augstākā izglītības līmeņa grupā; tas 
zināmā mērā atspoguļo ar veselības stāvokli saistīto nevienlīdzību, 
kas pastāv starp šīm grupām.

Tāda pati sakarība pastāv saistībā ar nodarbinātības statusu – 
augstākais tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri bieži 
apmeklē ārstu, konstatēts grupās, kurās pastāv zemākais veselības 
pašvērtējuma līmenis.

Būtiskas atšķirības starp dažādām ģimenes stāvokļa grupām nav 
konstatētas.

Biežs ģimenes ārsta apmeklējums 

Visbiežāk ģimenes ārstu apmeklēja 35,3% sieviešu un 26,7% 
vīriešu. Pastāvošās atšķirības zināmā mērā liecina par noteiktām 
slimībām, veselības problēmām un veselības stāvokli sieviešu un 
vīriešu vidū. 

Gan sieviešu, gan vīriešu vidū procentuāli vairāk ir gados visvecāko 
iedzīvotāju, kas bieži apmeklē ārstu, – proti, bieži ārstu apmeklē 
42,6% šajā grupā sieviešu un 40,3% vīriešu. Zemākais šādu 
respondentu procentuālais īpatsvars konstatēts gados visjaunāko 
vīriešu vidū, turpretī gados visjaunāko sieviešu vidū šādu respondentu 
procentuālais īpatsvars ir relatīvi augsts (34,3%), bet vēl augstāks tas 
ir 30–44 gadus vecu sieviešu vidū.

Ja analizē sadalījumu pēc ilgstošām veselības problēmām, nākas 
secināt to, ko jau iepriekš bija iespējams paredzēt. Procentuāli lielāks 
iedzīvotāju īpatsvars apmeklē ģimenes ārstu, kuri cieš no veselības 
problēmām, nekā iedzīvotāji, kuri no šādām problēmām necieš. Šī 
atšķirība ir īpaši izteikta vīriešu vidū.

Salīdzinoši liela daļa sieviešu (20,2%) bieži sazinās ar ārstu, 
lai arī necieš no ilgstošām veselības problēmām. Visticamāk tas 
izskaidrojams ar profilaktiskās veselības aprūpes pakalpojumu 
izmantošanu saistībā ar bērna gaidīšanu un aprūpi. Ar to iespējams 
izskaidrot arī procentuālo īpatsvaru saistībā ar biežo ārsta 
apmeklējumu gados jaunāko sieviešu vidū.

Saistībā ar izglītības līmeni, augstākais procentuālais īpatsvars 
konstatēts zemākā izglītības līmeņa grupā, bet zemākais 
procentuālais īpatsvars – augstākā izglītības līmeņa grupā; tas 
zināmā mērā atspoguļo ar veselības stāvokli saistīto nevienlīdzību, 
kas pastāv starp šīm grupām.

Tāda pati sakarība pastāv saistībā ar nodarbinātības statusu –  
augstākais tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri bieži 
apmeklē ārstu, konstatēts grupās, kurās pastāv zemākais veselības 
pašvērtējuma līmenis.

Kas attiecas uz ģimenes stāvokli, augstākais minēto personu pro-
centuālais īpatsvars konstatēts šķirto personu vidū. Pārējās grupās 
konstatēts samērā līdzīgs procentuālais sadalījums. 

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija

Respondenti tika lūgti sniegt informāciju par to, kā viņi izmanto veselības aprūpes pakalpojumus. Ja respondents iepriekšējo 12 mēnešu laikā 
apmeklējis ģimenes ārstu vismaz 4 reizes, tiek uzskatīts, ka viņš ģimenes ārstu apmeklējis bieži.
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  31.4 2550 16.7 1617

Vecums 

18-29 26.3 1.31 (1.10-1.57) + 335 7.4 0.90 (0.58-1.38)   307

30-44 20.0 1.00 462 8.3 1.00 379

45-64 27.0 1.35 (1.15-1.58) + 883 16.9 2.05 (1.49-2.81) + 594

65-79 47.4 2.37 (2.05-2.73) + 870 41.2 4.99 (3.72-6.69) + 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 55.7 2.67 (2.27-3.13) + 868 48.0 4.40 (3.44-5.62) + 363

Nav 20.6 1.00 1682 8.4 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 39.5 1.13 (0.89-1.45)   576 19.2 0.98 (0.70-1.36)   354

Augstāka par vidējo 29.2 1.00 546 17.5 1.00 356

Augstākā (īsā) 31.4 1.19 (0.97-1.45)   844 15.7 0.93 (0.72-1.22)   676

Augstākā (garā) 25.9 0.82 (0.64-1.05)   578 13.0 0.62 (0.40-0.95) - 224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 22.5 1.00   1137 9.1 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 46.5 926 40.5 354
Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 27.3 1.06 (0.80-1.40)   262 19.3 1.67 (1.20-2.32) + 273

Students 21.7 156 9.6 137

Cits 47.5 1.69 (1.15-2.49) + 69 19.6 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 27.3 1.00   1316 17.9 1.00   1017

Viens (neprecējies) 39.7 1.03 (0.81-1.31)   798 17.1 1.05 (0.74-1.48)   296

Viens (šķīries) 31.2 1.06 (0.84-1.32)   374 12.4 0.82 (0.59-1.15)   232

Cits 24.7 0.77 (0.50-1.20)   62 11.7 1.02 (0.59-1.75)   72

Pašvaldība
 

Amata 37.6 1.20 (0.91-1.57)   319 20.5 1.25 (0.84-1.84)   215

Cēsis 30.4 1.07 (0.80-1.43)   406 14.0 0.82 (0.53-1.28)   171

Jaunpiebalga 29.9 1.03 (0.74-1.43)   292 14.8 0.90 (0.55-1.49)   173

Līgatne 27.9 0.71 (0.50-1.00)   291 18.4 0.97 (0.64-1.47)   233

Pārgauja 29.2 0.89 (0.63-1.25)   316 19.1 1.13 (0.74-1.73)   170

Priekuļi 32.9 1.02 (0.76-1.38)   342 17.2 1.00 (0.65-1.53)   221

Rauna 36.8 1.24 (0.93-1.64)   295 20.9 1.42 (0.95-2.10)   212

Vecpiebalga 26.3 0.85 (0.60-1.19)   289 8.3 0.52 (0.27-1.00) - 222

Biežs ģimenes ārsta 
apmeklējums, Vidzemes 
plānošanas reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  35.3 9519 26.7 7918

Vecums
 

18-29 34.3 1.11 (1.01-1.23) + 960 18.7 1.05 (0.89-1.25)   612

30-44 30.8 1.00 2129 17.7 1.00 1560

45-64 35.7 1.16 (1.07-1.26) + 4144 31.8 1.79 (1.59-2.03) + 3600

65-79 42.6 1.38 (1.28-1.50) + 2286 40.3 2.27 (2.02-2.56) + 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 55.7 2.78 (2.60-2.96) + 4313 48.5 3.63 (3.33-3.94) + 3497

Nav 20.2 1.00 5206 12.4 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 44.8 1.15 (1.05-1.27) + 2127 38.4 1.17 (1.05-1.31) + 1657

Augstāka par vidējo 36.8 1.00 4240 26.9 1.00 3862

Augstākā (īsā) 29.5 0.82 (0.76-0.88) - 2139 21.8 0.78 (0.70-0.86) - 1401

Augstākā (garā) 22.9 0.75 (0.64-0.88) - 586 15.1 0.52 (0.42-0.63) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 27.5 1.00   5247 18.7 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 40.7 1681 41.4 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 56.1 1.97 (1.80-2.14) + 1465 52.7 2.97 (2.67-3.30) + 1049

Students 22.2 407 22.4 195

Cits 57.3 2.02 (1.86-2.20) + 719 41.9 2.42 (2.11-2.78) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 34.4 1.00   6720 27.0 1.00   6081

Viens (neprecējies) 26.7 0.90 (0.76-1.07)   452 17.3 0.97 (0.82-1.15)   513

Viens (šķīries) 41.8 1.21 (1.11-1.32) + 1201 31.8 1.32 (1.17-1.49) + 772

Cits 38.9 0.97 (0.86-1.10)   1146 30.7 1.13 (0.95-1.34)   550

Pašvaldība

Haldene 32.1 0.90 (0.78-1.05)   524 25.5 0.97 (0.82-1.15)   441

Mosa 34.0 1.02 (0.89-1.16)   535 30.2 1.20 (1.03-1.40) + 397

Sarpsborga 37.3 1.06 (0.95-1.17)   956 28.7 1.08 (0.95-1.22)   757

Fredriksta 34.1 0.96 (0.87-1.05)   902 26.8 1.02 (0.91-1.14)   805

Vālere 33.3 0.88 (0.59-1.32)   584 25.8 0.85 (0.54-1.36)   501

Āremarka 36.0 0.97 (0.51-1.88)   228 22.3 0.67 (0.30-1.49)   212

Mārkere 33.0 0.94 (0.61-1.43)   529 26.3 0.92 (0.56-1.50)   441

Remskoga 29.9 0.73 (0.25-2.15)   119 17.4 0.56 (0.14-2.29)   116

Trēgsta 33.1 0.92 (0.66-1.30)   569 20.5 0.75 (0.48-1.17)   450

Spīdeberga 37.2 1.13 (0.85-1.50)   514 25.6 0.96 (0.65-1.43)   434

Ašima 39.6 1.10 (0.93-1.31)   454 24.3 0.85 (0.67-1.08)   382

Eidsberga 35.3 0.96 (0.77-1.20)   530 28.1 1.02 (0.79-1.32)   425

Skipveta 39.9 1.15 (0.82-1.63)   458 24.1 0.91 (0.55-1.48)   371

Rakesta 36.7 1.04 (0.80-1.34)   568 21.8 0.80 (0.56-1.15)   488

Rode 35.4 0.92 (0.69-1.23)   553 22.9 0.78 (0.54-1.12)   479

Rige 37.4 1.06 (0.88-1.28)   527 25.0 0.89 (0.70-1.14)   437

Voler 36.0 1.03 (0.74-1.43)   480 25.8 0.97 (0.65-1.46)   398

Hobola 39.8 1.22 (0.92-1.61)   489 22.2 0.82 (0.54-1.25)   382

Biežs ģimenes ārsta 
apmeklējums, 
Ostfoldas reģions, Norvēģija
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Konstatēts, ka šādu aprūpi sniedz 9,2% sieviešu un 6,6% vīriešu. 
Sieviešu vidū šāda prakse visvairāk izplatīta 30–44 gadu un 45–64 
gadu vecuma grupās.

Iedzīvotāji ar ilgstošām veselības problēmām procentuāli vairāk 
aprūpē citus cilvēkus nekā tādi, kuri necieš no ilgstošām veselības 
problēmām. Saistībā ar izglītības līmeni, nodarbinātības statusu un 
ģimenes stāvokli būtiskas atšķirības netika konstatētas.

 Citu cilvēku aprūpe

Konstatēts, ka šādu aprūpi sniedz 18,6% sieviešu un 14,0% 
vīriešu.

Novērots, ka sieviešu un vīriešu procentuālais īpatsvars palielinās, 
pieaugot to vecumam. Minēto aprūpi sniedz 11,4% gados jaunāko 
sieviešu, 7,7% gados jaunāko vīriešu, 24,9% sieviešu 45–64 gadu 
vecuma grupā un 19,7% vīriešu 65 gadus un vecāku iedzīvotāju 
grupā.

Iedzīvotāji ar ilgstošām veselības problēmām procentuāli vairāk 
aprūpē citus cilvēkus nekā tādi, kuri necieš no ilgstošām veselības 
problēmām. Saistībā ar izglītības līmeni sistemātiskas atšķirības 
netika konstatētas. Ārpus darba tirgus esošie iedzīvotāji procentuāli 
vairāk norādīja, ka aprūpē citus cilvēkus, nekā nodarbinātie 
iedzīvotāji.

Vientuļas sievietes procentuāli vairāk aprūpē citus cilvēkus 
nekā precētas vai ar partneri kopā dzīvojošas, savukārt augstāks 
procentuālais īpatsvars konstatēts tādu vīriešu vidū, kuri nekad nav 
bijuši precēti un dzīvo vieni.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija

Respondenti tika lūgti norādīt, vai viņi privātā kārtā vai personīgi aprūpē kādu cilvēku, kurš cieš no hroniskas slimības vai funkcionāliem 
ierobežojumiem.
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  9.2 2550 6.6 1617

Vecums 

18-29 4.7 0.47 (0.28-0.78) - 335 7.0 1.54 (0.88-2.68)   307

30-44 10.0 1.00 462 4.6 1.00 379

45-64 12.9 1.29 (0.97-1.71)   883 8.4 1.82 (1.10-3.03) + 594

65-79 7.5 0.74 (0.53-1.05)   870 5.3 1.15 (0.63-2.10)   337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 13.3 2.76 (1.98-3.85) + 868 10.6 2.15 (1.38-3.34) + 363

Nav 7.3 1.00 1682 5.5 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 8.0 1.46 (0.90-2.39)   576 6.2 1.55 (0.86-2.80)   354

Augstāka par vidējo 7.6 1.00 546 4.7 1.00 356

Augstākā (īsā) 10.8 1.18 (0.80-1.73)   844 7.4 1.78 (1.08-2.94) + 676

Augstākā (garā) 9.6 1.05 (0.67-1.67)   578 7.7 1.51 (0.79-2.90)   224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 10.6 1.00   1137 6.4 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 8.3 926 6.3 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 10.9 1.22 (0.79-1.90)   262 5.7 0.73 (0.41-1.29)   273

Students 3.7 156 9.6 137

Cits 3.8 1.27 (0.38-4.25)   69 0.0 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 10.0 1.00   1316 6.6 1.00   1017

Viens (neprecējies) 7.2 0.92 (0.58-1.46)   798 7.0 1.06 (0.63-1.79)   296

Viens (šķīries) 10.5 1.08 (0.73-1.61)   374 5.8 1.07 (0.62-1.84)   232

Cits 6.7 0.72 (0.26-1.95)   62 6.4 0.93 (0.40-2.20)   72

Pašvaldība
 

Amata 14.7 1.51 (0.94-2.42)   319 10.5 1.49 (0.83-2.70)   215

Cēsis 18.7 1.88 (1.25-2.83) + 406 14.6 2.27 (1.40-3.69) + 171

Jaunpiebalga 4.7 0.51 (0.21-1.25)   292 2.5 0.33 (0.10-1.10)   173

Līgatne 1.7 0.15 (0.04-0.56) - 291 1.3 0.18 (0.04-0.87) - 233

Pārgauja 9.4 1.06 (0.57-1.98)   316 8.6 1.36 (0.70-2.64)   170

Priekuļi 6.9 0.79 (0.41-1.52)   342 5.9 0.90 (0.42-1.92)   221

Rauna 7.0 0.89 (0.45-1.76)   295 6.9 1.05 (0.51-2.15)   212

Vecpiebalga 8.8 1.07 (0.59-1.94)   289 0.9 0.15 (0.02-0.98) - 222

Citu cilvēku aprūpe, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  18.6 9519 14.0 7918

Vecums
 

18-29 11.4 0.80 (0.65-0.99) - 960 7.7 0.71 (0.52-0.97) - 612

30-44 14.3 1.00 2129 10.8 1.00 1560

45-64 24.9 1.74 (1.52-2.00) + 4144 17.3 1.60 (1.33-1.92) + 3600

65-79 20.1 1.41 (1.21-1.63) + 2286 19.7 1.82 (1.51-2.19) + 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 21.7 1.30 (1.18-1.43) + 4313 18.0 1.47 (1.32-1.65) + 3497

Nav 16.3 1.00 5206 11.4 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 16.4 0.81 (0.68-0.97) - 2127 14.6 1.00 (0.82-1.20)   1657

Augstāka par vidējo 19.3 1.00 4240 14.1 1.00 3862

Augstākā (īsā) 18.7 1.00 (0.89-1.12)   2139 12.8 0.92 (0.79-1.07)   1401

Augstākā (garā) 19.7 1.08 (0.89-1.30)   586 15.2 0.84 (0.71-1.00) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 17.9 1.00   5247 12.0 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 20.0 1681 21.1 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 23.1 1.18 (1.00-1.39) + 1465 21.6 2.05 (1.71-2.45) + 1049

Students 10.1 407 4.7 195

Cits 20.7 1.32 (1.11-1.55) + 719 17.8 1.41 (1.10-1.81) + 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 17.9 1.00   6720 14.5 1.00   6081

Viens (neprecējies) 16.8 1.27 (1.10-1.60) + 452 12.2 1.26 (1.01-1.57) + 513

Viens (šķīries) 22.5 1.27 (1.11-1.46) + 1201 13.9 0.87 (0.73-1.04)   772

Cits 19.1 1.09 (0.91-1.32)   1146 12.0 1.21 (0.89-1.64)   550

Pašvaldība

Haldene 18.5 1.07 (0.87-1.32)   524 12.6 0.87 (0.67-1.13)   441

Mosa 19.1 1.03 (0.84-1.26)   535 15.4 1.20 (0.95-1.51)   397

Sarpsborga 18.0 0.98 (0.83-1.16)   956 15.6 1.09 (0.91-1.30)   757

Fredriksta 19.9 1.06 (0.92-1.21)   902 13.5 0.95 (0.80-1.13)   805

Vālere 18.8 0.95 (0.54-1.68)   584 13.6 0.88 (0.44-1.75)   501

Āremarka 17.8 1.01 (0.36-2.81)   228 13.3 0.90 (0.29-2.83)   212

Mārkere 17.9 0.91 (0.48-1.71)   529 12.8 0.95 (0.45-2.00)   441

Remskoga 8.3 0.36 (0.04-3.06)   119 13.2 0.98 (0.19-4.98)   116

Trēgsta 19.3 1.08 (0.67-1.76)   569 12.1 0.80 (0.44-1.48)   450

Spīdeberga 16.5 0.87 (0.52-1.47)   514 10.7 0.69 (0.37-1.28)   434

Ašima 17.5 0.96 (0.71-1.30)   454 12.5 0.91 (0.64-1.29)   382

Eidsberga 15.8 0.84 (0.59-1.22)   530 14.1 1.01 (0.68-1.50)   425

Skipveta 19.9 1.03 (0.58-1.82)   458 14.1 0.98 (0.50-1.92)   371

Rakesta 18.9 0.93 (0.62-1.39)   568 10.8 0.72 (0.42-1.24)   488

Rode 18.5 0.91 (0.60-1.39)   553 13.6 0.92 (0.55-1.52)   479

Rige 18.3 0.93 (0.69-1.25)   527 17.1 1.31 (0.96-1.79)   437

Voler 18.6 0.99 (0.59-1.65)   480 13.8 1.01 (0.56-1.83)   398

Hobola 16.6 0.83 (0.50-1.39)   489 13.3 0.98 (0.55-1.76)   382

Citu cilvēku aprūpe, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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Kopumā 44,6% sieviešu un 37,7% vīriešu uzticas vismaz 4 
sabiedriskajām institūcijām. Sistemātiskas atšķirības starp vecuma 
grupām nav konstatētas. Sievietes ar ilgstošām veselības problēmām 
ir mazāk ar augstu uzticēšanās līmeni nekā sievietes, kuras necieš no 
ilgstošām veselības problēmām. Vīriešu gadījumā šāda atšķirība nav 
konstatēta.

Analizējot pēc izglītības līmeņa, konstatēts, ka procentuāli maz 
respondentu ar iegūto arodizglītību ir ar augstu uzticēšanās līmeni 
institūcijām. Ārpus darba tirgus esošie vīrieši retāk atzīmēja augstu 
uzticēšanās līmeni. Šķīrušos un atsevišķi dzīvojošu sieviešu un vīriešu 
vidū augsts uzticēšanās līmenis konstatējams retāk nekā precētu vai 
ar partneri kopā dzīvojošu sieviešu un vīriešu vidū. 

Uzticēšanās sabiedriskajām institūcijām

Kopumā 62,3% sieviešu un 59,7% vīriešu uzticas vismaz 4 
sabiedriskajām institūcijām. Vidējās vecuma grupās (30–44 gadu 
un 45–64 gadu vecuma grupā) minētais procentuālais īpatsvars 
ir augstāks nekā jaunākajā un vecākajā vecuma grupā. Iedzīvotāji 
ar ilgstošām veselības problēmām ir mazāk ar augstu uzticēšanās 
līmeni nekā tie, kuri necieš no ilgstošām veselības problēmām. 

Konstatēta izteikta ar izglītības līmeni saistīta tendence: procentuāli 
vairāk ar augstu izglītības līmeni norādīja arī augstu uzticība līmeni 
institūcijām. Retāk augsts uzticēšanās līmenis konstatējams ārpus 
darba tirgus esošu sieviešu un vīriešu vidū. Biežāk augsts uzticēšanās 
līmenis konstatēts precētu vai ar partneri kopā dzīvojošu iedzīvotāju 
vidū.

Aptaujas anketā bija iekļauta virkne jautājumu par uzticēšanos dažādām institūcijām – veselības aprūpes dienestiem, izglītības iestādēm, 
nodarbinātības aģentūrām, pašvaldības pārvaldei, novada/reģionālajai pašvaldībai, policijai, tiesu sistēmai un masu medijiem. Augsts 
uzticēšanās līmeni uzskatāms, ja persona uzticas vismaz 4 institūcijām.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Østfold County, Norway
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  44.6 2550 37.7 1617

Vecums 

18-29 51.8 1.18 (1.08-1.29) + 335 37.5 0.99 (0.88-1.12)   307

30-44 43.9 1.00 462 37.7 1.00 379

45-64 41.6 0.95 (0.87-1.04)   883 33.5 0.89 (0.79-1.00) - 594

65-79 43.5 0.99 (0.91-1.08)   870 45.7 1.21 (1.09-1.35) + 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 37.4 0.65 (0.54-0.79) - 868 36.2 0.91 (0.74-1.12)   363

Nav 47.8 1.00 1682 38.1 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 46.1 0.99 (0.84-1.16)   576 38.2 0.85 (0.71-1.02)   354

Augstāka par vidējo 49.9 1.00 546 44.9 1.00 356

Augstākā (īsā) 39.1 0.84 (0.73-0.96) - 844 33.4 0.74 (0.64-0.86) - 676

Augstākā (garā) 45.7 1.02 (0.88-1.18)   578 39.7 0.92 (0.75-1.12)   224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 43.6 1.00   1137 37.1 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 43.6 926 44.1 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 43.2 0.99 (0.83-1.17)   262 29.4 0.75 (0.60-0.93) - 273

Students 52.6 156 42.7 137

Cits 53.3 1.14 (0.82-1.61)   69 47.8 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 45.8 1.00   1316 39.5 1.00   1017

Viens (neprecējies) 47.9 1.03 (0.87-1.21)   798 43.0 0.95 (0.76-1.18)   296

Viens (šķīries) 38.5 0.78 (0.66-0.94) - 374 28.6 0.71 (0.57-0.87) - 232

Cits 18.1 0.41 (0.24-0.71) - 62 19.7 0.49 (0.32-0.76) - 72

Pašvaldība
 

Amata 40.6 0.94 (0.76-1.17)   319 39.6 1.06 (0.84-1.35)   215

Cēsis 15.9 0.40 (0.27-0.58) - 406 13.8 0.37 (0.24-0.57) - 171

Jaunpiebalga 66.4 1.44 (1.23-1.69) + 292 66.8 1.74 (1.47-2.06) + 173

Līgatne 64.5 1.47 (1.28-1.70) + 291 59.3 1.63 (1.37-1.93) + 233

Pārgauja 56.1 1.33 (1.13-1.57) + 316 39.0 1.03 (0.80-1.34)   170

Priekuļi 29.5 0.63 (0.47-0.84) - 342 17.6 0.44 (0.29-0.65) - 221

Rauna 43.3 0.92 (0.73-1.16)   295 24.6 0.64 (0.46-0.90) - 212

Vecpiebalga 47.9 1.04 (0.85-1.28)   289 48.3 1.30 (1.05-1.60) + 222

Uzticēšanās institūcijām, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  62.3 9519 59.7 7918

Vecums
 

18-29 59.8 0.90 (0.85-0.94) - 960 50.8 0.79 (0.74-0.85) - 612

30-44 66.7 1.00 2129 64.0 1.00 1560

45-64 65.5 0.98 (0.94-1.02)   4144 62.6 0.98 (0.94-1.02)   3600

65-79 51.5 0.77 (0.74-0.81) - 2286 56.9 0.89 (0.85-0.93) - 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 58.0 0.87 (0.84-0.91) - 4313 55.9 0.85 (0.82-0.89) - 3497

Nav 65.4 1.00 5206 62.2 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 46.7 0.78 (0.72-0.85) - 2127 49.8 0.85 (0.79-0.92) - 1657

Augstāka par vidējo 59.5 1.00 4240 57.0 1.00 3862

Augstākā (īsā) 74.5 1.26 (1.22-1.31) + 2139 69.2 1.20 (1.15-1.25) + 1401

Augstākā (garā) 81.0 1.32 (1.25-1.40) + 586 71.9 1.13 (1.05-1.21) + 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 68.0 1.00   5247 61.8 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 50.2 1681 56.6 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 53.6 0.70 (0.64-0.76) - 1465 55.9 0.85 (0.78-0.93) - 1049

Students 63.7 407 59.8 195

Cits 55.3 0.84 (0.78-0.90) - 719 48.8 0.84 (0.76-0.94) - 342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 64.6 1.00   6720 63.1 1.00   6081

Viens (neprecējies) 59.2 0.90 (0.82-0.99) - 452 56.0 0.92 (0.85-1.00) - 513

Viens (šķīries) 58.6 0.93 (0.87-0.98) - 1201 53.2 0.82 (0.76-0.89) - 772

Cits 54.1 0.94 (0.87-1.01)   1146 44.2 0.79 (0.70-0.89) - 550

Pašvaldība

Haldene 58.2 0.96 (0.88-1.04)   524 56.3 0.95 (0.87-1.03)   441

Mosa 59.9 0.95 (0.87-1.03)   535 61.7 1.05 (0.97-1.14)   397

Sarpsborga 63.6 1.02 (0.96-1.08)   956 64.0 1.09 (1.03-1.16) + 757

Fredriksta 63.3 1.02 (0.97-1.08)   902 57.4 0.95 (0.89-1.00)   805

Vālere 61.5 0.98 (0.79-1.21)   584 62.7 1.04 (0.84-1.28)   501

Āremarka 69.2 1.12 (0.83-1.52)   228 70.6 1.20 (0.90-1.60)   212

Mārkere 66.7 1.07 (0.87-1.31)   529 67.3 1.14 (0.94-1.39)   441

Remskoga 77.4 1.23 (0.84-1.81)   119 72.1 1.21 (0.81-1.82)   116

Trēgsta 65.7 1.04 (0.88-1.24)   569 59.3 0.98 (0.82-1.19)   450

Spīdeberga 63.6 1.01 (0.85-1.20)   514 62.9 1.05 (0.87-1.26)   434

Ašima 59.5 0.94 (0.84-1.05)   454 56.0 0.90 (0.80-1.02)   382

Eidsberga 61.6 0.99 (0.87-1.12)   530 61.9 1.04 (0.92-1.18)   425

Skipveta 67.0 1.06 (0.87-1.30)   458 62.9 1.07 (0.86-1.32)   371

Rakesta 68.7 1.12 (0.98-1.27)   568 64.1 1.04 (0.90-1.21)   488

Rode 60.5 0.97 (0.82-1.14)   553 54.2 0.90 (0.74-1.08)   479

Rige 61.5 0.97 (0.87-1.09)   527 57.4 0.95 (0.84-1.08)   437

Voler 61.1 0.99 (0.82-1.19)   480 56.0 0.93 (0.75-1.15)   398

Hobola 61.7 0.99 (0.82-1.19)   489 58.5 1.00 (0.83-1.21)   382

Uzticēšanās institūcijām, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija

61



Kopumā 65,2% sievietes un 62,9% vīrieši norādīja, ka vietējā 
kopienā un apkaimē pieejamas labas socializēšanās iespējas. Būtiskas 
atšķirības starp dažādām vecuma grupām nav konstatētas.

Būtiskas atšķirības netika konstatētas arī starp iedzīvotājiem, 
kuri cieš no ilgstošām veselības problēmām, un tiem, kuri no šādām 
veselības problēmām necieš. Būtiskas, bet ne sistemātiskas atšķirības 
pastāv starp izglītības līmeņa grupām un starp nodarbinātiem un 
bez darba esošiem iedzīvotājiem. Būtiskas atšķirības starp dažādām 
ģimenes stāvokļa grupām nav konstatētas.

Lielas un nozīmīgas atšķirības pastāv starp pašvaldībām, un 
tas liecina par to, ka socializēšanās iespējas vairāk ir atkarīgas no 
pieejamām iespējām vietējā vidē un ne tik daudz no personīgajām 
īpašībām un resursiem.

Labas socializēšanās iespējas vietējā kopienā 
un tuvākajā apkaimē

Kopumā 63,7% sievietes un 65,3% vīrieši norādīja, ka vietējā 
kopienā un apkaimē pieejamas labas socializēšanās iespējas. 
Iedzīvotāji, kas norādīja par labām socializēšanās iespējām procentuāli 
vairāk ir vecākās vecuma grupās nekā jaunākās vecuma grupās.

Atšķirības starp iedzīvotājiem ar ilgstošām veselības problēmām 
un bez tām nav konstatētas. Starp izglītības līmeņa grupām 
un starp nodarbinātiem un bez darba esošiem iedzīvotājiem 
sistemātiskas atšķirības nepastāv. Precētu vai dzīvojošu kopā ar 
partneri respondentu vidū procentuāli vairāk norādīja, ka apmierina 
pieejamās iespējas, nekā citās ģimenes stāvokļa grupās. 

Starp pašvaldībām konstatētas tikai dažas atšķirības.

Aptaujas anketā bija iekļauti jautājumi par tuvējā apkaimē un vietējā kopienā pieejamajām iespējām. Tajā tika lūgts sniegt informāciju par 
iespējām tikties ar kaimiņiem un citiem cilvēkiem sabiedriskās vietās, centros, baznīcās un citviet.

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija Ostfoldas reģions, Norvēģija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  65.2 2550 62.9 1617

Vecums 

18-29 63.9 0.98 (0.91-1.04)   335 66.9 1.14 (1.06-1.22) + 307

30-44 65.5 1.00 462 58.7 1.00 379

45-64 64.9 0.99 (0.94-1.05)   883 62.6 1.07 (0.99-1.14)   594

65-79 66.3 1.01 (0.96-1.07)   870 64.0 1.09 (1.01-1.17) + 337
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 65.7 1.00 (0.90-1.11)   868 63.4 1.15 (1.05-1.26) + 363

Nav 65.0 1.00 1682 62.8 1.00 1254

Izglītība

Zemāka par vidējo 66.8 1.20 (1.07-1.35) + 576 66.7 1.14 (1.01-1.28) + 354

Augstāka par vidējo 57.8 1.00 546 57.9 1.00 356

Augstākā (īsā) 70.5 1.23 (1.12-1.35) + 844 66.1 1.14 (1.04-1.26) + 676

Augstākā (garā) 63.4 1.07 (0.94-1.20)   578 55.4 0.90 (0.77-1.05)   224

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 65.9 1.00   1137 59.5 1.00   849

Saņem vecuma pensiju 67.3 926 65.4 354

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 60.2 0.93 (0.83-1.05)   262 66.1 1.12 (1.01-1.24) + 273

Students 56.3 156 71.1 137

Cits 71.1 1.02 (0.81-1.30)   69 67.4 . (. -. )   4

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 66.3 1.00   1316 62.8 1.00   1017

Viens (neprecējies) 65.5 1.04 (0.93-1.15)   798 66.6 1.06 (0.93-1.20)   296

Viens (šķīries) 62.2 0.93 (0.83-1.04)   374 60.3 0.95 (0.85-1.06)   232

Cits 57.7 0.84 (0.66-1.06)   62 56.7 0.83 (0.68-1.02)   72

Pašvaldība
 

Amata 56.1 0.89 (0.76-1.05)   319 59.4 0.95 (0.81-1.11)   215

Cēsis 73.7 1.15 (1.03-1.28) + 406 71.9 1.16 (1.03-1.30) + 171

Jaunpiebalga 92.1 1.42 (1.32-1.53) + 292 84.6 1.35 (1.22-1.49) + 173

Līgatne 18.6 0.24 (0.16-0.36) - 291 10.0 0.15 (0.09-0.27) - 233

Pārgauja 80.8 1.27 (1.15-1.40) + 316 78.4 1.26 (1.13-1.41) + 170

Priekuļi 67.0 1.01 (0.88-1.16)   342 66.2 1.04 (0.91-1.19)   221

Rauna 54.9 0.80 (0.67-0.97) - 295 47.4 0.74 (0.61-0.91) - 212

Vecpiebalga 82.8 1.27 (1.16-1.40) + 289 87.8 1.39 (1.27-1.51) + 222

Labas socializēšanās iespējas, 
Vidzemes plānošanas 
reģions, Latvija
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  Sievietes Vīrieši

  Procenti SRR Ticamības
intervāls  Skaits Procenti SRR Ticamības

intervāls  Skaits

Kopā  63.7 9519 65.3 7918

Vecums
 

18-29 57.4 0.94 (0.89-0.99) - 960 56.2 0.85 (0.81-0.91) - 612

30-44 61.3 1.00 2129 65.7 1.00 1560

45-64 65.6 1.07 (1.03-1.12) + 4144 66.9 1.02 (0.98-1.06)   3600

65-79 70.3 1.15 (1.10-1.20) + 2286 72.1 1.10 (1.05-1.15) + 2144
Ilgstošas 
veselības 
problēmas

Ir 63.0 0.96 (0.92-0.99) - 4313 64.7 0.96 (0.92-0.99) - 3497

Nav 64.3 1.00 5206 65.7 1.00 4419

Izglītība

Zemāka par vidējo 65.1 1.00 (0.94-1.07)   2127 67.0 0.98 (0.93-1.04)   1657

Augstāka par vidējo 64.1 1.00 4240 65.4 1.00 3862

Augstākā (īsā) 63.4 1.01 (0.97-1.05)   2139 64.4 0.97 (0.93-1.02)   1401

Augstākā (garā) 61.3 0.95 (0.88-1.03)   586 65.1 0.85 (0.79-0.91) - 661

Nodarbinātība

Strādā algotu darbu 64.0 1.00   5247 65.7 1.00   4728

Saņem vecuma pensiju 70.6 1681 72.1 1604

Bezdarbnieks,
sociālie pabalsti 62.1 0.91 (0.85-0.98) - 1465 61.8 0.93 (0.86-1.01)   1049

Students 55.2 407 56.7 195

Cits 60.6 0.97 (0.91-1.04)   719 61.5 0.91 (0.83-1.00)   342

Ģimenes
stāvoklis

Precējies/Ar partneri 66.7 1.00   6720 68.5 1.00   6081

Viens (neprecējies) 52.9 0.86 (0.79-0.95) - 452 59.1 0.89 (0.83-0.96) - 513

Viens (šķīries) 57.9 0.85 (0.80-0.90) - 1201 56.4 0.85 (0.79-0.91) - 772

Cits 60.1 0.85 (0.79-0.92) - 1146 57.7 0.92 (0.84-1.01)   550

Pašvaldība

Haldene 63.5 1.03 (0.95-1.11)   524 61.5 0.93 (0.86-1.01)   441

Mosa 63.6 1.01 (0.93-1.09)   535 68.3 1.02 (0.95-1.09)   397

Sarpsborga 66.2 1.04 (0.98-1.10)   956 65.8 1.03 (0.97-1.09)   757

Fredriksta 62.2 0.97 (0.92-1.03)   902 66.3 1.03 (0.98-1.08)   805

Vālere 55.0 0.81 (0.62-1.05)   584 56.9 0.87 (0.69-1.11)   501

Āremarka 64.5 0.97 (0.66-1.42)   228 68.6 1.01 (0.74-1.39)   212

Mārkere 76.8 1.21 (1.02-1.43) + 529 70.8 1.07 (0.88-1.30)   441

Remskoga 79.2 1.25 (0.85-1.84)   119 75.3 1.18 (0.83-1.68)   116

Trēgsta 60.6 0.91 (0.74-1.11)   569 67.3 1.02 (0.86-1.20)   450

Spīdeberga 67.6 1.02 (0.87-1.21)   514 62.8 0.92 (0.76-1.11)   434

Ašima 75.4 1.19 (1.09-1.29) + 454 77.9 1.20 (1.11-1.29) + 382

Eidsberga 67.0 1.04 (0.93-1.17)   530 65.9 0.98 (0.87-1.11)   425

Skipveta 62.4 0.95 (0.76-1.20)   458 69.8 1.08 (0.89-1.30)   371

Rakesta 68.8 1.07 (0.93-1.23)   568 70.0 1.07 (0.94-1.22)   488

Rode 61.1 0.95 (0.80-1.13)   553 60.0 0.90 (0.76-1.07)   479

Rige 61.3 0.98 (0.87-1.10)   527 62.0 0.94 (0.84-1.05)   437

Voler 40.7 0.64 (0.47-0.86) - 480 45.6 0.69 (0.53-0.90) - 398

Hobola 40.4 0.61 (0.46-0.83) - 489 37.5 0.57 (0.42-0.76) - 382

Labas socializēšanās iespējas, 
Ostfoldas reģions, 
Norvēģija
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Vidzemes plānošanas reģiona Latvijā 
un Ostfoldas reģiona Norvēģijā 
savstarpējais salīdzinājums

Ziņojuma mērķis nav sistemātiski salīdzināt abu valstu iedzīvotājus. Tā galvenais mērķis ir sniegt datus par veselību un nevienlīdzību veselības 
jomā, lai uzlabotu politiķu un plānotāju informētību par problēmām, kas pastāv vietējās kopienās sabiedrības veselības jomā, un veicinātu 
politikas izstrādi un plānošanu vietējā līmenī. 

Taču ziņojuma sākuma pirmajās nodaļās izklāstītajā analīzē konstatēti daži interesanti ar divu analizējamo iedzīvotāju kopu rezultātu struktūru 
saistīti fakti. Tos varētu izmantot kā ierosmi hipotēzēm par cēloņiem, kas izraisa konstatēto nevienlīdzību divās aplūkotajās un tik ļoti atšķirīgajās 
pašvaldību grupās. 
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Grafikos attēlots tādu vīriešu un sieviešu procentuālais īpatsvars, 
kuri uzskata, ka viņu veselības stāvoklis ir labs vai ļoti labs.

 Veselības pašvērtējums

Norvēģijā gan vīriešu, gan sieviešu vidū procentuālajam īpatsvaram, 
kuri novērtēja savu veselību kā labu, ir tendence samazināties, 
pieaugot iedzīvotāju vecumam. Vīriešu vidū šī tendence visizteiktāk 
novērojama zemākajā izglītības līmeņa grupā. Norvēģijas sieviešu 
vidū sociālās atšķirības samazinās vecākajā vecuma grupā.

Turpretī Latvijas gadījumā šī ar respondentu vecumu saistītā 
atšķirība ir ļoti izteikta. Tāpat kā Norvēģijā, arī Latvijā veselības 
pašvērtējuma ziņā pastāv izteiktas sociālās atšķirības – procentuāli 
visvairāk iedzīvotāju ar labu veselības pašvērtējumu ir augsti izglītotu 
iedzīvotāju vidū, it īpaši vidējās vecuma grupās.
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Aptaujas anketā respondentiem jautāts, vai viņus iepriekšējās 
nedēļas laikā ir nomākusi bezcerības sajūta attiecībā uz savu nākotni. 
Zemāk redzamajos grafikos atspoguļots tādu vīriešu un sieviešu 

Šajā ziņā situācija Norvēģijā krasi atšķiras no situācijas Latvijā. 
Norvēģijā nomāktu iedzīvotāju procentuālajam īpatsvaram ir 
tendence samazināties, pieaugot iedzīvotāju vecumam. Savukārt 

Bezcerības sajūta attiecībā uz nākotni

(kopā) procentuālais īpatsvars, kas norādīja, ka viņus ir nomākusi vai 
ļoti nomākusi šāda sajūta.

Latvijā, pieaugot vecumam, palielinās arī šādu iedzīvotāju 
procentuālais īpatsvars. Taču šajā ziņā abās valstīs pastāv izteiktas 
sociālās atšķirības, un procentuāli vismazāk bezcerības sajūtas 
nomāktu iedzīvotāju ir ar augstu izglītības līmeni.
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Stipri ierobežojumi ikdienas aktivitātēs 
veselības problēmu vai slimības dēļ 

Rezultāti liecina, ka starp Norvēģiju un Latviju pastāv izteiktas 
atšķirības ar veselību saistītu ikdienas aktivitāšu ierobežojumu ziņā.

Latvijā iedzīvotāju procentuālajam īpatsvaram, kuri cieš no 
stipriem ierobežojumiem, ir skaidra tendence palielināties, pieaugot 
vecumam, turpretī Norvēģijā šādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars 
gados vecāko cilvēku vidū ir pārsteidzoši mazs. Latvijai raksturīgi tas, 
ka gados jaunāko iedzīvotāju vidū (15–29 gadi) nepastāv atšķirības 
starp dažādām izglītības līmeņa grupām; sociālās atšķirības palielinās 
turpmākajās vecuma grupās, un gados vecāko iedzīvotāju vidū tā jau 
ir ļoti izteikta.

Turpretī Norvēģijā vislielākās sociālās atšķirības pastāv tieši 
gados jaunāko iedzīvotāju vidū. Zemākā izglītības līmeņa grupā 
tādu iedzīvotāju procentuālais īpatsvars, kuri cieš no stipriem 
ierobežojumiem, ir gandrīz nemainīgs visās vecuma grupās, taču 
citās izglītības līmeņa grupās tas nedaudz palielinās, pieaugot 
cilvēku vecumam. Tas rada sociālo atšķirību samazinājumu gados 
vecāko iedzīvotāju vidū, taču šis samazinājums ir mākslīgs, jo to 
izraisa relatīvi augstais līmenis gados jaunāko cilvēku vidū zemākā 
izglītības līmeņa grupā.
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Šajā sadaļā salīdzināts tādu respondentu procentuālie rādītāji, kuri 
nav sasnieguši pensionēšanās vecumu un, izvērtējot savu veselības 
stāvokli, norādīja, ka viņiem ir labas darba spējas. Norvēģijā vecuma 
pensija tiek izmaksāta iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 67 gadu vecumu, 
bet Latvijā – 62 gadu vecumu. 

Grafikā redzams, ka Latvijas izlasē konstatētās atšķirības starp 
dažādām izglītības līmeņa grupām krasi atšķiras no šādām atšķirībām 
Norvēģijas izlasē. 

Latvijas gadījumā gados jaunāko iedzīvotāju vidū starp dažādām 
izglītības līmeņa grupām nepastāv gandrīz nekāda atšķirība, taču 
gados vecāko iedzīvotāju vidū šī atšķirība ir ļoti izteikta.

Darba spējas pašvērtējums

Norvēģijā zemākā izglītības līmeņa grupā tādu iedzīvotāju 
procentuālais īpatsvars, kuri norādīja, ka viņiem ir labas darba spējas, 
ir samērā zems jau jaunākajā vecuma grupā.

Tā kā izlasē, kas tika izveidota šīs analīzes vajadzībām, iekļauti 
tikai iedzīvotāji, kuri nav sasnieguši pensionēšanās vecumu, tad 
visi gadījumi, kad iedzīvotāji ar labām darba spējām procentuālais 
īpatsvars nesasniedz 100%, norāda uz potenciālo labumu, ko 
iespējams gūt no profilaktiskiem vai veselības veicināšanas 
pasākumiem, proti, īstenojot šādus pasākumus, iespējams palielināt 
darbaspēka piedāvājumu.
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Projekts tika īstenots laika posmā no 2010.gada decembra 
līdz 2012.gada decembrim. Tam tika piešķirts atbalsts no Eiropas 
Savienības Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas 
PROGRESS (2007.–2013.gadam). Šo programmu pārvalda Eiropas 
Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības 
ģenerāldirektorāts.

HEPROGRESS projektu vadīja Ostfoldas reģiona padome sadarbībā ar 
Mosas pašvaldību un Hobolas pašvaldību Norvēģijā un Amatas novadu 
un Vidzemes plānošanas reģionu Latvijā, Latvijas Universitāti, Ostfoldas 
Augstskolu un Voldas Augstskolu Norvēģijā un Baltijas reģiona Veselīgo 
pilsētu asociāciju Somijā.

Projekta mērķis bija uzlabot informētību vietējā un reģionālajā 
līmenī par sociālo nevienlīdzību veselības jomā, kā arī atbalstīt vietējās 
politikas un uz pārmaiņām vērstu pasākumu īstenošanu, tādā veidā 
vietējās kopienas līmenī veidojot saliedētāku sabiedrību un  ilgtermiņā 
mazinot sociālo un dzimuma nevienlīdzību veselības un sociālās 
līdzdalības jomā. Slikts veselības stāvoklis un slimība ir savstarpēji 
saistīti ar sociālo resursu un kapitālu, kā arī dalību darba tirgū, 
tādā veidā ierobežojot iedzīvotāju sociālo, politisko un ekonomisko 
līdzdalību. Pašreizējā finanšu krīze palielinās nevienlīdzību starp 

iedzīvotājiem, kuri atšķiras pēc sociālekonomiskā stāvokļa, un starp 
vīriešiem un sievietēm viņu centienos uzlabot savu labklājību un 
dzīves līmeni. Arvien straujāka sabiedrības novecošanās un pieaugošā 
potenciāli ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupa īpaši apgrūtina 
apvienotas sociālās un sabiedrības veselības politikas izstrādi reģiona 
un vietējā līmenī. 

Projektā šie jautājumi tiek izskatīti, īstenojot pasākumus, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta: 1. ar veselības stāvokli saistītai izslēgšanai 
un atstumšanai no darba tirgus un materiālās nodrošinātības, šajā 
jautājumā īpašu uzmanību veltot dzimumu atšķirībām; 2. sociālajai 
nevienlīdzībai veselīgas vai neveselīgas novecošanas procesā; 3. zema 
izglītības līmeņa ietekmei uz sociālās nevienlīdzības procesiem.

Projekts un tā pasākumi uzlaboja informētību  un zināšanas par 
sociālo nevienlīdzību veselības jomā vietējā un reģionālajā līmenī, kā 
arī veicināja politikas izstrādi un sadarbību, ceļot profesionāļu, politiķu 
un akadēmisko institūciju kompetenci. Projekts ir veicinājis pieredzes 
apmaiņu starp Norvēģiju un Latviju. Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu 
asociācija – PVO Veselīgo pilsētu un pilsētu veselības sadarbības 
centrs Baltijas reģionā izplatīja informāciju par projekta pasākumiem 
un rezultātiem vietējā un reģiona līmeņa lēmumu pieņēmējiem, 
administratoriem un profesionāļiem. 

Par HEPROGRESS projektu
Pilnu informāciju skatīt: http://heprocom.net/heprogress

Galvenie projekta mērķi 
Īpašie pasākuma mērķi bija:
1. analizēt dokumentāciju un ziņojumus par sociālo un dzimumu 

nevienlīdzību veselības jomā un ar veselības stāvokli saistītus šķēršļus 
sociālajai un ekonomiskajai līdzdalībai vietējās kopienās;

2. apkopot papildu dokumentāciju, lai pilnveidotu pasākumu 
izstrādi, vietējā līmenī veicot aptaujas, kurās tika iekļauti jautājumi 
par sociālo integrāciju, kas saistīta ar veselību;

3. apvienot projektā iesaistītās pilsētas, kopienas un reģionus ar 
nolūku izplatīt datus un nodrošināt informācijas un ideju apmaiņu 
par labo praksi starp politiķiem un profesionāļiem saistībā ar 
nepieciešamajiem pasākumiem un politikas attīstību;

4. atbalstīt integrētas starpnozaru politikas pieeju un dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas pasākumu izstrādi, pasākumu izstrādi 
attiecībā uz veselību ietekmējošiem paradumiem, kā arī veselības un 

sociālās aizsardzības sistēmu izstrādi;
5. savienot jaunās zināšanas ar darbību, kas tiek īstenotas 

plānošanas procesā, lai uzlabotu individuālās un kolektīvās spējas, 
attīstītu labu pārvaldību un panāktu to, ka iedzīvotāji vairāk rūpējas 
par savu veselību;

6. papildus aptaujai uzsākt vietējās spējināšanas un spēcināšanas 
plānošanas procesu Latvijas partneru vidū, lai mobilizētu vietējās 
kopienas cīņā pret konstatētajām problēmām un padarītu vietējās 
kopienas vienotākas, pamatojoties arī uz Norvēģijas pieredzi;

7. nodot Latvijas Universitātei teorētiskās un praktiskās zināšanas 
par spējināšanas un spēcināšanas plānošanu un komunikatīvās 
plānošanas instrumentiem.

Būtiskākie rezultāti  
• Attiecībā uz dokumentēšanu: 

°  Norvēģijas un Latvijas pašvaldībās tika veikta aptauja un 
publicēti rezultāti gan par katru pašvaldību atsevišķi, gan par 
kopējo situāciju; rezultāti atklāj gan veselības jomā pastāvošās 
nevienlīdzības struktūru un slikta veselības stāvokļa sekas 
abās minētajās valstīs, gan ievērojamas atšķirības, kas liecina 
par atšķirīgiem cēloņu mehānismiem;

° sagatavoti raksti un ziņojumi, kuros apspriesta un 
analizēta politika un uz pārmaiņām vērstie pasākumi, kas 
vietējā līmenī īstenoti ar mērķi samazināt nevienlīdzību 
veselības jomā, un kuri cita starpā atspoguļo atšķirības starp 
abu valstu labklājības režīmiem.

Pielikums
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• Noturētas trīs visaptverošas konferences, kurās piedalījās politiķi, 
sabiedrības veselības jomā strādājošie profesionāļi un plānotāji ar 
mērķi iepazīt labās prakses modeļus, kā arī uzlabot informētību un 
veicināt vienprātību par turpmākajiem pasākumiem un politiku, kas 
nepieciešama, lai samazinātu nevienlīdzību veselības jomā aplūkotajās 
teritorijās.

• Tika organizētas arī citas vietējā un valsts līmeņa konferences, 
un tajās piedalījās politiķi, sabiedrības veselības jomā strādājošie 
profesionāļi, NVO un citi dalībnieki.

• Latvijā ar šo projektu tika ieviestas jaunas pieejas un politikas 
ieviešanas rīki, kas tika izmantoti, lai īstenotu administratīvās un 
likumdošanas reformas saistībā ar Valsts sabiedrības veselības 
pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam, galveno uzmanību pievēršot 
nevienlīdzībai veselības jomā.

• Sniedzot zināšanas par veselības jomā pastāvošo nevienlīdzību, 
uzlabota informētība un veicināta politikas lēmuma pieņemšana 
par reģionālās sabiedrības veselības stratēģijas vadlīniju izstrādes 
uzsākšanu saskaņā ar vietējās attīstības plānošanas periodu no 2012. 
līdz 2016. gadam.

• Veselības portreta aptaujas dati tika izmantoti ietekmes uz 
veselību novērtējumā un tam, lai noteiktu prioritārās darbības jomas 
HEPROGRESS partneru pašvaldībās.  

• Izstrādāta augstākās izglītības iestāžu studentiem spējināšanas 
un spēcināšanas plānošanas un komunikatīvās plānošanas mācību 
programma.

• Latvijā noturēti spējināšanas un spēcināšanas plānošanas 
apmācības kursi darbiniekiem, kuri vietējās pašvaldībās iesaistīti 
sabiedrības veselības plānošanā.

• Ostfoldas augstskolā izstrādāta mācību programma 10 ECTS 
kredītpunktu izvēles kursam, kā arī 15 ECTS kredītpunktu kursam 
maģistra studiju programmā. 

• Sagatavoti un izplatīti vietējā un reģiona līmeņa lēmumu 
pieņēmējiem, administratoriem un profesionāļiem Baltijas jūras 
reģionā un Eiropā periodiskie biļeteni, informācijas mapes un faktu 
lapas un informācija par projekta tīmekļu vietni un partneru tīmekļa 
vietnēm. Informācija izplatīta visām PVO Veselīgajām pilsētām Eiropā 
(kopā vairāk nekā 100 pilsētām) un daudzām citām pilsētām Baltijas 
jūras reģionā. 

• Vietējās augstākās izglītības iestādes veikušas īpašu novērtējumu, 
aprakstot to, kā vietējie politiķi iesaistījušies sabiedrības veselības 
jautājumu risināšanā, un to, kā pašvaldības iekļāvušas savā politikā 
un praksē jautājumus, kas saistīti ar veselības jomā pastāvošo 
nevienlīdzību. 

Pasākuma pievienotā vērtība
• Dati tiks izmantoti turpmākā analīzē un tam, lai veicinātu 

politikas izstrādi un uz pārmaiņām vērstu pasākumu precizēšanu 
dažādos administratīvos līmeņos un augstākās izglītības iestādēs.

• Lai stiprinātu analītiskos resursus, analizētu sabiedrības veselības 
jomā pastāvošās problēmas, jo īpaši veselības jomā pastāvošo 
nevienlīdzību, un izmantotu savāktos aptaujas datus tendenču 
uzraudzībai, Ostfoldas reģiona padome ir izveidojusi īpašu sabiedrības 
veselības analītiķa amatu.

• Divas ekspertu grupas Norvēģijā un Latvijā turpinās sniegt 
atbalstu politiskajām un administratīvajām iestādēm, konsultējot 
jautājumos, kas saistīti ar nevienlīdzību veselības jomā.

• Vietējā līmeņa plānošanas procesā un politikā iekļauti apsvērumi 
par ietekmi uz veselību, un šādu pieeju pieņēmusi viena no partneru 
pašvaldībām.

• Nesen atjaunotajā partnerības līgumā, kas noslēgts starp 
Ostfoldas reģiona padomi un pašvaldībām, paredzēts pastiprināt 
veselības jomā pastāvošās nevienlīdzības samazināšanas pasākumus.

• Reģiona padome un Ostfoldas augstskola ir pārskatījusi 
savstarpējo partnerības līgumu ar mērķi pievērst lielāku uzmanību 
sabiedrības veselībai, jo īpaši nevienlīdzībai veselības jomā, šim 
nolūkam izmantojot pētniecību, uz attīstību vērstu darbu, apmācības 
kursus un mācību programmu. 

• Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociācija turpinās izplatīt 
Baltijas jūras reģiona un Eiropas pilsētām un pašvaldībām informāciju 
par projektu un tā rezultātiem, kā arī informāciju Veselības portretu. 

• Iesniegums Norvēģijas Veselības un aprūpes pakalpojumu 
ministrijai par atbalsta piešķiršanu pastiprinātiem pasākumiem 
Ostfoldas reģiona padomē saistībā ar veselības jomā pastāvošās 
nevienlīdzības novēršanu, sagatavots, pamatojoties uz HEPROGRESS 
projektā gūto pieredzi.

• No Norvēģijas avotiem nodrošināts finanšu atbalsts diviem 
doktorantūras pētījumiem Latvijā, kuros analizēti daži no atklājumiem 
par nevienlīdzības struktūru un procesiem abās minētajās valstīs.

• Ostfoldas reģiona padome ir PVO Eiropas tīkla un valstu tīklu 
ietvaros izveidotā Veselības vienlīdzības apakštīkla dalībniece un 
arī dalībniece partnerībā, kas izveidota starp vairākām Veselīgajām 
pilsētām un UCL Marmot Review Team ar mērķi palielināt vietējā 
līmeņa pasākumu nozīmi veselības jomā pastāvošās nevienlīdzības 
samazināšanā. Īstenotas iniciatīvas, lai Latvijas pašvaldības iesaistītu 
UCL partnerībā.

• Lai veicinātu zināšanas un informētību par nevienlīdzību veselības 
jomā, Ostfolda izstrādāja modeli, ar kuru paredzēts analizēt un aprakstīt 
to, kā dažādas nozares un iestādes vietējā un reģiona līmenī var veicināt 
sociālās nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā, pamatojoties uz 
veselība visās politikās principu. Šo modeli pieņēma Latvijas partneri, 
un tas var būt vērtīgs instruments citām iestādēm, kas atbildīgas par 
sabiedrības veselību un strādā ar mērķi samazināt veselības jomā 
pastāvošo nevienlīdzību.

• Pamatojoties uz reģionālā līmeņa sabiedrības veselības stratēģiju, 
Latvijā ir sākta sabiedrības veselības programmu izstrāde vietējā līmenī 
visās HEPROGRESS pašvaldībās. Vietējā līmeņa sabiedrības veselības 
programmās tiks noteikti konkrēti mērķi un resursi, kā arī pasākumi, 
ar kuriem tiks samazināta veselības jomā pastāvošās nevienlīdzības 
nelabvēlīgā ietekme un uzlabota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 
Minēto programmu izstrāde jāpabeidz un politiķiem tās jāapstiprina 
2013. gadā. 

• Izveidota un arī turpmāk tiks nodrošināta informācijas apmaiņa un 
tīkls starp visiem iesaistītajiem partneriem; šāda informācijas apmaiņa 
un tīkls jau ir izmantots jaunu, politiķu atbalstītu iniciatīvu izstrādei. 

• Saistībā ar EEZ dotācijām un atbalstu partnerību veidošanai 
Ostfoldas reģiona padome ir uzaicinājusi Polijas pašvaldības ieviest 
HEPROGRESS pētījuma modeli un piedāvājusi partnerības atbalstu. 
Mērķis ir atbalstīt vietējo plānošanu ar labi pārbaudītu metodoloģiju. 
Papildus tam pastāv iecere īstenot paralēlu pētījumu Norvēģijā 
attiecībā uz poļu imigrantiem un viesstrādniekiem ar nolūku izpētīt 
viņu integrāciju Norvēģijā.
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Veselības portreta ziņojums pieejams bez maksas, iesniedzot pieprasījumu Ostfoldas reģiona padomei/Østfoldhelsa, un tīmekļa vietnē:  http://www.heprocom.net/heprogress

Projekts atbalstīts no ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS (2007–2013) 
sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā, kuru pārvalda Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju 
vienlīdzības ģenerāldirektorāts. 
Šajā publikācijā paustā informācija ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas nostāju vai viedokli.

SOCIĀLĀS UN DZIMUMA NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA VESELĪBAS JOMĀ UN 
ŠĶĒRŠĻU NOVĒRŠANA SOCIĀLEKONOMISKAI LĪDZDALĪBAI. UZ PRAKSI BALSTĪTAS 
VIETĒJĀS POLITIKAS – TO IEVIEŠANA UN SPĒJINĀŠANAS PLĀNOŠANA


