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Digitālais darbs Centrāleiropā un 
Austrumeiropā: pierādījumi no ETUI 
apsekojuma par darbu internetā un 
tiešsaistes platformās

 
Pētījumā ir atspoguļoti ETUI apsekojuma par darbu internetā (internet work) 
un tiešsaistes platformās (platform work) rezultāti, kas 2018. – 2019.gadā 
tika veikti Bulgārijā, Ungārijā, Latvijā, Polijā un Slovākijā. ETUI apsekojuma 
mērķis bija noteikt, cik lielā mērā internets tiek izmantots kā ienākumu gūšanas 
līdzeklis. Pētījuma galīgajā izlasē kopumā piedalījās 4731 respondenti, tostarp 857 
respondenti no Latvijas.

Pētījuma autori definē darbu internetā kā plašu darbību kategoriju, kas 
aptver visas darbības ienākumu gūšanai, izmantojot tīmekļa vietnes vai mobilās 
lietotnes. Tas ietver arī preču pārdošanu un aktīvu nomu tiešsaistē. Parasti tos veic 
bez darba līguma uz nenoteiktu laiku. Tiešsaistes platformas ne vienmēr veic šāda 
darba starpniecību.

Atbilstoši pētījuma rezultātiem Latvijā vismaz 17,6 % no pieaugušajiem vecumā 
no 18 līdz 64 gadiem ir mēģinājuši nopelnīt naudu, izmantojot internetu. Skaitļi ir 
nedaudz zemāki, ja neņem vērā mantu pārdošanu -  tikai 7,6%. Attiecībā uz darba 
internetā regularitāti, 3,9%  to veic vismaz reizi mēneši, ja neņem vērā mantu 
pārdošanu - tikai 3,2%. Savukārt vismaz reizi nedēļā šo darbu veica 2%, ja neņem 
vērā mantu pārdošanu - tikai 1,8%.

Darbs tiešsaistes platformās ir šaurāks darba internetā paveids. Tiešsaistes 
platformas saskaņo piedāvājumu un pieprasījumu un veic starpniecību darba 
nodrošināšanā. Platformu darbs aptver dažādas darba vietas. Pastāv vietējās 
platformas, kas nodrošina starpniecību pakalpojumiem, kuri jāsniedz uz vietas, un 
platformas, kas organizē digitālus pakalpojumus, kurus var piegādāt no jebkuras 
vietas pasaulē.

No Latvijas respondentiem 4% ir pieredze darbam tiešsaistes platformā. No tiem 
2,3% darbu veica vismaz vienu reizi gadā, 0,8%  - vismaz reizi mēnesī veica un 
0,5% - vismaz reizi nedēļa. 

Gan interneta, gan tiešsaistes platformu darbinieku vidējais vecums pētījuma 
ietvaros izrādījās zemāks nekā tiem, kuri nekad nav veikuši šāda veida darbu. 
Vienlaikus tie, kas gūst ienākumus internetā, bija vidēji 30-40 gadus veci. Latvijā 
personu, kuri veic darbu tiešsaistes platformā vismaz reizi gadā, vidējas vecums ir 
36,7 gadi, tiem, kas darbu tiešsaistes platformā veica pagātnē – 37 gadi. Savukārt 
personas, kuras norādīja, ka nekad nav mēģinājušas darbu tiešsaistes platformā, 
ir vidēji 41,8 gadu veci.
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Interneta un platformu darbinieki ir jaunāki un biežāk ir izglītības iegūšanas 
procesā. Studenti ir visvairāk pārstāvēti gan interneta, gan platformu darbinieku 
vidū, to attiecīgi 2,3 un 1,6 reizes vairāk nekā citu respondentu.

Interneta un platformu darbinieki pēc dažām demogrāfiskām pamatīpašībām 
atšķiras no pārējiem iedzīvotājiem. Sievietes ir pārāk pārstāvētas ārštata 
(freelance) pakalpojumos (73%) un ārštata darbā, kas ietver īsus uzdevumus un 
“klikšķu darbu” (click work) (59%), ieskaitot tādas aktivitātes kā bērnu aprūpe 
un apmācības, kurās tradicionāli dominē sievietes. Vīrieši biežāk nekā sievietes 
veic darbu tiešsaistes platformās. Vīrieši ir pārāk pārstāvēti radošajā un IT darbā 
(57%), kas ir saistīts ar augstāka līmeņa prasmēm un labāku atalgojumu. Dzimumu 
atšķirības citās kategorijās, ieskaitot taksometru un pārtikas piegādi, nav lielas.

Attiecībā uz ienākumu apmēru, pastāv liela interneta darbinieku daļa, kuri pēdējā 
gada laikā no darba internetā nav nopelnījuši ienākumus. Latvijas gadījumā 45% 
no respondentiem norādīja, ka pēdējā gada laikā no darba internetā nav vispār 
nopelnījuši ienākumus, savukārt 34,1% nopelnīja ne vairāk kā 200 eiro. Tikai 1,7% 
no respondentiem pēdējo 12 mēnešu laikā nopelnīja vismaz 50% ienākumu, veicot 
darbu internetā.

Ienākumu līmeņi ir nedaudz augstāki neregulāra interneta darba darbiniekiem, 
kuri jebkura veida darbu internetā veica vismaz reizi pāris mēnešos vai biežāk. 
Latvijas gadījumā gandrīz 40% no neregulāra interneta darba darbiniekiem 
norādīja, ka viņu ienākumi pēdējā gada laikā ir ne vairāk kā 200 eiro, gandrīz 
15%  - 201-1000 eiro, gandrīz 5%  - 1001-2000 eiro un tikai zem 3% nopelnīja 
lielākas summas – vairāk nekā 12,000 eiro. Kopumā tikai 18,3%  no neregulāra 
interneta darba darbiniekiem nopelnīja vairāk par 200 eiro. Savukārt gandrīz  
30%  norādīja, ka neguva ienākumus vispār.

Vērtējot darba interneta ienākumu īpatsvaru no kopējiem personas ienākumiem 
pēdējo 12 mēnešu laikā, tikai 5% no Latvijas respondentiem norādīja, ka ienākumi 
no darba internetā veidoja 100% no ienākumiem, 3%  no respondentiem norādīja, 
ka tie veido 75% no kopējiem ienākumiem, 4%  – 50 % no ienākumiem un 11%  – 
25 % no ienākumiem. Kopumā darbs internetā veidoja 50% no visiem ienākumiem 
tikai 10,7% no respondentiem.

Attiecībā uz ienākumiem no darba tiešsaistes platformās 74,3% no Latvijas 
respondentiem atbildēja, ka tas veido neko vai gandrīz neko no ikmēneša 
ienākumiem. Tikai 0,7%  no respondentiem norādīja, ka pēdējo reizi, kad veica 
darbu tiešsaistes platformā, tas veidoja 50% no ienākumiem.

Kopumā aktivitātes, kurām vajadzīgas augstākas prasmes vai personīga 
mijiedarbība, bija saistītas ar salīdzinoši lielākiem ienākumiem.

Pētījuma autori secināja, ka darba veikšana internetā ir plaši izplatīta cilvēku 
dzīvē piecās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, taču tas ierobežoti ietekmē 
viņu ienākumus. 
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Autori neatrada pierādījumus tam, ka darbs internetā un tiešsaistes platformās 
rada kvalitatīvi jaunu darba tirgu, jo šāda veida darbinieku situācija darba tirgū 
bija nedaudz nestabilāka nekā nodarbinātiem cilvēkiem kopumā. Netika arī rasti 
pierādījumi tam, ka darbs internetā un tiešsaistes platformās veic darba tirgus 
integrējošo funkciju jeb “atspēriena punktu” ekonomiski neaktīviem cilvēkiem vai 
bezdarbniekiem. 

Interneta darbinieku (izņemot mantu pārdošanu), kas veic darbu reizi gadā vai 
biežāk, un citu  darbinieku salīdzinājums (procentos)

Interneta darbinieks Latvijā Nē Jā

Sievietes 51,8 53,7

Vecums (vidējais) 41,9 37,9

Nodarbinātības statuss pēdējos 12 mēnešos:

Strādā algotā darbā 69,4 75,1

Strādā apmaksātā darbā, bet atrodas prombūtnē (piemēram, 
uz slimības lapas, atvaļinājumā)

11,3 14,5

Iegūst izglītību vai piedalās apmācībās 7,5 10,0

Saņem pensiju 6,0 0,0

Bezdarbnieki un aktīvi meklē darbu 7,7 3,8

Bezdarbnieki, bet aktīvi nemeklē darbu 3,2 7,0

Nestrādā algotā darbā invaliditātes vai cita veselības stāvokļa 
dēļ

4,7 3,7

Nestrādā algotā darbā citu iemeslu dēļ 6,3 7,4

Nodarbinātības veids starp algotu darbu strādājošajiem:

Pilna laika darba līgums uz nenoteiktu laiku 79,4 64,7

Nepilna laika darba līgums uz nenoteiktu laiku 5,8 11,1

Darba līgums uz noteiktu laiku 11,8 17,3

Darbs pagaidu aģentūrā 0,6 0,0

Pašnodarbinātība bez darbiniekiem / ārštata pakalpojumi / 
neatkarīgs darbuzņēmējs

4,9 19,5

Pašnodarbinātība ar darbiniekiem 1,8 6,4

Māceklis, apmācības 0,6 0,0

Nav oficiāla līguma 5,2 4,4
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3. The extent of internet and platform
work 

Our results show that looking for work on the internet is widely present in the 
lives of people in the five central and eastern European countries, but it plays 
a limited role in their finances. An overview can be found in Table 2. We 
distinguish between internet work including and excluding the sale of one’s 
own belongings in order to differentiate between professional resellers of 
goods and those who are simply disposing of their own possessions.  

A large proportion of the adult population (aged 18-64), ranging from 17.6 per 
cent in Latvia to 33.3 per cent in Poland, has tried to earn money on the 
internet. The numbers are somewhat lower if the sale of own belongings is 
excluded: they vary from 7.6 per cent in Latvia to 28.7 per cent in Slovakia. 
The share of adults who use the internet to generate income regularly, i.e. at 
least monthly, is small but not insignificant. This ranges from 2.6 per cent in 
Bulgaria to 5.1 per cent in Slovakia, if the sale of own belongings is excluded. 

Agnieszka Piasna and Jan Drahokoupil
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The extent of internet and platform work (%) across five CEE countries, summary 

Bulgaria 

Hungary 

Latvia 

Poland 

Slovakia 

At least 50%  
of income 

 

 

2.9% 

2.5% 

1.7% 

n.a. 

0.9%

Note: Share among all respondents aged 18-64. 
Source: ETUI Internet and Platform Work Survey 

Internet work

Any 

19.2% 

20.0% 

17.6% 

33.3% 

32.1% 

Excluding selling 
belongings 

13.9% 

13.1% 

7.6% 

20.2% 

28.7% 

Ever tried

Any 

2.8% 

4.4% 

3.9% 

7.3% 

5.4% 

Excluding selling 
belongings 

2.6% 

3.7% 

3.2% 

4.7% 

5.1% 

At least monthly

Any 

1.3% 

2.1% 

2.0% 

3.6% 

2.3% 

Excluding selling 
belongings 

1.2% 

2.1% 

1.8% 

3.0% 

2.3% 

At least weekly

Bulgaria 

Hungary 

Latvia 

Poland 

Slovakia

At least 50% of  
income the  

1.1% 

3.4% 

0.7% 

0.1% 

1.0%

Platform work

Ever tried 

4.4% 

7.8% 

4.0% 

1.9% 

7.1%

At least monthly 

1.5% 

3.0% 

0.8% 

0.4% 

1.1%

At least weekly 

0.8% 

1.9% 

0.5% 

0.4% 

0.4%

 
 

in the past  
12 months

last  
time did this work
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