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labbūtības programma kā 

konkurētspējas priekšrocība 

ražošanas uzņēmumiem
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Veselības veicināšana un labbūtība
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HR loma ilgtspējīgā biznesā: evolūcija vai revolūcija? 
Ilgtspējas stratēģija - iesaistīto pušu viedokļi, konkurence, straujas 

pārmaiņas – iemesls noteikt kopējus mērķus, prioritātes, mērīt 
realizēto projektu atdevi. 

Darbinieku ilgtspēja – darbinieku iesaistes, veselības un kvalitatīvo 
dzīves gadu, veiktspējas un labklājības rādītājs

Labbūtība (wellbeing) – personas stāvoklis, kad ir laba fiziskā, 
psiholoģiskā un emocionālā veselība, un personai ir noteikts dzīves

ērtību līmenis.
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Galvenās atziņas

82% 
Uzņēmumu 

Labbūtības

programmas veido 

saskaņā ar uzņēmuma 

vērtībām un identitāti

89% 
Uzņēmumu, kuriem 

nav Labbūtības

programmas, plāno 

tādu ieviest tuvāko 1-2 

gadu laikā

79%
Uzņēmumu norāda, ka 

darbiniekiem lielāks 

izaicinājums ir 

dzīves-darba 

līdzsvara 

nodrošināšana
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Labbūtības programmas rezultātu mērījumi
Kādi rādītāji tiek izmantoti lai saprastu Labbūtības programmu atdevi 

N=90 Note: Some organizations indicated more than one answer; therefore the total may exceed 100%.

77%

52%

51%

49%

46%

28%

26%

17%

14%

12%

1%

8%

Employee satisfaction survey

Participation rates in wellbeing initiatives

Engagement level of employees with the company

Employee satisfaction with their work experience

Managers' Feedback

Data from wellbeing benefit providers

Voluntary Turnover

Employee absence rates

Your or Advisors expert judgement

Employee performance levels

Other

None, we don't measure it

Cits

• Nav attēlots globālos 

rādītājos, nav vietējo 

mērījumu, pārsvarā 

individuāls novērtējums
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79%

55%

40%

34%

25%

17%

15%

13%

12%

2%

2%

Work life balance

Mental health

Burnout

Financial stress

Physical health

Virtual work environment

Productivity

Relationships

Job security

Child care

Other

Labbūtītas programmas uzdevums darbiniekam/lietotājam

N=99 Note: Some organizations indicated more than one answer; therefore the total may exceed 100%.
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Labbūtības piedāvājums
Vai uzņēmuma Labbūtības programmas ir vienādas/saskaņotas visās lokācijās?

Vai plānojat saskaņot

programmu visās lokācijās?

Jā, 65%

Nē 35%

34 uzņēmumi, kuru programmas ir 

atšķirīgas, plāno Labbūtības saturu 

harmonizēt tuvākajā laikā

50%
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Kurus komunikācijas kanālus izmantojāt informēšanai par Labbūtības programmu saturu?

Labbūtības komunikācijas rīki

92%

70%

48%

40%

23%

18%

2%

E-mail

Intranet

Posters / Flyers

Employee events

Digital benefits platform

Social Media

Other



Finansiālā labbūtība
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«Labumu» kategorijas
Kurus no norādītajiem atbalsta instrumentiem nodrošina jūsu uzņēmums?

47%

80%

29%

45%

16%

52%

17%

4%

33%

76%

70%

19%

40%

26%

53%

20%

71%

55%

84%

48%

83%

96%

67%

24%

30%

81%

60%

74%

Retirement/pension plan

Life/accident insurance

Participation shares/Employee shares

Financial education/Financial Planning Advice

Banking services at special conditions

Private insurance services

Loans

Debt Consolidation Assistance

Access to platforms/shops for the purchase of third party vendor
products/services at special conditions

Paid leave on special occasions

Long service awards or jubilee payments

Fleet discount

Donation matching program

Other financial wellbeing benefits

Yes No

N=96
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43%

38%

33%

31%

26%

7%

Financial Training led by
professionals

Financial Webinars

Financial counselling with an
external partner

Financial Online courses

Human resource department hosts
open office hours for employees to

ask financial questions

Other

Kā atbalstat darbiniekus finanšu izglītības jautājumos?

Finanšu pratība

N=42 Note: Some organizations indicated more than one answer; therefore the total may exceed 100%.

Cits

• Finanšu konsultācijas par privāto 

pensiju plānu, Ārējais partneris 

pirmspensijas plānošanai 

• Finanšu nodaļas nodrošināts 

treniņš

• Globāla atbalsta programma: 

šķiršanās gadījumā, parādu 

pārvaldībā, kredītu pārvaldībā



Fiziskā labbūtība
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«Labumu» kategorijas
Kurus norādītos atbalsta instrumentus nodrošina jūsu uzņēmums?

55%

59%

83%

52%

48%

41%

7%

38%

40%

47%

20%

44%

51%

6%

20%

45%

41%

17%

48%

52%

59%

93%

63%

60%

53%

80%

56%

49%

94%

80%

Inpatient Care

Outpatient Care

Periodical health check up

Physical health education and prevention sessions

Fitness studio/gym membership

Access to other sports facilities

Doctor home visits

Dental care

Remote on-line Services

Therapies/treatments

Allergy testing

Vaccination

Ergonomic workspace

Family planning

Other physical wellbeing benefits

Yes No

N=96
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94%

71%

69%

69%

63%

4%

Ergonomic chair

Standing desk

Keyboard

Monitor holder

Ergonomic mouse

Other

Kādu ergonomisku aprīkojumu jūs nodrošiniet darba vietā?

Ergonomiska darba vide

N=49 Note: Some organizations indicated more than one answer; therefore the total may exceed 100%.

Cits

• Arodveselības 

speciālistu apmācība 

par ergonomisku 

darba vidi

• Pēc darbinieku 

nepieciešamības



Garīgā/emocionālā 
labbūtība
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«Labumu» kategorijas
Kurus no norādītos atbalsta instrumentus nodrošina jūsu uzņēmums?

63%

56%

51%

20%

19%

18%

39%

24%

23%

84%

88%

15%

49%

27%

4%

37%

44%

49%

80%

81%

82%

61%

76%

77%

16%

12%

85%

51%

73%

96%

Line manager training

Stress management sessions/mindfulness classes

Employee Assistance Programs

Psychological Counseling (separate from EAP)

Resilience classes

Relaxation/meditation rooms

Mental health assistance

Measures for burnout prevention

Digital mental health solutions

Working time models

Vacation days

Purchase of additional vacation days

Diversity Equity and Inclusion Plans

Services above accessible for family members

Other mental wellbeing benefits

Yes No

N=94
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65%

54%

94%

58%

45%

29%

35%

46%

6%

42%

55%

71%

Flexitime

Core working time

Working from home

Mobile working

Fixed shift schedules

Working time accounts

Yes No

12%

33%

23%

4%

4%

21%

18%

1 day

2 days

3 days

4 days

5 days

At the employee’s discretion

No limitations

Kādu darbalaika modeli jūs piedāvājat?

Darbalaika modeļi

N=78

Cik dienas jūs atļaujat darbiniekiem 

strādāt no mājām?

N=73

Note: Some organizations indicated more than one answer; therefore the total may exceed 100%.



Sociālā labbūtība
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«Labumu» kategorijas
Kurus no norādītos atbalsta instrumentus nodrošina jūsu uzņēmums?

81%

62%

42%

56%

43%

42%

61%

31%

28%

58%

3%

18%

80%

3%

19%

38%

58%

44%

57%

58%

39%

69%

72%

42%

97%

82%

20%

97%

Regular corporate events

Corporate team challenges

Corporate mentoring program

Use of tools/apps to promote social connections within a company

Community inclusion groups/affinity groups

Free time for charitable/honorary activities

Organized community and volunteer activities

Chill-out/game rooms

Organized meetings of interest groups

Drinks, snacks & fruits in the office

Pet care

Support of family life

Employee recognition awards

Other social wellbeing benefits

Yes No

N=93



2022./2023. 
plānotais
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Sociālā Labbūtība
• Dažādība, taisnīgums, fukuss uz 

iekļaušanu

• Atbalsts «hibrīddarbinieku» iesaistīšanai 

darbā

• Sociālās funkcijas darba vietā

• Komandu veidošanas darbnīcas & 

pasākumi

• Vecāku atbalsts, piem.karjeras

konsultācijas bērniem, jauna pieeja 

gatavībai darba tirgum, prakses iespējas

Garīgā/emocionālā 

Labbūtība
• Globālās iniciatīvas labbūtības jautājumos

• Nodrošināt elastīgu darba laiku, samazināt 

izdegšanas iespējas un uzlabot dzīves-

darba balansu

• Garīgās veselības koučings & konsultācijas

• Psihoterapija

• Darbinieku atbalsta programma

2022-2023 programmas
Vai 2022.gadā un 2023.gadā ir ieviesti vai plānots ieviest jaunas programmas?

N=93

Jā, 23%

Nē, 77%

Finanšu Labbūtība
• Atlaižu programmas darbiniekiem

• Globālās iniciatīvas labbūtības jautājumos

• Bērnudārzu pabalsts/atbalsts

• Ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas

• Uzņēmumu apmaksāta ēdināšana

• Privātais pensiju fonds

• Algas palielināšana & prēmijas

Fiziskā Labbūtība
• Darbavietas ergonomisks atbalsts

• Jogas nodarbības

• Aprīkojuma uzlabojumi

• Sporta zāles & sporta kluba apmeklējumi

• Telemedicīna

• Apdrošināšana medicīniskajiem 

izmeklējumiem/ambulatorie pakalpojumi

• Privātā veselības apdrošināšana



Businesses of Marsh McLennan

About Mercer Marsh Benefits

Mercer Marsh Benefits (MMB) was born out of the unification of one of the world’s most respected HR consultancies, the global leader in people risk advisory and the number one disruptive benefits technology firm to form one unique 

business. Together they have shaped some of the world’s most loved employee benefit experiences for small companies, growing enterprises and global firms. MMB is 7,000 strong, on the ground in 73 countries, and servicing clients 

in more than 150 countries. It brings local expertise to more places and works side-by-side with clients, and Mercer and Marsh colleagues around the world. Mercer and Marsh are two businesses of Marsh McLennan (NYSE: MMC), 

together with Guy Carpenter and Oliver Wyman. The Company’s 81,000 colleagues advise clients in more than 130 countries. With annual revenue of almost $20 billion, through its market-leading companies Marsh McLennan helps 

clients navigate an increasingly dynamic and complex environment.

https://www.uk.mercer.com/
https://www.marsh.com/uk/home.html
http://www.guycarp.com/portal/extranet/index.html?vid=77
http://www.oliverwyman.com/index.html
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Top 5 noteikumi veidojot jaunu programmu

• Cilvēks (centrā)

• Klausīšanās (saturs)

• Konteksts (atbilstība)

• Izmantot (atdeves mērījums)

• Atvieglot (mērķis -kāpēc)

Kas jums palīdz 

paveikt savu labāko darbu, lai varētu būt laimīgi, veseli un ražīgi, neatkarīgi no tā, kurā vietā 

jūs strādājat

• Sapratnei par darba iespējām, autonomijas līmeņiem 

• Kultūra pati par sevi nemainīsies

• Iesaistoši darba veidi

• Skaidrs snieguma/izpildes pārvaldības process

• Izjaucam klusumu un radam enerģiju kad esam kopā –

gan klātienē, gan attālināti



DARBINIEKU ATALGOJUMA SISTĒMA

Latvia

2022.gada maijs

Mercer LLC
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2019-2023 Medicīnas tendence

Rates for 2019, 2020 and 2021 are retrospective. Rates for 2022 and 2023 are prospective.  Unweighted global averages used.
1Argentina and Venezuela are not included in the table due to current socioeconomic conditions

2019 2020 2021 2022 2023

Global 9.7% 5.7% 10.1% 12.7% 12.6%

Canada 6.9% 3.9% 7.1% 7.0% 7.0%

Asia 10.2% 3.5% 8.9% 10.7% 11.5%

Pacific 4.6% 5.2% 5.0% 5.6% 5.8%

Europe 8.0% 3.5% 10.9% 13.9% 13.8%

Middle East and Africa 11.1% 9.6% 10.2% 15.0% 13.8%

Latin America and Caribbean1 13.4% 8.0% 11.1% 10.7% 11.3%

Medicīnas tendenču rādītāji 2022.gadā un 2023.gadā pārsniegs 

pirmspandēmijas perioda cenu līmeni pakalpojumu nepieejamības 

un savlaicīgi nesaņemtas medicīniskās aprūpes dēļ

Apdrošinātāji paredz, ka 

2019.gada rādītāji 

inflācijas, biežākas 

izmantošanas un 

novēlotas diagnostikas 

dēļ paaugstināsies 

2022.gadā un 2023.gadā

Jāņem vērā, ka ekonomikas rādītāju inflācija vēl vairāk var ietekmēt 

Medicīnisko tendenču rādītājus
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Atlīdzību summas/dolāri

(globāli)

Atlīdzību biežums

(globāli)

Vēzis Asinsrites sistēmas slimības

Asinsrites sistēmas slimības Elpceļu saslimšanas

COVID-19 Vēzis

Elpceļu saslimšanas COVID-19

Kuņģa-zarnu trakta 

slimības

Kuņģa-zarnu trakta 

slimības

Kādas ir biežākās atlīdzības 2021.gadā jūsu nozarē vai 

uzņēmumu grupā? 

Galvenais atlīdzību iemesls – Vēzis
Apdrošinātāji globāli norāda vēzi kā galveno izmaksu cēloni (dolāros)

Darba devējiem būtu jāapdomā īpašas programmas 

cīņā ar vēzi, t.sk. profilakse un labāko ārstniecības 

centru izmantošanas iespējas

1

2

3

4

5

Biežākās atlīdzības - vēzis, Covid-19 un asinsrites sistēmas slimības
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Global Asia Europe
Latin America and 

the Caribbean

Middle East 

and Africa

Metaboliskais un 

kardiovaskulārais risks

Metaboliskais un 

kardiovaskulārais risks

Metaboliskais un 

kardiovaskulārais risks

Metaboliskais un 

kardiovaskulārais risks
Endēmiskās infekcijas slimības

Endēmiskās infekcijas 

slimības
Arodveselības risks

Emocionālais vai

garīgais risks

Emocionālais vai

garīgais risks

Metaboliskais un 

kardiovaskulārais risks

Emocionālais vai

garīgais risks
Endēmiskās infekcijas slimības Arodveselības risks Endēmiskās infekcijas slimības Vides risks

Arodveselības risks Smēķēšana Endēmiskās infekcijas slimības Smēķēšana
Emocionālais vai

garīgais risks

Smēķēšana
Emocionālais vai

garīgais risks
Smēķēšana Nepareiza uztura risks

Bērnības laiks un barojoša 

māte ar nepietiekamu uzturu

Garīgo un emocionālo veselības risku apdrošinātāji norāda kā 

vienu no 5 galvenajiem riska faktoriem

1

2

3

4

5

Cik lielā mērā nosauktie riska faktori ietekmē Darba devēju grupu polišu izmaksas? 5 - visnozīmīgākais
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Situācija Latvijā

Veselības apdrošināšanas tirgus daļa (2021) un izaugsme

Veselība
25%

KASKO
21%

Īpašums
22%

OCTA
18%

Nelaimes gad.
3%

Ceļojumi
2%

Citi
8%

74 047 294

81 404 560

88 976 705

94 985 833
98 965 627

108 532 400

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Situācija Baltijā
Veselības apdrošināšanas (plānotie) rādītāji 2022 Eur
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Cilvēku risks– kas tas ir?

• Garīgās veselības izmaiņas

• Darbaspēju zudums

• Ne-infekciozas saslimšanas

• Infekciozas saslimšanas

• Arodslimības vai traumas

• Talantu piesaistīšana, iesaistīšana 

un noturēšana

• Uzņēmuma kultūra un uzvedības 

standarti

• Pēctecība un «atslēgas 

darbinieku» risks

• Darba vides pārmaiņas

• Lokalizācija un mobilitāte

• Personālvadības un biznesa 

vadības mērķu neatbilstība

• Prasmju novecošanās

• Kiberdrošība

• Datu privātums

• Novecojušas HR tehnoloģijas

• Veselības, tās veicināšanas un 

labklājības izmaksu palielināšanās

• Pensiju finanšu risks

• Administrēšana

• Likumdošana un atbilstība

• Lēmumu pieņemšana par Ļabumu

grozu» un atbildība par to

• Daudzveidība, vienlīdzība un 

iekļaujoša vide

• Aprīkojums

• Darba devēja un darbinieku 

attiecības

• Sociālā neapmierinātība

• Personīgās dzīves «Krīzes gadījumi»

Darbinieku 

riski

Pārvaldība & Finanses

Veselība & Drošība

Talantu vadība

Paātrinātā digitalizācija
Vide & Sociālās garantijas

Uzņēmuma darbinieki 

ir pats nozīmīgākais 

resurss, kas arī var 

radīt risku, ja tiek 

nepareizi vadīts

Cilvēku risks ir 

uzņēmējdarbības 

risks, ko rada 

esošais darbaspēks 

un kas tiek 

pārvaldīts, aprīkots 

un motivēts



Paldies par uzmanību!
Jautājumi…
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