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     PAŽAIZPILDES ANKETA 1                A-kods |___|___|___|___| 
VĪRIEŠIEM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS1.  SIEVIETĒM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS2 3. lappusē     GS1  VĪRIEŠIEM  Turpmāk īsumā aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un katrā rindiņā ar ķeksīti atzīmējiet atbildi, cik lielā mērā raksturotā persona līdzinās Jums. 

Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 
 Ļoti līdzīgs 

man 
Līdzīgs 

man 
Mazliet līdzīgs 

man 
Maz līdzīgs 

man 
Nav līdzīgs 

man 
Nepavisam nav 

līdzīgs man 

A  Viņam ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošam. Viņam patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņam ir svarīgi būt bagātam. Viņš grib, lai 
viņam būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. Viņš 
ir pārliecināts, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņam ir svarīgi parādīt savas spējas. Viņš 
vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko viņš dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E  Viņam ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņš izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņa drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Viņam patīk pārsteigumi un viņš vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņš 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņš uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņš uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņam ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņš. Pat tad, ja viņš tiem 
nepiekrīt, viņš vienalga vēlas tos izprast. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Viņam ir svarīgi būt pieticīgam un 
atturīgam. Viņš cenšas sev nepievērst 
citu uzmanību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņam ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņam 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņam ir svarīgi pašam pieņemt lēmumus 
par to, ko viņš dara. Viņam patīk būt 
brīvam un neatkarīgam no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņam ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņš vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņam ir svarīgi būt ļoti veiksmīgam. Viņš 
cer, ka cilvēki atzīs viņa sasniegumus. �01 �02 �03 �04 �05 �06 
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 Ļoti 
līdzīgs 
man 

Līdzīg
s man 

Mazliet 
līdzīgs man 

Maz 
līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

N   Viņam ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņa drošību visu (dažādu) draudu 
gadījumā. Viņš vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

O  Viņš meklē piedzīvojumus un viņam patīk 
riskēt. Viņš vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņam ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņš vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņam ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņš 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņš saka. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņam ir svarīgi būt lojālam pret saviem 
draugiem. Viņš vēlas  veltīt sevi cilvēkiem, 
kuri viņam ir tuvi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņš ļoti pārliecināts, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņam ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņam ir svarīgas tradīcijas. Viņš cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņš cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņam ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņam sagādā prieku. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS1 (5. lappusē) 
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GS2     SIEVIETĒM Turpmāk aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un tiem pretī katrā rindiņā ievelciet ķeksīti pie atbildes, kas raksturotu jūsu līdzību minētajai personai. 
Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 

 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

A  Viņai ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošai. Viņai patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņai ir svarīgi būt bagātai. Viņa grib, lai 
viņai būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. 
Viņa ir pārliecināta, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņai ir svarīgi parādīt savas spējas. 
Viņa vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko 
viņa dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Viņai ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņa izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņas drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F   Viņai patīk pārsteigumi un viņa vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņa 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņa uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņa uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz.. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņai ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņa. Pat tad, ja viņa 
tiem nepiekrīt, viņa vienalga vēlas tos 
izprast.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I   Viņai ir svarīgi būt pieticīgai un atturīgai. 
Viņa cenšas sev nepievērst citu 
uzmanību.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņai ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņai 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņai ir svarīgi pašai pieņemt lēmumus 
par to, ko viņa dara. Viņai patīk būt 
brīvai un neatkarīgai no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņai ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņa vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.     �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņai ir svarīgi būt ļoti veiksmīgai. Viņa 
cer, ka cilvēki atzīs viņas sasniegumus.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N  Viņai ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņas drošību visu (dažādu) draudu 
gadījumā. Viņa vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka tā spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet 
līdzīgs man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

O  Viņa meklē piedzīvojumus un viņai patīk 
riskēt. Viņa vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņai ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņa vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņai ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņa 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņa saka.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņai ir svarīgi būt lojālai pret saviem 
draugiem. Viņa vēlas veltīt sevi 
cilvēkiem, kuri viņai ir tuvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņa ir ļoti pārliecināta, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņai ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņai ir svarīgas tradīcijas. Viņa cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņa cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņai ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņai sagādā prieku.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 
TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS1 (5. lappusē) 
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UZ TURPMĀKAJIEM JAUTĀJUMIEM, LŪDZAM, ATBILDĒT VISIEM 
Lai palīdzētu mums nākotnē uzlabot jautājumu formulējumus, lūdzam Jūs atbildēt uz vēl dažiem jautājumiem, kuri ir 
līdzīgi iepriekš uzdotajiem. Lūdzu, nemēģiniet atcerēties, ko Jūs atbildējāt iepriekš, bet atbildiet uz tiem tā, it kā šie būtu 
pavisam jauni jautājumi. 
 Turpmāk – daži jautājumi par citu valstu iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi Latvijā. Lūdzu izlasiet katru apgalvojumu un atzīmējiet katrā rindiņā, cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šiem apgalvojumiem. 
  Pilnībā 

piekrītu 
Piekrītu Ne piekrītu, 

ne 
nepiekrītu  

Nepiekrītu Pilnībā 
nepiekrītu 

HS1 Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam 
tās pašas rases un etniskās grupas cilvēkiem, 
kāda ir lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju 
pārcelties uz dzīvi Latvijā 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS2 Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam 
citas rases vai etniskās grupas (nekā lielākā 
daļa Latvijas iedzīvotāju) cilvēkiem pārcelties 
uz dzīvi šeit 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS3 Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam 
cilvēkiem no nabadzīgākām valstīm, ārpus 
Eiropas, pārcelties uz dzīvi šeit 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS4 Kopumā  Latvijas ekonomikai tas ir slikti, ka uz 
šejieni pārceļas dzīvot cilvēki no citām valstīm �01 �02 �03 �04 �05 

HS5 Cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi šeit no citām 
valstīm kopumā grauj (pasliktina) kultūras 
dzīvi Latvijā 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS6 Tas, ka uz šejieni pārceļas uz dzīvi cilvēki no 
citām valstīm, padara Latviju par sliktāku vietu 
dzīvošanai.  �01 �02 �03 �04 �05 

 Tagad – daži jautājumi par Jums un Jūsu dzīvi. 
 Lūdzu, izlasiet katru jautājumu un tam pretī katrā rindiņā ievelciet ķeksīti pie atbildes, kas raksturotu, cik lielā mērā jūs piekrītat vai nepiekrītat šiem apgalvojumiem. 

  Pilnībā 
piekrītu 

Piekrītu Ne piekrītu, 
ne nepiekrītu  

Nepiekrītu Pilnībā 
nepiekrītu 

HS7 Man patīk apgūt jaunas lietas. �01 �02 �03 �04 �05 

HS8 Vairumā dienu es jūtu gandarījumu par to, ko 
daru. 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS9 Man patīk plānot un gatavoties nākotnei. �01 �02 �03 �04 �05 

HS10 Kopumā es jūtu, ka tas, ko es savā dzīvē daru, ir 
vērtīgs un noderīgs. 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS11 Manā dzīvē ir cilvēki, kuriem patiešām rūp, kas 
ar mani notiek. 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS12 Es jūtos piederīgs cilvēkiem tuvākajā apkārtnē. �01 �02 �03 �04 �05 

 

LIELS PALDIES PAR JŪSU ATVĒLĒTO LAIKU ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
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     PAŽAIZPILDES ANKETA 2                A-kods |___|___|___|___| 
VĪRIEŠIEM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS1.  SIEVIETĒM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS2 2. lappusē  GS1  VĪRIEŠIEM  Turpmāk īsumā aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un katrā rindiņā ar ķeksīti atzīmējiet atbildi, cik lielā mērā raksturotā persona līdzinās Jums. 

Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 
 Ļoti līdzīgs 

man 
Līdzīgs 

man 
Mazliet līdzīgs 

man 
Maz līdzīgs 

man 
Nav līdzīgs 

man 
Nepavisam nav 

līdzīgs man 

A  Viņam ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošam. Viņam patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņam ir svarīgi būt bagātam. Viņš grib, lai 
viņam būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. Viņš 
ir pārliecināts, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņam ir svarīgi parādīt savas spējas. Viņš 
vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko viņš dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E  Viņam ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņš izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņa drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Viņam patīk pārsteigumi un viņš vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņš 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņš uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņš uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņam ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņš. Pat tad, ja viņš tiem 
nepiekrīt, viņš vienalga vēlas tos izprast. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Viņam ir svarīgi būt pieticīgam un 
atturīgam. Viņš cenšas sev nepievērst 
citu uzmanību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņam ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņam 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņam ir svarīgi pašam pieņemt lēmumus 
par to, ko viņš dara. Viņam patīk būt 
brīvam un neatkarīgam no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņam ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņš vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņam ir svarīgi būt ļoti veiksmīgam. Viņš 
cer, ka cilvēki atzīs viņa sasniegumus. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N   Viņam ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņa drošību visu (dažādu) draudu �01 �02 �03 �04 �05 �06 
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 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

gadījumā. Viņš vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

O  Viņš meklē piedzīvojumus un viņam patīk 
riskēt. Viņš vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņam ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņš vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņam ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņš 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņš saka. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņam ir svarīgi būt lojālam pret saviem 
draugiem. Viņš vēlas  veltīt sevi cilvēkiem, 
kuri viņam ir tuvi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņš ļoti pārliecināts, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņam ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņam ir svarīgas tradīcijas. Viņš cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņš cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņam ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņam sagādā prieku. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS13 (4. lappusē) 
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GS2     SIEVIETĒM Turpmāk aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un tiem pretī katrā rindiņā ievelciet ķeksīti pie atbildes, kas raksturotu jūsu līdzību minētajai personai. 
Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 

 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

A  Viņai ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošai. Viņai patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņai ir svarīgi būt bagātai. Viņa grib, lai 
viņai būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. 
Viņa ir pārliecināta, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņai ir svarīgi parādīt savas spējas. 
Viņa vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko 
viņa dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Viņai ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņa izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņas drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F   Viņai patīk pārsteigumi un viņa vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņa 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņa uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņa uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz.. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņai ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņa. Pat tad, ja viņa 
tiem nepiekrīt, viņa vienalga vēlas tos 
izprast.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I   Viņai ir svarīgi būt pieticīgai un atturīgai. 
Viņa cenšas sev nepievērst citu 
uzmanību.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņai ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņai 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņai ir svarīgi pašai pieņemt lēmumus 
par to, ko viņa dara. Viņai patīk būt 
brīvai un neatkarīgai no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņai ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņa vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.     �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņai ir svarīgi būt ļoti veiksmīgai. Viņa 
cer, ka cilvēki atzīs viņas sasniegumus.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N  Viņai ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņas drošību visu (dažādu) draudu 
gadījumā. Viņa vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka tā spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

O  Viņa meklē piedzīvojumus un viņai patīk 
riskēt. Viņa vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņai ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņa vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņai ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņa 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņa saka.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņai ir svarīgi būt lojālai pret saviem 
draugiem. Viņa vēlas veltīt sevi 
cilvēkiem, kuri viņai ir tuvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņa ir ļoti pārliecināta, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņai ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņai ir svarīgas tradīcijas. Viņa cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņa cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņai ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņai sagādā prieku.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS13 (4. lappusē) 
 
UZ TURPMĀKAJIEM JAUTĀJUMIEM, LŪDZAM, ATBILDĒT VISIEM 
Lai palīdzētu mums nākotnē uzlabot jautājumu formulējumus, lūdzam Jūs atbildēt uz vēl dažiem jautājumiem, kuri ir 
līdzīgi iepriekš uzdotajiem. Lūdzu, nemēģiniet atcerēties, ko Jūs atbildējāt iepriekš, bet atbildiet uz tiem tā, it kā šie būtu 
pavisam jauni jautājumi. 
HS13 Cik lielā mērā Latvijai būtu jāatļauj tās pašas rases un 

etniskās grupas cilvēkiem, kāda ir lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju, pārcelties uz dzīvi šeit? Latvijas politikai jābūt 
tādai, lai... 

�01 atļautu daudziem pārcelties uz dzīvi, 
�02 atļautu nedaudziem, 
�03 atļautu tikai dažiem, 
�04 neatļautu nevienam 

HS14 Un citas rases vai etniskās grupas cilvēkiem, nekā lielākā daļa 
Latvijas iedzīvotāju?  Latvijas politikai jābūt tādai, lai... 
 

�01 atļautu daudziem pārcelties uz dzīvi, 
�02 atļautu nedaudziem, 
�03 atļautu tikai dažiem, 
�04 neatļautu nevienam 

HS15 Un cilvēkiem no nabadzīgākām valstīm ārpus Eiropas? 
Latvijas politikai jābūt tādai, lai... 

�01 atļautu daudziem pārcelties uz dzīvi, 
�02 atļautu nedaudziem, 
�03 atļautu tikai dažiem, 
�04 neatļautu nevienam 

HS16 Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat, ka kopumā  Latvijas ekonomikai tas ir slikti, ka uz šejieni pārceļas 
dzīvot cilvēki no citām valstīm? Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildes variantu. 

 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  

HS17 Un cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat, ka Latvijas kultūras dzīvi kopumā grauj (pasliktina) cilvēki no 
citām valstīm, kuri pārceļas uz dzīvi Latvijā?  

 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  
HS18 Cik lielā mērā jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka cilvēki no citām valstīm, kuri pārceļas dzīvot Latvijā, padara 

to par sliktāku vietu dzīvošanai? 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  
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 Tagad – daži jautājumi par jums un jūsu dzīvi  Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā šie apgalvojumi ir attiecināmi uz jums. 
HS19   ‘Man patīk apgūt jaunas lietas’     Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildes variantu. 
 Nemaz 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ļoti lielā mērā  

HS20  ‘Vairumā dienu es jūtu gandarījumu par to, ko daru. 
 Nemaz 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ļoti lielā mērā  

HS21  ‘Man patīk plānot un gatavoties nākotnei’ 
 Nemaz 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ļoti lielā mērā  
 Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā  jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošiem apgalvojumiem 
HS22  'Kopumā es jūtu, ka tas, ko es savā dzīvē daru, ir vērtīgs un 

noderīgs.' Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildes variantu. 
�01 Pilnībā piekrītu 
�02 Piekrītu  
�03 Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
�04 Nepiekrītu 
�05 Pilnībā nepiekrītu 

HS23 ‘Manā dzīvē ir cilvēki, kuriem patiešām rūp, kas ar mani 
notiek.' 

�01 Pilnībā piekrītu 
�02 Piekrītu  
�03 Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
�04 Nepiekrītu 
�05 Pilnībā nepiekrītu 

HS24 ‘Es jūtos piederīgs cilvēkiem tuvākajā apkārtnē.' �01 Pilnībā piekrītu 
�02 Piekrītu  
�03 Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
�04 Nepiekrītu 
�05 Pilnībā nepiekrītu 

 LIELS PALDIES PAR JŪSU ATVĒLĒTO LAIKU ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
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     PAŽAIZPILDES ANKETA 3                A-kods |___|___|___|___| 
VĪRIEŠIEM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS1 SIEVIETĒM, LŪDZU, ATBILDĒT UZ JAUTĀJUMU GS2 3. lappusē  GS1  VĪRIEŠIEM  Turpmāk īsumā aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un katrā rindiņā ar ķeksīti atzīmējiet atbildi, cik lielā mērā raksturotā persona līdzinās Jums. Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 
 Ļoti līdzīgs 

man 
Līdzīgs 

man 
Mazliet līdzīgs 

man 
Maz līdzīgs 

man 
Nav līdzīgs 

man 
Nepavisam nav 

līdzīgs man 

A  Viņam ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošam. Viņam patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņam ir svarīgi būt bagātam. Viņš grib, lai 
viņam būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. Viņš 
ir pārliecināts, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņam ir svarīgi parādīt savas spējas. Viņš 
vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko viņš dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E  Viņam ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņš izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņa drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Viņam patīk pārsteigumi un viņš vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņš 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņš uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņš uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņam ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņš. Pat tad, ja viņš tiem 
nepiekrīt, viņš vienalga vēlas tos izprast. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Viņam ir svarīgi būt pieticīgam un 
atturīgam. Viņš cenšas sev nepievērst 
citu uzmanību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņam ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņam 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņam ir svarīgi pašam pieņemt lēmumus 
par to, ko viņš dara. Viņam patīk būt 
brīvam un neatkarīgam no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņam ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņš vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņam ir svarīgi būt ļoti veiksmīgam. Viņš 
cer, ka cilvēki atzīs viņa sasniegumus. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N   Viņam ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņa drošību visu (dažādu) draudu �01 �02 �03 �04 �05 �06 

3 
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 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

gadījumā. Viņš vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

O  Viņš meklē piedzīvojumus un viņam patīk 
riskēt. Viņš vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņam ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņš vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņam ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņš 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņš saka. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņam ir svarīgi būt lojālam pret saviem 
draugiem. Viņš vēlas  veltīt sevi cilvēkiem, 
kuri viņam ir tuvi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņš ļoti pārliecināts, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņam ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņam ir svarīgas tradīcijas. Viņš cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņš cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņam ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņam sagādā prieku. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS25 (4. lappusē) 
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GS2     SIEVIETĒM Turpmāk aprakstīti dažādi cilvēki. Lūdzu, izlasiet katru raksturojumu un tiem pretī katrā rindiņā ievelciet ķeksīti pie atbildes, kas raksturotu jūsu līdzību minētajai personai. Cik līdzīgs Jums ir šāds cilvēks? 
 Ļoti līdzīgs 

man 
Līdzīgs 

man 
Mazliet līdzīgs 

man 
Maz līdzīgs 

man 
Nav līdzīgs 

man 
Nepavisam nav 

līdzīgs man 

A  Viņai ir ļoti svarīgi izdomāt jaunas idejas 
un būt radošai. Viņai patīk darīt lietas 
savā, īpašā veidā. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

B  Viņai ir svarīgi būt bagātai. Viņa grib, lai 
viņai būtu daudz naudas un dārgas 
lietas. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C  Viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem 
cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi. 
Viņa ir pārliecināta, ka visiem ir jābūt 
vienādām iespējām dzīvē. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D  Viņai ir svarīgi parādīt savas spējas. 
Viņa vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko 
viņa dara. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Viņai ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē. 
Viņa izvairās no visa, kas var apdraudēt 
viņas drošību. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

F   Viņai patīk pārsteigumi un viņa vienmēr 
meklē jaunas lietas, ko darīt. Viņa 
uzskata, ka dzīvē ir svarīgi darīt daudz 
dažādas lietas. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Viņa uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko 
viņiem liek darīt. Viņa uzskata, ka 
cilvēkiem visu laiku jāievēro noteikumi 
pat tad, kad neviens to neredz. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H  Viņai ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir savādāki nekā viņa. Pat tad, ja viņa 
tiem nepiekrīt, viņa vienalga vēlas tos 
izprast.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I   Viņai ir svarīgi būt pieticīgai un atturīgai. 
Viņa cenšas sev nepievērst citu 
uzmanību.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Viņai ir svarīgi labi pavadīt laiku. Viņai 
patīk sevi “lutināt”. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Viņai ir svarīgi pašai pieņemt lēmumus 
par to, ko viņa dara. Viņai patīk būt 
brīvai un neatkarīgai no citiem. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

L  Viņai ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem 
cilvēkiem. Viņa vēlas rūpēties par viņu 
labklājību.     �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Viņai ir svarīgi būt ļoti veiksmīgai. Viņa 
cer, ka cilvēki atzīs viņas sasniegumus.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N  Viņai ir svarīgi, lai valdība garantētu 
viņas drošību visu (dažādu) draudu 
gadījumā. Viņa vēlas, lai valsts būtu tik 
spēcīga, ka tā spētu aizsargāt savus 
iedzīvotājus. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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 Ļoti līdzīgs 
man 

Līdzīgs 
man 

Mazliet līdzīgs 
man 

Maz līdzīgs 
man 

Nav līdzīgs 
man 

Nepavisam nav 
līdzīgs man 

O  Viņa meklē piedzīvojumus un viņai patīk 
riskēt. Viņa vēlas aizraujošu dzīvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

P  Viņai ir svarīgi vienmēr atbilstoši 
uzvesties. Viņa vēlas izvairīties darīt ko 
tādu, ko citi uzskata par nepareizu.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q  Viņai ir svarīgi, lai citi viņu cienītu. Viņa 
vēlas, lai cilvēki darītu to, ko viņa saka.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R  Viņai ir svarīgi būt lojālai pret saviem 
draugiem. Viņa vēlas veltīt sevi 
cilvēkiem, kuri viņai ir tuvi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S  Viņa ir ļoti pārliecināta, ka cilvēkiem būtu 
jārūpējas par dabu. Viņai ir svarīgi 
rūpēties par apkārtējo vidi.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T  Viņai ir svarīgas tradīcijas. Viņa cenšas 
ievērot reliģiskās vai savas ģimenes 
tradīcijas.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

U  Viņa cenšas izmantot katru iespēju, lai 
izklaidētos. Viņai ir svarīgi darīt lietas, 
kas viņai sagādā prieku.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

 
TAGAD PĀRĒJIET PIE JAUTĀJUMA HS25 (4. lappusē) 
 
UZ TURPMĀKAJIEM JAUTĀJUMIEM, LŪDZAM, ATBILDĒT VISIEM 
Lai palīdzētu mums nākotnē uzlabot jautājumu formulējumus, lūdzam Jūs atbildēt uz vēl dažiem jautājumiem, kuri ir 
līdzīgi iepriekš uzdotajiem. Lūdzu, nemēģiniet atcerēties, ko Jūs atbildējāt iepriekš, bet atbildiet uz tiem tā, it kā šie būtu 
pavisam jauni jautājumi. 
Tagad – daži jautājumi par citu valstu iedzīvotāju pārcelšanos dzīvot uz Latviju. Lūdzu izlasiet katru jautājumu 
un tam pretī katrā rindiņā ievelciet ķeksīti pie atbildes, kas raksturotu, cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat 
šiem apgalvojumiem. 
 

  Pilnībā 
nepiekrītu 

     Pilnībā 
piekrītu 

HS25 Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam tās 
pašas rases un etniskās grupas cilvēkiem, kāda ir 
lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju pārcelties uz dzīvi 
Latvijā 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS26 
 

Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam citas 
rases vai etniskās grupas (nekā lielākā daļa 
Latvijas iedzīvotāju) cilvēkiem pārcelties uz dzīvi 
šeit 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS27 
 

Latvijas valstij būtu jāatļauj lielākam skaitam 
cilvēkiem no nabadzīgākām valstīm, ārpus Eiropas, 
pārcelties uz dzīvi šeit �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS28
  

Kopumā  Latvijas ekonomikai tas ir slikti, ka uz 
šejieni pārceļas dzīvot cilvēki no citām valstīm �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS29 
 

Cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi šeit no citām valstīm 
kopumā grauj (pasliktina) kultūras dzīvi Latvijā �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS30 Tas, ka uz šejieni pārceļas uz dzīvi cilvēki no citām 
valstīm, padara Latviju par sliktāku vietu 
dzīvošanai.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 
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 Tagad – daži jautājumi par Jums un Jūsu dzīvi  Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā  Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošiem apgalvojumiem.  
HS31 ‘Man patīk apgūt jaunas lietas.’  Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildes variantu. 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  

HS32 ‘Vairumā dienu es jūtu gandarījumu par to, ko daru.’ 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  

HS33 ‘Man patīk plānot un gatavoties nākotnei.’  
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pilnībā piekrītu  

 
Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā  jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošiem apgalvojumiem. 
HS34 ‘Kopumā es jūtu, ka tas, ko es savā dzīvē daru, ir vērtīgs un noderīgs.’ 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 Pilnībā piekrītu  

HS35 ‘Manā dzīvē ir cilvēki, kuriem patiešām rūp, kas ar mani notiek.’ 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 Pilnībā piekrītu  

HS36 ‘Es jūtos piederīgs cilvēkiem tuvākajā apkārtnē.’ 
 Pilnībā nepiekrītu 00 01 02 03 04 05 06 07 Pilnībā piekrītu  

 
LIELS PALDIES PAR JŪSU ATVĒLĒTO LAIKU ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! 
LŪDZU ATDODIET ANKETU INTERVĒTĀJAM. 

 
 


