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Intervētaja rokasgrāmata



Iepazīstināšana ar sevi I

Vienmēr palieciet draudzīgi, dzīvespriecīgi un
ieinteresēti;
Runājiet skaidri un ne pārāk ātri;
Centieties pēc iespējas saīsināt sarunu,
izmantojot domofonu;
Palūdziet respondentu tikties ar jums klātienē,
lai varētu parādīt savu apliecību.



Iepazīstināšana ar sevi II

Iepazīstiniet sevi [parādiet savu apliecību, atgādiniet
par iepriekš sūtīto vēstuli un brošūru];
Pārbaudiet, vai atrodaties pareizajā adresē, un
norādiet apmeklējuma iemeslu;
Vienmēr iepazīstiniet respondentu ar aptauju, nevis
trešo personu, kas atver durvis;
Uzsveriet, ka intervija ir paredzēta tikai ar konkrēto
respondentu;
Ja respondents nav pieejams, noskaidrojiet, kad jūs
varētu viņu sastapt.



Iepazīstināšana ar sevi III

Atrodoties pie durvīm, centieties būt pēc
iespējas vispārīgāks un īsāks;
Jūsu mērķis ir pateikt, kas jūs esat un kāpēc esat
šeit, lai uzaicinātu ienākt;
Kad tas ir izdarīts, dodieties potenciālā
respondenta mājoklī, lai iegūtu respondenta
piekrišanu aptaujas veikšanai.



Sadarbības veidošana I

Esiet draudzīgi, dzīvespriecīgi un ieinteresēti;
Runājiet skaidri un ne pārāk ātri;
Izvairieties no jebkādu jautājumu uzdošanas, kas
var viegli izraisīt negatīvu atbildi, piemēram, “vai
jūs varat atlicināt dažas minūtes?”;
Nepadodaties pārāk viegli, bet necentieties arī
būt pārāk uzstājīgs.



Sadarbības veidošana II

Labāk ir norunāt iepriekš plānotu vizīti nekā
saņemt noraidījumu;
Tikšanās laikā lūdziet respondenta tālruņa
numuru (ideālā gadījumā — mobilo tālruni);
Dariet visu iespējamo, lai nokļūtu uz visām
iepriekš noteiktajām vizītēm.



Laba ESP intervija

Intervija var notikt tikai klātienē;
Telefona intervijas ir aizliegtas;
Respondents nedrīkst apskatīt anketu.



Pirms intervijas I

Paskaidrojiet, ka intervija var ilgt aptuveni stundu;
Norādiet, ka dažos gadījumos respondentam tiks
nolasīts jautājums un atbildes varianti, bet citos -
jautājums tiks nolasīts un respondentu lūgs
izvēlēties atbildi no kartītes;
Nododiet visas kartītes respondentam, pirms sākat
interviju;
Sāciet interviju tikai tad, ja esat atbildējis uz visiem
respondenta jautājumiem.



Pirms intervijas II
Izvēlieties pareizu sēdvietas izkārtojumu, lai respondents
neredzētu planšetdatora ekrānu;
Intervijai jānotiek klusā vidē, kurā nekas nenovērš
uzmanību;
Ja vien ir iespējams, intervijas vietā vajadzētu būt tikai
jums un respondentam;
Ja klāt ir vēl kāds, vienmēr paskaidrojiet, ka
respondentam būtu labāk, ja viņu intervētu vienatnē;
Mēģiniet rast risinājumu, dodieties uz citu telpu vai pat
ieplānojiet citu laiku.



Intervijas laikā I

Jautājumi jānolasa tieši tā, kā tie ir uzrakstīti anketā;
Jautājumi ir jānolasa skaidri un nedaudz lēnāk nekā
sarunu temps;
Ikreiz, kad jautājums sākas ar X. KARTĪTE,
pārliecinieties, vai respondentam priekšā ir pareizā
kartīte;
Nekad neizdariet pieņēmumus par respondenta
atbildēm, izlaižot jautājumu vai uzsākot jautājumu
ar “Es zinu, tas, iespējams, neattiecas uz jums, bet
...”.



Intervijas laikā II

Pirms respondenta atbildes pieņemšanas,
pārliecinieties, ka viņš ir dzirdējis visu jautājumu;
Tos atbilžu variantus, kas doti iekavās, NAV jānolasa
respondentam. Piemēram, “Nezina” nebūtu
jānolasa respondentam;
Ja jūs atkārtojat jautājumu, pārlasiet to ar tiem
pašiem vārdiem, nemēģiniet pārfrāzēt jautājumu;
Ja respondents lūdz atkārtot atbilžu variantus,
atkārtojiet visus variantus.



Reaģēšana uz atbildēm I
Saglabājiet neitrālu reakciju uz respondenta atbildēm un 
jautājumiem;
Nesniedziet terminu definīcijas (ja vien tas nav skaidri norādīts 
instrukcijās); 
Piedāvājiet atkārtot jautājumu un pastāstiet respondentiem, 
ka viņiem jāatbild tā, kā viņi saprot šo frāzi;
Ja respondents saka „es nezinu” vai atsakās atbildēt, 
pieņemiet to un pārejiet pie nākamā jautājuma;
Delikātos jautājumos mēģiniet laipni pārliecināt respondentu, 
ka viss, ko viņi saka, tiks turēts stingrā slepenībā;
Ja viņi joprojām atsakās, kodējiet to kā atteikumu.



Reaģēšana uz atbildēm II
Ja šķiet, ka respondenta atbilde ir pretrunā ar to, ko viņš teica
iepriekš, pieņemiet to un pārejiet uz nākamo jautājumu;
Intervētājam nekad nevajadzētu interpretēt atbildi skalā.
Attiecībā uz skaitliskajām skalām vienmēr jālūdz respondentu
norādīt numuru pašam;
Ja respondents sāk apspriest atbildes, novirzās vai mēģina
iesaistīt jūs sarunā, mēģiniet atgriezties “normālā” intervijas
gaitā pie jautājumu uzdošanas un atbilžu iegūšanas;

Piemērs:
“Tas ir ļoti interesanti, un mēs par to varētu parunāt pēc
intervijas, bet būtu labāk, ja mēs tagad pārietu pie citiem
jautājumiem.”



Anketas detalizēta aizpildīšana

ESP pētījums sastāv no trim elementiem:
(1) jautājumu moduļu kopums par dažādām 

tēmām;
(2) neliels skaits pārbaudes jautājumu, kas ir 

variācijas par iepriekš intervijā uzdotajiem 
pētāmajiem jautājumiem;

(3) īsa “intervētāja anketa”. 



Anketas bloki I
Moduļa tips Jautājumi Tēma

Pamata A1 – A6 Mediju izmantošana; interneta lietošana; sociālā 
uzticēšanās.

Pamata B1 – B43 Politika

Pamata C1 – C42 Subjektīvā labklājība, sociālā atstumtība, 
noziedzība, reliģija, uztvertā diskriminācija, 
nacionālā un etniskā identitāte, pārbaudes 
jautājumi

Rotējošais D1 – D35 Dzīves secīga plānošana; dzīves norise; dzīves 
pamatnotikumu secīga plānošana, attieksme pret 
dzīves notikumu ideālo, jaunāko un vecāko 
vecumu, dzīves plānošana.



Anketas bloki II
Moduļa tips Jautājumi Tēma

Pamata F1 – F61 Sociāli demogrāfiskais profils

Rotējošais G1 – G32 Politikas procesuālais taisnīgums, ienākumu 
taisnīgums, izglītības un darba iespēju taisnīgums, 
resursu sadales taisnīgums, attieksme pret 
normatīvajiem principiem, sociālā noslēgšanās, 
ticība taisnīgai pasaulei.

Pamata H sadaļa Cilvēkvērtību skala
Pamata I sadaļa Pārbaudes jautājumi
Intervētāja
anketa

J sadaļa Pašaizpildes jautājumi intervētājam.



Detalizētāk par dažiem jautājumiem
D1 Ja respondenti jautā, vai, atbildot uz šo jautājumu, būtu jāņem

vērā pašnodarbinātība, lūdzu, sakiet, ka ir jāiekļauj, ja
pašnodarbinātība ir 20 stundas vai vairāk nedēļā vismaz 3
mēnešus.

D2 Ja respondenti šķiet apjukuši vai jautā, par kuru darbu ir runa,
lūdzu, precizējiet, ka “šāds darbs” attiecas uz apmaksātu darbu vai
apmaksātu mācekļa darbu, kas ir vismaz 20 stundas vai vairāk
nedēļā.

D6 Ja respondents jautā, kāda veida laulība iekļaujama, nolasiet šo
tekstu: "Laulība attiecas tikai uz juridiski noformētu laulību un
neiekļauj citus juridiski atzītus attiecību veidus".



D8-D9 Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs lietojat pareizo frāzi: ”Jūs esat
dzemdējusi”, ja respondents ir sieviete, un “esat kļuvis par
bērna bioloģisko tēvu”, ja respondents ir vīrietis.

Ja respondenti vēlas noskaidrot, vai ir jāiekļauj pabērni,
audžubērni, adoptētie bērni vai partnera bērni, lūdziet, lai
viņi ņem vērā tikai savus bioloģiskos bērnus, atbildot uz šiem
diviem jautājumiem.

Tāpat tikai bioloģiskie bērni/bērns (un māte/tēvs) ir domāti
nevis pabērni, audžubērni, adoptētie bērni vai partnera
bērni visā šajā sadaļā (piemēram, D20a/b, D25a/b, D28a/b,
D30a/b, D32a/b).



D15a/b-
D34a/b

Jautājumu moduļa izstrādes komandu interesē attieksme pret
sievietēm un attieksme pret vīriešiem. Nav pietiekami daudz vietas,
lai aptaujātu visus respondentus par abiem, un ir ieviests tā
dēvētais dalītās aptaujas dizains, lai pusei respondentu tiktu uzdots
jautājums par vīriešiem un pusei par sievietēm.

Šajā jautājumu blokā ir vairākas intervētāju instrukcijas par
“Nezina” un “Atsakās atbildēt” lietošanu (pirms D15a / b, D18a / b,
D22a / b un D27a / b). Tās var atšķirties no parastajām intervētāju
instrukcijām, un tās ir rūpīgi jāievēro. Instrukcijas attiecas uz visu
jautājumu kopumu, nevis tikai uz vienu tai sekojošo jautājumu.



D18a/b Ievadā pirms D18a/b teikts: „Lūdzu, katram gadījumam miniet
aptuvenu vecumu.” Ņemiet vērā, ka tas NAV pretrunā ar norādi
intervētājam par vecuma jautājumiem („Ja respondents min kādu
vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet
"Nezina".”)

Šīs instrukcijas ir paredzēts ievērot secīgi: ja respondenti norāda
vecuma grupu, jums jālūdz mēģināt izvēlēties noteiktu vecumu; ja
respondenti tomēr nevar nosaukt konkrētu vecumu attiecīgajā
vecuma diapazonā, tas ir jāpieņem kā “Nezina”, un jums
NEVAJADZĒTU spiest pateikt konkrētu vecumu.



F1 Šis ir jautājums par kopējo cilvēku skaitu mājsaimniecībā (ieskaitot
bērnus). Kontaktinformācijā B2 punktā jūs jau, protams, būsiet
ierakstījuši cilvēku skaitu mājsaimniecībā, kas ir vecāki par 15 gadiem. Ja
šajā brīdī jūs konstatējat, ka kontaktinformācijas atlasei jums ir sniegta
nepareiza informācija:
• NEMAINIET kontaktinformāciju un neveiciet atkārtotu atlases
procedūru.
• ATZĪMĒJIET pareizo informāciju F1 jautājumā.
• PIERAKSTIET to, kas noticis, blakus mājsaimniecības tīklam.



F6 & F11 F6 mērķis ir noteikt respondenta un ar viņu šobrīd kopā
mājsaimniecībā dzīvojošā partnera attiecību juridisko (vai citādu)
stāvokli. Mēs vēlamies novērtēt, kādas šīs attiecības ir Latvijas
likumu skatījumā.

F11 mērķis ir novērtēt respondenta juridisko ģimenes stāvokli
saskaņā ar Latvijas likumiem. To jautā tikai tiem, kas pašlaik nedzīvo
kopā ar partneri, un tiem, kas dzīvo kopā (neatkarīgi no tā, vai tas ir
atzīts likumā), bet kuriem nav cita juridiskā stāvokļa. Tātad
respondenti, kas dzīvo kopā, tiek aicināti norādīt savu juridisko
ģimenes stāvokli, kas var būt saistīts ar iepriekšējām attiecībām. Ja
respondents nav pārliecināts, pieņemiet viņa ticamāko minējumu.



F15, F44
F52, F56 F15 (un citi Latvijas izglītības līmeņiem atbilstošie jautājumi par

respondentu/ partneri/ vecākiem) reģistrē augstāko izglītības līmeni, ko
respondents ir ieguvis. Izglītība skaitās iegūta, ja atbilst kādai no
prasībām: tiek izsniegts oficiāls sertifikāts pēc novērtējuma, kurā
norādīts, ka kurss ir nokārtots; kurss vai izglītības posms ir pilnībā
apmeklēts, bet par to netiek izsniegti sertifikāti; kurss vai izglītības posms
ir pilnībā apmeklēts, un par tā apmeklēšanu tiek izsniegts sertifikāts.

Ja respondenti ieguvuši savu augstāko izglītības līmeni ārzemēs, viņiem
jācenšas atrast atbilstošu kategoriju kartītē dotajā sarakstā. Viņu
precīzākais novērtējums ir pieņemams, vai arī jūs varat iepazīties ar jums
izsniegto vispārējo ārvalstu kvalifikāciju sarakstu. Tikai tad, ja tas nav
iespējams, jālieto kods “Cits”.



F17a-F17d F17a ir vairāku kodu jautājums, un dažiem respondentiem būs jāizvēlas
vairāki saimnieciskās darbības veidi, kas veikti pēdējo septiņu dienu laikā.
Tos visus ir jākodē pie F17a. Atcerieties noskaidrot, vai respondents ir
izvēlējies visus variantus, kas attiecas uz jautājumu, jautājot “Vai ir vēl
kaut kas?”. Ir jāatzīmē visas saimnieciskās darbības, ko respondents ir
veicis pēdējo septiņu dienu laikā.

Jautājumā F17c jādod tikai viena atbilde. Tai vajadzētu būt darbībai, ko
respondents uzskata par savu pamatdarbību. Ja respondents nav
pārliecināts vai nezina, lūdzu, noskaidrojiet, kura no atbildēm kartītē
vislabāk atbilst tam, ko viņš darījis pagājušajā nedēļā.



F17a I
01 Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, pašnodarbinātais, 
darbs savā vai ģimenes uzņēmumā)
Šajā kategorijā ietilpst visi algotie darba veidi, neatkarīgi no tā, vai respondents ir darba ņēmējs, 
vai strādā kā pašnodarbināta persona. Tas ietver gadījuma rakstura, nepilna laika un pagaidu 
darbu.
Brīvprātīgais darbs vai darbs, par kuru tiek atlīdzināti tikai izdevumi, vai darbs, kas tiek apmaksāts 
natūrā (piemēram, tiek segti tikai uztura un dzīvošanas izdevumi), bet nav finanšu darījuma, 
NETIEK iekļauts šajā kategorijā.
02 Mācības, (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas
Visi studenti, pat tie, kas strādājuši brīvdienās pēdējās nedēļas laikā, ir jākodē šajā kategorijā. Ja 
studentam ir brīvdienas un viņš turpmāk būt students tikai tad, ja nokārtos eksāmenus, 
pieņemiet, ka eksāmens tiks nokārtots un uzskatiet, ka respondents ir pilna laika mācībās.
03 Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu
Šajā kategorijā ietilpst visi bezdarbnieki, kuri aktīvi meklē darbu. Tas attiecas uz cilvēkiem, kas 
meklē darbu, izmantojot valsts vai pašvaldību nodarbinātības dienestus, cilvēkus, kas 
reģistrējušies privātajās nodarbinātības aģentūrās, cilvēkus, kuri atsaucas uz darba 
sludinājumiem, liek darba sludinājumus vai vienkārši aktīvi meklē darba iespējas.
04 Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē
Šeit ieskaities visus respondentus, kas ir bezdarbnieki, bet šobrīd aktīvi nemeklē darbu. 
Piemēram, tie būtu cilvēki, kuri vairs necer atrast darbu, vai tie, kuri ir slimi un īslaicīgi nevar 
meklēt darbu. Parasti respondentiem jāļauj pašiem izlemt, vai saslimšana šajā gadījumā ir īslaicīga 
vai nē. Ja rodas šaubas, ieskaitiet to, ja saslimšana ilgusi mazāk par sešiem mēnešiem.



F17a II
05 Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds attiecas uz cilvēkiem, kas 
nestrādā un nemeklē darbu pastāvīgas (vai nenoteikta laika) slimības vai 
invaliditātes dēļ. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri nekad nav strādājuši 
invaliditātes dēļ. Ja rodas šaubas, vai slimība vai invaliditāte ir pastāvīga, 
uztveriet to kā pastāvīgu, ja tā ir ilgusi sešus mēnešus vai vairāk.
06 Pensionārs ir kategorija, kas aptver cilvēkus, kuri ir pensionējušies no 
savas profesijas aptuveni normālā pensionēšanās vecumā vai kuri ir 
priekšlaicīgi pensionējušies, un nemeklē vairs nekādu darbu.
07 (Obligātā militārā dienesta kategorija Latvijā netiek piemērota)
08 Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām. Tie 
ir cilvēki, kas ir iesaistīti nealgotos mājas vai aprūpes pienākumos. Šajā 
kategorijā var būt vairāk nekā viens cilvēks mājsaimniecībā – šajā gadījumā 
mūs interesē tikai respondenta amats.
09 Cits ir atbildes variants, kas neparādās kartītē. Te ietilpst visi, kuriem 
neatbilst neviena no iepriekšminētajam kategorijām.



F17c
05 Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds attiecas uz cilvēkiem, kas 
nestrādā un nemeklē darbu pastāvīgas (vai nenoteikta laika) slimības vai 
invaliditātes dēļ. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri nekad nav strādājuši 
invaliditātes dēļ. Neietveriet šeit pensionārus ar sliktu veselību, kuri 
nemeklētu darbu, pat ja viņiem būtu laba veselība. Ja rodas šaubas, vai 
slimība vai invaliditāte ir pastāvīga, uztveriet to kā pastāvīgu, ja tā ir ilgusi 
sešus mēnešus vai vairāk.
06 Pensionārs ir kategorija, kas aptver cilvēkus, kuri ir pensionējušies no 
savas profesijas aptuveni normālā pensionēšanās vecumā vai kuri ir 
priekšlaicīgi pensionējušies, un nemeklē vairs nekādu darbu. Pensionāri, kuri 
ir ilgstoši slimi vai kļuvuši par invalīdiem arī būtu jākodē kā pensionāri.
08 Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām. Šo 
cilvēku ekonomisko stāvokli raksturo tas, kas viņi ir vairāk vai mazāk pilnīgi 
iesaistīti nealgotos mājas vai aprūpes pienākumos. Šajā kategoriju var būt 
vairāk nekā viens cilvēks mājsaimniecībā – šajā gadījumā mūs interesē tikai 
respondenta amats.
09 Cits ir atbildes variants, kas neparādās kartītē. Te ietilpst visi, kuriem 
neatbilst  neviena no iepriekšminētajam kategorijām. Bet atcerieties, ka šeit 
nevajag iekļaut nevienu cilvēku, kas strādā jebkāda veida algotu darbu 
(ieskaitot gadījuma rakstura pašnodarbināto).



F21 Daži nākamie jautājumi ir par respondentu pamatdarbu (uz kuriem tas
attiecas). Tas varētu būt viņu pašreizējais darbs vai pēdējais darbs, ja
viņi pašlaik ir bez darba. Jums būs attiecīgi jāpielāgo jautājumu laiks
utt.

Ja respondentiem ir vairāk nekā viens darbs, viņiem ir jāatbild par to,
kas aizņem visvairāk stundu nedēļā. Ja viņiem ir divas darba vietas,
kurās viņi strādā vienādu laiku, tad ir jāatbild par labāk apmaksāto.

Dažām pašnodarbinātām personām būs sava uzņēmējdarbība; dažas
vienkārši būs iesaistītas gadījuma vai starpnieka darbā. Persona viena
cilvēka uzņēmumā ne vienmēr ir pašnodarbināta, jo viņš/viņa var būt
arī uzņēmuma darbinieks, kas saņem algu.



F31-F34a Profesijas jautājumu secība

Mēs vēlamies apkopot ziņas par gandrīz visu respondentu profesijām,
izņemot to, kuri nekad nav strādājuši.

Visiem pārējiem jautājiet par viņu pašreizējo vai pēdējo darbu. Lūdzu,
noskaidrojiet visu nepieciešamo informāciju; ja kaut kā trūks, mēs,
iespējams, nevarēsim precīzi noteikt profesiju un nozari. Piemēram, ir
daudz dažādu inženieru tipu, un katram ir savs kods. Tāpēc jums ir
jānoskaidro pilns amata nosaukums, kā arī precīzs inženierpakalpojumu
veids.



F41 Jautājumā F41 jums jānoskaidro mājsaimniecības kopējos tīros
ienākumus, t.i., pēc nodokļu atvilkšanas (“uz rokas”,). Ienākumi ietver
ne tikai nopelnīto, bet arī valsts pabalstus, profesionālās un citas
pensijas, nenopelnītos ienākumus, piemēram, no īres, procentus no
uzkrājumiem utt.

Mēs vēlamies iegūt skaitļus pēc ienākuma nodokļa, valsts
apdrošināšanas, pensiju iemaksu maksājumiem utt. Jautājumi attiecas
uz ienākumu vai ieņēmumu pašreizējo līmeni, vai, ja tas nav ērti, uz
tuvāko nodokļu nomaksas vai citu periodu, par kuru respondents var
atbildēt. Respondentiem tiek dota mēneša ienākumu karte. Tad viņi
jums nosauks burtu, kas atbilst attiecīgajai summai. Šī sistēma ir
izstrādāta, lai pārliecinātu respondentu par viņa sniegtās informācijas
konfidencialitāti.



Kontaktformu aizpildīšana

Ziņojat par katru kontakta mēģinājumu!
Katru kontakta mēģinājumu ir jādokumentē!
Par katru paredzēto gadījumu (sastapto,
nesastapto) respondentu ir jāaizpilda viena
kontaktforma!

Kontakta mēģinājums – jebkurš kontakts
izvēlētajā adresē (neatkarīgi no tā, vai bija
iespējams sastapt/intervēt respondentu)



Galvenās prasības

Vienmēr strādājiet ar savu intervētāja ID, kuram jābūt 
tādam pašam, ar kuru jūs aizpildāt aptaujas anketu.
Visiem kontaktēšanās mēģinājumiem ir jābūt 
reģistrētiem, ieskaitot arī sākotnējos mēģinājumus.
Aizpildiet kontaktformu nekavējoties uzreiz pēc 
kontaktēšanās mēģinājuma. 
Lai arī kāds ir rezultāts (nav sastopams, atteikums vai 
intervija), vienmēr aizpildiet N-jautājumus par māju 
un apkārtni, ja vien adrese ir nederīga.
Pārbaudiet kontaktformas precizitāti.



Atteikumi, prombūtne…
• Kontaktēšanās mēģinājuma rezultāts: kodu 6 ‘nav kontakts vispār’

izmantot tikai tad, ja neesat ar nevienu runājuši tajā vai blakus
esošajā adresē. Ja runājāt ar citu mājsaimniecības locekli vai ar
kaimiņu, kuram ir kāda informācija, lūdzu, izmantot kodu “5”.

• Kontaktēšanās mēģinājuma rezultāts: kodu 7 ‘adrese ir nederīga’
tikai tad, ja pēc saziņas ar kaimiņiem, esat pārliecināts, ka adreses
informācija ir pārāk neskaidra vai noteikti nepareiza, un ka
noteiktajā adresē nav nevienas dzīvesvietas.

• Q6: mēģiniet izvairīties no ‘citas’ atbildes izvēles (kods 13).
Lielākoties ir iespējams izvēlēties citu noteiktu iznākumu. Vienmēr
centieties sarunāt intervijas laiku un izvēlēties iznākumu “1”, pat ja
tas ir neskaidri norunāts laiks kā piemēram ‘atgriezties rītdien’.

• Q6: atteikumus var pieņemt tikai, ja pats respondents atsakās
(iznākums 2) vai ja mājsaimniecības locekļi, draugi vai kaimiņi
atsakās (iznākums 3 vai 4).



Mājokļu tipi













Ēkas fiziskais stāvoklis

• 1. Ļoti labs: Jauna vai gandrīz jauna ēkā bez ārēji 
redzamām būves problēmām.

• 2. Labs: Vairs nav jauna ēka, bet gandrīz neviena 
no zemāk minētajām problēmām nav redzama.

• 3. Apmierinošs: Dažas no zemāk minētajām 
problēmām ir noteiktā līmenī.

• 4. Slikts: Ir daudz zemāk minēto problēmu.
• 5. Ļoti slikts: Zemāk minētās problēmas ir tik 

acīmredzamas, ka šķiet, ka ēkā ir bīstami dzīvot.



Slikts vai ļoti slikts stāvoklis



Atkritumi



Grafiti
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Eiropas Sociālais pētījums 
9.kārta (2018-2019) 

Intervētaja rokasgrāmata 
 
1.1. Iepazīstināšana ar sevi.  
 
Mijiedarbojoties ar potenciālo respondentu, vienmēr palieciet draudzīgi, dzīvespriecīgi un 
ieinteresēti. Runājiet skaidri un ne pārāk ātri (īpaši tad, ja runājat, izmantojot domofonu). 
Centieties pēc iespējas saīsināt sarunu, izmantojot domofonu, jo tādējādi respondentam ir 
vieglāk jums atteikt. Palūdziet respondentu tikties ar jums klātienē, lai varētu parādīt savu 
identitātes/personas apliecību. 
 
Iepazīstiniet sevi [parādiet savu personas/identitātes apliecību, atgādiniet par iepriekš sūtīto 
vēstuli un brošūru], pārbaudiet, vai atrodaties pareizajā adresē, un īsi norādiet apmeklējuma 
iemeslu. Pareizās adreses noskaidrošana ir svarīga, jo jūs varat tikai intervēt atlasītos 
respondentus, bet tas arī parādīs, ka esat ieradies pie konkrētā respondenta, nevis, lai, 
piemēram, pārdotu lietas. Saglabājiet vēstuļu un brošūru kopijas, jo atlasītā persona, 
iespējams, nav saņēmusi vai neatceras, ka saņēmusi brošūru, vai varbūt ir to zaudējusi, un 
jums ir jāiegūst viņa informētā piekrišana, lai piedalītos aptaujā. Svarīgi to darīt arī 
gadījumā, ja respondents vēlas sazināties ar biroju pēc jūsu aiziešanas. 
 
Vienmēr iepazīstiniet respondentu ar šo aptauju, nevis trešo personu, kas atver durvis. 
Iedrošiniet personu, kas atver durvis [parādot savu identitātes/personas apliecību] un īsi 
norādiet, kāpēc vēlaties runāt ar izvēlēto respondentu. Uzsveriet, ka intervija ir paredzēta 
tikai ar konkrēto respondentu un lūdziet iespēju runāt ar viņu. Ja respondents nav pieejams, 
noskaidrojiet, kad jūs varētu viņu sastapt. 
 
Atrodoties pie durvīm, centieties būt pēc iespējas vispārīgāks un īsāks. Jūsu vienīgais 
mērķis šobrīd ir pateikt, kas jūs esat un kāpēc esat šeit, lai jūs uzaicinātu ienākt. Kad tas ir 
izdarīts, dodieties potenciālā respondenta mājoklī, lai iegūtu respondenta piekrišanu 
aptaujas veikšanai. 
 
1.2. Sadarbības veidošana 
 
Līdz šim jūs esat pārbaudījis, vai atrodaties pareizajā adresē [un vai izvēlētais respondents 
dzīvo tur], [jūs esat noskaidrojis, kas jums būtu jāintervē], jūs esat paskaidrojis, kas jūs esat 
un kāpēc jūs tur atrodaties, un jūs esat lūdzis ieiet iekšā, lai jūs varētu sniegt vairāk 
informācijas. Jūsu nākamais uzdevums ir pārliecināt potenciālo respondentu piedalīties. 
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Daži no iepriekš minētajiem ieteikumiem noteikti attiecas arī uz sadarbības veidošanas 
procesu. Ņemiet vērā šādus noteikumus: 
• esiet draudzīgi, dzīvespriecīgi un ieinteresēti. Tas vienmēr palīdz izveidot kontaktu, 
piemēram, komentējot par jauko dārzu vai mīlīgiem mājdzīvniekiem. 
• Runājiet skaidri un ne pārāk ātri. Atcerieties, ka jūs jau vairākas reizes esat mēģinājis 
pārliecināt respondentus, bet potenciālais respondents nav tik pazīstams ar ESS vai ar 
dalību aptaujās vispār.  
• Kaut arī jūs agrāk esat saskāries ar atteikumiem, pieņemiet, ka respondents, protams, 
vēlēsies piedalīties. Centieties izvairīties no izteikumiem, kas liecina, ka pārliecināt 
respondentus piedalīties ir ļoti grūti. 
• Izvairieties no jebkādu jautājumu uzdošanas, kas var viegli izraisīt negatīvu atbildi, 
piemēram, “vai jūs varat atlicināt dažas minūtes?”. Tādējādi respondentam ir vieglāk 
pateikt, ka viņi vispār negrib piedalīties aptaujā. 
• Nepadodaties pārāk viegli, bet necentieties arī būt pārāk uzstājīgs. Ja jūs jūtat, ka 
izvēlētais respondents atteiksies, vai arī viņi norāda, ka šis ir nepiemērots laiks, 
nekavējoties un pieklājīgi pārtrauciet sarunu un vēlāk piezvaniet. Labāk ir norunāt iepriekš 
plānotu vizīti nekā saņemt noraidījumu! 
• Tikšanās laikā lūdziet respondenta tālruņa numuru (ideālā gadījumā — mobilo tālruni). 
Dariet visu iespējamo, lai nokļūtu uz visām iepriekš noteiktajām vizītēm. 
 
2. Labas ESP intervijas veikšana  
 
2.1. Informācija, kas jāsniedz pirms jūs sākat darbu 
 
Ja respondents ir piekritis sadarboties, atcerieties, ka intervija var notikt tikai klātienē. 
Telefona intervijas ir aizliegtas. Izvēlieties apsēsties vietā, kur respondents nevar apskatīt 
anketu, un pēc tam sniedziet šādu informāciju: 
• paskaidrojiet, ka intervija var ilgt aptuveni stundu. 
• pēc tam norādiet, ka dažos gadījumos respondentam tiks nolasīts jautājums un atbildes 
varianti, bet citos - jautājums tiks nolasīts un respondentu lūgs izvēlēties atbildi no kartītes. 
• nododiet visas kartītes respondentam, pirms sākat. 
• Sāciet interviju tikai tad, ja esat atbildējis uz visiem respondenta jautājumiem. 
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2.2.ESP intervija: struktūra un nepieciešamais laiks  
 
ESP pētījums sastāv no trim elementiem: (1) jautājumu moduļu kopums par dažādām 
tēmām (kas ietver pētāmo jautājumu kopumu), kuram seko (2) neliels skaits pārbaudes 
jautājumu, kas ir variācijas par iepriekš intervijā uzdotajiem pētāmajiem jautājumiem, un 
(3) īsa “intervētāja anketa”. Uz pirmo divu bloku jautājumiem respondentam ir jāatbild 
personiskā datorizētā intervijā, bet pēdējais jautājumu bloks ir jāatbild jums pašam. Pilnas 
anketas struktūra ir apkopota nākamajā tabulā.  
 
Ja esat pieredzējis ESP intervētājs, tad jūs varat atpazīt jautājumu kopumus. Tas ir tāpēc, 
ka ESP uzdotie jautājumi ir vai nu pamatmoduļa, vai rotējošā moduļa daļa. Pamatmoduļi 
atkārtojas katrā ESP pētījumā, bet rotējošie moduļi mainās pēc kārtas. 
Pilna intervija ilgst aptuveni vienu stundu. Intervija tiek uzskatīta par pabeigtu tikai tad, ja 
ir mēģināts veikt visas sadaļas, ieskaitot G17a/ b/ c jautājumu. Ja būs nopietnas 
nepilnības, interviju nevarēs izmantot. Ņemiet vērā, ka daļējas intervijas netiek plānotas; 
tikai neparedzēti apstākļi var pārtraukt interviju. Šādos gadījumos vienmēr mēģiniet 
atgriezties pie respondenta, lai pabeigtu anketu. 
 
Moduļa tips Jautājumi Tēma 

Pamata A1 – A6 Mediju izmantošana; interneta lietošana; sociālā 
uzticēšanās 

Pamata B1 – B43 Politika, tai skaitā: politiskā interese, uzticība, balsošana un 
citi līdzdalības veidi, partijas lojalitāte, sociālpolitiskās 
orientācijas, imigrācija. 

Pamata C1 – C42 Subjektīvā labklājība, sociālā atstumtība, noziedzība, 
reliģija, uztvertā diskriminācija, nacionālā un etniskā 
identitāte, pārbaudes jautājumi (C32 līdz C40 – turpinājums 
I sadaļā), balsošanas nodoms ES referendumā. 

Rotējošais D1 – D35 Dzīves secīga plānošana; dzīves norise; dzīves 
pamatnotikumu secīga plānošana, attieksme pret dzīves 
notikumu ideālo, jaunāko un vecāko vecumu, dzīves 
plānošana. 

Pamata  
 

F1 – F61 Sociāli demogrāfiskais profils, tai skaitā: mājsaimniecības 
sastāvs, dzimums, vecums, ģimenes stāvoklis, dzīvesvietas 
tips, respondenta, partnera, vecāku izglītība un 
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nodarbošanās, dalība profesionālā apvienībā, ienākumi un 
izcelsme. 

Rotējošais G1 – G32 Politikas procesuālais taisnīgums, ienākumu taisnīgums, 
izglītības un darba iespēju taisnīgums, resursu sadales 
taisnīgums, attieksme pret normatīvajiem principiem, 
sociālā noslēgšanās, ticība taisnīgai pasaulei. 

Pamata H sadaļa Cilvēkvērtību skala 

Pamata I sadaļa Pārbaudes jautājumi 

Intervētāja 
anketa 

J sadaļa Pašaizpildes jautājumi intervētājam. 

 
2.3.ESP standartizētās intervijas noteikumi 
 
ESP ievēro standartizētas intervijas principus. Standartizētas intervēšanas mērķis ir 
nodrošināt, ka respondentu atbilžu atšķirības atspoguļo atšķirības starp respondentu 
attieksmi un uzvedību, nevis atšķirības veidā, kā viņiem tika uzdoti jautājumi vai kā viņu 
atbildes tika reģistrētas. Intervētājam ir galvenā loma tā sasniegšanai. Ja intervētāji rīkojas 
atšķirīgi attiecībā uz to, kā viņi uzdod jautājumu, reaģē uz respondentu, sniedz 
neuzrakstītus norādījumus vai ieraksta respondenta atbildi, datos tiek ievadīta “kļūda”. Tas 
var ietekmēt aptaujas rezultātus. Tāpēc ir svarīgi, lai jūs veiktu ESP intervijas saskaņā ar 
tālāk dotajiem ESP norādījumiem. Šie noteikumi var atšķirties no jūsu ierastās pieejas 
citos projektos vai no jūsu viedokļa par anketu aizpildīšanu, tāpēc, lūdzu, pievērsiet īpašu 
uzmanību. 
 
Intervijas sākumā sekojiet tālāk minētajiem trim noteikumiem, lai visi respondenti tiktu 
intervēti līdzīgos apstākļos. Viņiem visiem jāsaņem viena un tā pati ievadinformācija, 
viņiem visiem būtu jāatrodas situācijā, kad viņi var koncentrēties uz uzdotajiem 
jautājumiem un viņus neietekmētu neviens cits, un viņiem būtu jāsaņem tikai mutisks 
“stimuls” (t.i., viņiem nevajadzētu vienlaikus arī lasīt). 
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ESP STANDARTIZĒTĀS INTERVIJAS NOTEIKUMI: SĀKUMĀ 
 
1. Nekad nesāciet interviju, pirms neesat sniedzis visu būtisko informāciju (skatīt 4.1. 
punktu), un esat atbildējis uz visiem respondenta iespējamiem jautājumiem. Būtiskā 
informācija ir jāatkārto pat tad, ja esat to jau (daļēji) izskaidrojis pie ieejas durvīm. Pirms 
sākat, pārliecinieties, vai respondentam ir visas kartītes (bet NE anketas kopija!). 
2. Izvēlieties pareizu sēdvietas izkārtojumu, lai respondents neredzētu planšetdatora 
ekrānu. Pārliecinieties, lai tā paliek visu intervijas laiku.  
3. Intervijai jānotiek klusā vidē, kurā cik vien iespējams nekas nenovērš uzmanību. Ja 
vien ir iespējams, intervijas vietā vajadzētu būt tikai jums un respondentam. Ja klāt ir ne 
tikai respondents, bet vēl kāds, vienmēr paskaidrojiet, ka respondentam būtu labāk, ja viņu 
intervētu vienatnē, un mēģiniet rast risinājumu, piemēram, dodieties uz citu telpu vai pat 
ieplānojiet citu laiku. 
 
ESP STANDARTIZĒTĀS INTERVIJAS NOTEIKUMI: JAUTĀJUMU NOLASĪŠANA 
 
1. Jautājumi jānolasa tieši tā, kā tie ir uzrakstīti anketā, t.i., jums nevajadzētu izlaist 
vai mainīt vārdus. Tas palīdz nodrošināt, ka visiem respondentiem tiek uzdots tieši tas pats 
jautājums. Ja tiek doti ievadi jauniem jautājumu blokiem, tie vienmēr jālasa respondentiem; 
ja netiek doti, tad respondentiem nav jāzina par pāreju uz citu bloku. 
2. Jautājumi ir jānolasa skaidri un nedaudz lēnāk nekā sarunu temps. Respondentiem 
jādod pietiekami daudz laika, lai padomātu un atbildētu uz katru jautājumu. 
3. Ikreiz, kad jautājums sākas ar X. KARTĪTE, pārliecinieties, vai respondentam 
priekšā ir pareizā kartīte. Jums parasti nebūtu jāizlasa kartītē dotie atbilžu varianti, ja vien 
anketā tas nav norādīts. 
4. Nekad neizdariet pieņēmumus par respondenta atbildēm, piemēram, izlaižot 
jautājumu vai uzsākot jautājumu ar “Es zinu, tas, iespējams, neattiecas uz jums, bet ...”. 
Šāda frāze varētu ietekmēt respondenta atbildi. 
5. Pirms respondenta atbildes pieņemšanas, pārliecinieties, ka viņš ir dzirdējis visu 
jautājumu. Tas ir svarīgi, lai palīdzētu nodrošināt, ka respondents apsver visus jautājuma 
jēdzienus. Ja respondents jūs pārtrauc pirms visa jautājuma izskatīšanas, jautājums 
jāatkārto, lai nodrošinātu, ka respondents to dzird līdz galam. Tas palīdz nodrošināt, ka visi 
respondenti dzird tieši to pašu jautājumu, ieskaitot tādus pašus atbildes variantus. 
6. Tos atbilžu variantus, kas doti iekavās, NAV jānolasa respondentam. Piemēram, 
“Nezina” nebūtu jānolasa respondentam. Šo kodu būtu jāizmanto tikai tad, ja respondents 
saka “es nezinu”.    
7. Ja jūs atkārtojat jautājumu, pārlasiet to ar tiem pašiem vārdiem, t.i., tieši kā dots 
anketā. Nemēģiniet pārfrāzēt jautājumu.  
8. Ja respondents lūdz atkārtot atbilžu variantus, atkārtojiet visus variantus. 
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ESP STANDARTIZĒTĀS INTERVIJAS NOTEIKUMI: REAĢĒŠANA UZ ATBILDĒM 
 
1. Saglabājiet neitrālu reakciju uz respondenta atbildēm un jautājumiem, t.i., lasot 
jautājumus, nevajag nopūsties vai smieties, un nekad neizrādiet, ka  piekrītat vai nepiekrītat 
respondentu atbildēm. 
2. Nesniedziet terminu definīcijas, ja to pieprasa respondents (ja vien tas nav skaidri 
norādīts jūsu instrukcijās); tā vietā vienkārši piedāvājiet atkārtot jautājumu un pastāstiet 
respondentiem, ka viņiem jāatbild tā, kā viņi saprot šo frāzi. 
3. Kopumā, ja respondents saka „es nezinu” vai atsakās atbildēt, pieņemiet to un 
pārejiet pie nākamā jautājuma. Delikātos jautājumos mēģiniet laipni pārliecināt 
respondentu, ka viss, ko viņi saka, tiks turēts stingrā slepenībā. Ja viņi joprojām atsakās, 
kodējiet to kā atteikumu. 
4. Ja šķiet, ka respondenta atbilde ir pretrunā ar to, ko viņš/ viņa teica iepriekš, 
pieņemiet to un pārejiet uz nākamo jautājumu.   
5. Intervētājam nekad nevajadzētu interpretēt atbildi skalā. Attiecībā uz skaitliskajām 
skalām vienmēr jālūdz respondentu norādīt numuru pašam. Svarīgi, lai atbildes, kas tiek 
kodētas, būtu tādas, kādas sniedz respondents (nevis intervētāja interpretācija par 
respondenta atbildi). 
6. Ja respondents sāk apspriest atbildes, novirzās vai mēģina iesaistīt jūs sarunā, 
mēģiniet atgriezties “normālā” intervijas gaitā pie jautājumu uzdošanas un atbilžu 
iegūšanas. Izmantojiet neitrālas atsauksmes, piemēram, klusēšanu, vai arī sakiet: “Tas ir 
ļoti interesanti, un mēs par to varētu parunāt pēc intervijas, bet būtu labāk, ja mēs tagad 
pārietu pie citiem jautājumiem.” 
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2.4. Anketas aizpildīšana: detalizēti 
 
ESP 9. kārtas informatīvajā sesijā jūs izskatāt visu intervijas anketu, izmantojot “informācijas 
intervijas piemēru”. Šajā sadaļā sniegta detalizēta informācija par konkrētiem jautājumiem, 
kuros jums var noderēt sīkāks skaidrojums. Tas palīdzēs jums atbildēt uz lielāko daļu 
jautājumu, kurus respondenti var uzdot intervijas laikā. Jautājuma numurs vai mainīgā 
nosaukums ir norādīts slīprakstā lapas kreisajā pusē. 
 
Vispārīga piezīme par anketas administrēšanu: ir ļoti svarīgi, lai intervijas laikā respondenti 
izmantotu visas atbilstošās kartītes. 
 
DZĪVES SECĪGA PLĀNOŠANA (D SADAĻA) 
Ievadi Visā D sadaļā ir vairāki ļoti svarīgi ievadi, kuros respondentiem tiek 

paskaidrots, uz ko attiecas tālāk minēto jautājumu kopums. Ir īpaši 
svarīgi, lai šīs instrukcijas tiktu nolasītas respondentiem. 
 

D1 Ja respondenti jautā, vai, atbildot uz šo jautājumu, būtu jāņem vērā 
pašnodarbinātība, lūdzu, sakiet, ka ir jāiekļauj, ja pašnodarbinātība ir 20 
stundas vai vairāk nedēļā vismaz 3 mēnešus. 
 

D2 Ja respondenti šķiet apjukuši vai jautā, par kuru darbu ir runa, lūdzu, 
precizējiet, ka “šāds darbs” attiecas uz apmaksātu darbu vai apmaksātu 
mācekļa darbu, kas ir vismaz 20 stundas vai vairāk nedēļā, kā minēts 
iepriekšējā jautājumā (sk. arī intervētāja piezīmi). 
 

D6 Ja respondents jautā, kāda veida laulība iekļaujama, nolasiet šo tekstu: 
"Laulība attiecas tikai uz juridiski noformētu laulību un neiekļauj 
citus juridiski atzītus attiecību veidus". 
Tāda pati nozīme ir attiecināma uz citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
laulībām D sadaļā. 
 

D8-D9 Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs lietojat pareizo frāzi: ”Jūs esat 
dzemdējusi”, ja respondents ir sieviete, un “esat kļuvis par bērna 
bioloģisko tēvu”, ja respondents ir vīrietis.  
 
Ja respondenti vēlas noskaidrot, vai ir jāiekļauj pabērni, audžubērni, 
adoptētie bērni vai partnera bērni, lūdziet, lai viņi ņem vērā tikai savus 
bioloģiskos bērnus, atbildot uz šiem diviem jautājumiem. 
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Tāpat tikai bioloģiskie bērni/bērns (un māte/tēvs) ir domāti nevis 
pabērni, audžubērni, adoptētie bērni vai partnera bērni visā šajā sadaļā 
(piemēram, D20a/b, D25a/b, D28a/b, D30a/b, D32a/b). 
 

D9-D10 
 

Ja respondents saka, ka viņam nav dzīvi dzimušu bērnu D9. jautājumā, 
lūdzu, nevaicājiet viņam D10. jautājumu, bet vienkārši kodējiet to kā 
„Nezina”.  
 

D15a/b-
D34a/b 

Jautājumu moduļa izstrādes komandu interesē attieksme pret sievietēm 
un attieksme pret vīriešiem. Nav pietiekami daudz vietas, lai aptaujātu 
visus respondentus par abiem, un ir ieviests tā dēvētais dalītās aptaujas 
dizains, lai pusei respondentu tiktu uzdots jautājums par vīriešiem un 
pusei par sievietēm. 
 
Šajā jautājumu blokā ir vairākas intervētāju instrukcijas par “Nezina” 
un “Atsakās atbildēt” lietošanu (pirms D15a / b, D18a / b, D22a / b un 
D27a / b). Tās var atšķirties no parastajām intervētāju instrukcijām, un 
tās ir rūpīgi jāievēro. Instrukcijas attiecas uz visu jautājumu kopumu, 
nevis tikai uz vienu tai sekojošo jautājumu. 
 

D18a/b Ievadā pirms D18a/b teikts: „Lūdzu, katram gadījumam miniet 
aptuvenu vecumu.” Ņemiet vērā, ka tas NAV pretrunā ar norādi 
intervētājam par vecuma jautājumiem („Ja respondents min kādu 
vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas 
ietvaros. Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, 
atzīmējiet "Nezina".”) 
 
Šīs instrukcijas ir paredzēts ievērot secīgi: ja respondenti norāda 
vecuma grupu, jums jālūdz mēģināt izvēlēties noteiktu vecumu; ja 
respondenti tomēr nevar nosaukt konkrētu vecumu attiecīgajā vecuma 
diapazonā, tas ir jāpieņem kā “Nezina”, un jums NEVAJADZĒTU 
spiest pateikt konkrētu vecumu. 
 

MĀJSAIMNIECĪBAS TĪKLS 
F1 Šis ir jautājums par kopējo cilvēku skaitu mājsaimniecībā (ieskaitot bērnus). 

Kontaktinformācijā B2 punktā jūs jau, protams, būsiet ierakstījuši cilvēku 
skaitu mājsaimniecībā, kas ir vecāki par 15 gadiem. Ja šajā brīdī jūs 
konstatējat, ka kontaktinformācijas atlasei jums ir sniegta nepareiza 
informācija: 
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• NEMAINIET kontaktinformāciju un neveiciet atkārtotu atlases procedūru. 
• ATZĪMĒJIET pareizo informāciju F1 jautājumā. 
• PIERAKSTIET to, kas noticis, blakus mājsaimniecības tīklam. 
 

F4 Šis jautājums attiecas uz cilvēkiem mājsaimniecības tīklā un uz viņu 
radniecību ar respondentu. Šīs radniecības virziens ir izšķirošs. 
Pārliecinieties, ka respondents atbild: “Šis cilvēks ir mans/ mana...” 
 
Audžuvecākus būtu jāatzīmē pie “Vecāki, laulātā vecāki, partnera/-es 
vecāki, audžu vecāki” (kods 03) 
 

 
JURIDISKAIS ĢIMENES STĀVOKLIS UN PARTNERATTIECĪBU STATUSS 
F6 & F11 F6 mērķis ir noteikt respondenta un ar viņu šobrīd kopā mājsaimniecībā 

dzīvojošā partnera attiecību juridisko (vai citādu) stāvokli. Mēs vēlamies 
novērtēt, kādas šīs attiecības ir Latvijas likumu skatījumā. 
 
F11 mērķis ir novērtēt respondenta juridisko ģimenes stāvokli saskaņā ar 
Latvijas likumiem. To jautā tikai tiem, kas pašlaik nedzīvo kopā ar 
partneri, un tiem, kas dzīvo kopā (neatkarīgi no tā, vai tas ir atzīts likumā), 
bet kuriem nav cita juridiskā stāvokļa. Tātad respondenti, kas dzīvo kopā, 
tiek aicināti norādīt savu juridisko ģimenes stāvokli, kas var būt saistīts 
ar iepriekšējām attiecībām. Ja respondents nav pārliecināts, pieņemiet 
viņa ticamāko minējumu. 
 
Jautājumā F11 jāpielieto intervētāja instrukcijas “prioritātes kods”. Lasot 
sarakstu no augšas uz apakšu, kodējiet to atbildi, kas tiek sniegta no 
saraksta augstākā punkta. Piemēram, ja respondenti apgalvo, ka viņi ir 
precējušies (kods 01) un šķīrušies (kods 04), jums šī atbilde būtu 
jāieraksta kā 01. 
 
Visiem respondentiem jāatbild uz jautājumiem par viņu ģimenes stāvokli, 
pamatojoties uz tiem likumiem, kas ir atzīti aptaujas valstī. Piemēram, ja 
respondents Apvienotajā Karalistē ir stājies civilās partnerattiecībās (kur 
tas ir juridiski atzīts statuss), bet tiek intervēts Latvijā (kur tas nav 
juridiski atzīts), viņiem jāatbild, izmantojot kodus, kas vislabāk atspoguļo 
viņu juridisko ģimenes stāvokli saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Ja 
respondents nav pārliecināts, tad pieņemiet viņa ticamāko minējumu. 
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AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS 
F15, F44 
 F52, F56 

 
F15 (un citi Latvijas izglītības līmeņiem atbilstošie jautājumi par 
respondentu/ partneri/ vecākiem) reģistrē augstāko izglītības līmeni, ko 
respondents ir ieguvis. Izglītība skaitās iegūta, ja atbilst kādai no 
prasībām: tiek izsniegts oficiāls sertifikāts pēc novērtējuma, kurā 
norādīts, ka kurss ir nokārtots; kurss vai izglītības posms ir pilnībā 
apmeklēts, bet par to netiek izsniegti sertifikāti; kurss vai izglītības posms 
ir pilnībā apmeklēts, un par tā apmeklēšanu tiek izsniegts sertifikāts (un 
nekādi citi sertifikāti, piem., par kursa nokārtošanu, netiek izsniegti). 
 
Ja respondenti ieguvuši savu augstāko izglītības līmeni ārzemēs, viņiem 
jācenšas atrast atbilstošu kategoriju kartītē dotajā sarakstā. Viņu 
precīzākais novērtējums ir pieņemams, vai arī jūs varat iepazīties ar jums 
izsniegto vispārējo ārvalstu kvalifikāciju sarakstu. Tikai tad, ja tas nav 
iespējams, jālieto kods “Cits”. Ja tas ir jāizmanto, ierakstiet līmeni anketā, 
jo tad to varēs vēlāk pārkodēt birojā. 

 
IZGLĪTĪBAS GADI 
F16 “Izglītības gadi” attiecas uz visu pabeigto izglītību, ieskaitot skolu un 

izglītību pēc skolas. Šiem gadiem nav jābūt nepārtrauktiem, bet 
kopsummā jāiekļauj tikai izglītības gadi, nevis pārtraukumi starp tiem. 
Būtu jāiekļauj arodizglītība, bet ne mācekļa gadi. Nepilna laika izglītību 
jāpārrēķina atbilstoši pilna laika mācību gadiem. Piemēram, ja kurss 
aizņemtu vienu gadu pilna laika, bet tas tiktu paveikts nepilnu divu gadu 
laikā, tas būtu jānorāda kā viens gads. 

 
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
F17a-F17d F17a ir vairāku kodu jautājums, un dažiem respondentiem būs jāizvēlas 

vairāki saimnieciskās darbības veidi, kas veikti pēdējo septiņu dienu laikā. 
Tos visus ir jākodē pie F17a. Atcerieties noskaidrot, vai respondents ir 
izvēlējies visus variantus, kas attiecas uz jautājumu, jautājot “Vai ir vēl kaut 
kas?”. Ir jāatzīmē visas saimnieciskās darbības, ko respondents ir veicis 
pēdējo septiņu dienu laikā. 
 
Jautājumā F17c jādod tikai viena atbilde. Tai vajadzētu būt darbībai, ko 
respondents uzskata par savu pamatdarbību. Ja respondents nav pārliecināts 
vai nezina, lūdzu, noskaidrojiet, kura no atbildēm kartītē  vislabāk atbilst 
tam, ko viņš darījis pagājušajā nedēļā. 
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Sekojošās piezīmes pilnīgāk izskaidro F17a kategorijas: 
Kods  
01 Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, 

pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes uzņēmumā) 
 
Šajā kategorijā ietilpst visi algotie darba veidi, neatkarīgi no tā, vai respondents ir   
darba ņēmējs, vai strādā kā pašnodarbināta persona. Tas ietver gadījuma rakstura, 
nepilna laika un pagaidu darbu. 
 
Brīvprātīgais darbs vai darbs, par kuru tiek atlīdzināti tikai izdevumi, vai darbs, 
kas tiek apmaksāts natūrā (piemēram, tiek segti tikai uztura un dzīvošanas 
izdevumi), bet nav finanšu darījuma, NETIEK iekļauts šajā kategorijā. 
 
Pie algotiem darbiniekiem būtu jāpieskaita arī tie, kuri nav bijuši darbā iepriekšējā 
nedēļā slimības vai traumas, brīvdienu, bēru atvaļinājuma vai grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma dēļ, ja viņiem ir darbs pie tā paša darba devēja vai viņi ir 
pašnodarbinātas personas tajā pašā jomā. Tajā būtu iekļauti arī cilvēki, kas uz laiku 
atlaisti no darba vai streikojuši, vai atstādināti no darba ar nosacījumu, ka viņi var 
atgriezties darbā pie tā paša darba devēja vai tajā pašā pašnodarbinātā statusā. 
 
Šajā kategorijā tiek iekļauti arī cilvēki, kuru darba līgumā ir paredzēts regulārs, bet 
nepastāvīgs darbs (piemēram, izglītības iestāžu darbinieki vai profesionāli 
sportisti, kuriem algas tiek maksātas tikai darba periodā vai sezonā un kuri tāpēc 
nav varējuši strādāti iepriekšējā nedēļā). 
 

02 Mācības, (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas 
 
Visi studenti, pat tie, kas strādājuši brīvdienās pēdējās nedēļas laikā, ir jākodē šajā 
kategorijā. Ja studentam ir brīvdienas un viņš turpmāk būt students tikai tad, ja 
nokārtos eksāmenus, pieņemiet, ka eksāmens tiks nokārtots un uzskatiet, ka 
respondents ir pilna laika mācībās. 
 

03 Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
 
Šajā kategorijā ietilpst visi bezdarbnieki, kuri aktīvi meklē darbu. Tas attiecas uz 
cilvēkiem, kas meklē darbu, izmantojot valsts vai pašvaldību nodarbinātības 
dienestus, cilvēkus, kas reģistrējušies privātajās nodarbinātības aģentūrās, 
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cilvēkus, kuri atsaucas uz darba sludinājumiem, liek darba sludinājumus vai 
vienkārši aktīvi meklē darba iespējas. 
 

04 Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
 
Šeit ieskaities visus respondentus, kas ir bezdarbnieki, bet šobrīd aktīvi nemeklē 
darbu. Piemēram, tie būtu cilvēki, kuri vairs necer atrast darbu, vai tie, kuri ir slimi 
un īslaicīgi nevar meklēt darbu. Parasti respondentiem jāļauj pašiem izlemt, vai 
saslimšana šajā gadījumā ir īslaicīga vai nē. Ja rodas šaubas, ieskaitiet to, ja 
saslimšana ilgusi mazāk par sešiem mēnešiem. 
 

05 Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds attiecas uz cilvēkiem, kas nestrādā un 
nemeklē darbu pastāvīgas (vai nenoteikta laika) slimības vai invaliditātes dēļ. 
Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri nekad nav strādājuši invaliditātes dēļ. Ja rodas 
šaubas, vai slimība vai invaliditāte ir pastāvīga, uztveriet to kā pastāvīgu, ja tā ir 
ilgusi sešus mēnešus vai vairāk. 
 

06 Pensionārs ir kategorija, kas aptver cilvēkus, kuri ir pensionējušies no savas 
profesijas aptuveni normālā pensionēšanās vecumā vai kuri ir priekšlaicīgi 
pensionējušies, un nemeklē vairs nekādu darbu. 
 

07 (Obligātā militārā dienesta kategorija Latvijā netiek piemērota) 
 

08 Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām. Tie ir 
cilvēki, kas ir iesaistīti nealgotos mājas vai aprūpes pienākumos. Šajā kategorijā 
var būt vairāk nekā viens cilvēks mājsaimniecībā – šajā gadījumā mūs interesē 
tikai respondenta amats. 
 

09 Cits ir atbildes variants, kas neparādās kartītē. Te ietilpst visi, kuriem neatbilst   
neviena no iepriekšminētajam kategorijām. 
  

 
Sekojošās piezīmes pilnīgāk izskaidro F17c kategorijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kodēšanas 
kritēriji F17c atšķirsies no F17a tāpēc, ka tagad tiks jautāts par pamatnodarbošanos. 
Turpmākajā tekstā tiks uzsvērtas atšķirības.  
 
Kods  
01 Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, 

pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes uzņēmumā) 
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Šī kategorija iekļauj visu veidu algotu darbu neatkarīgi no tā, vai respondents ir 
darba ņēmējs, vai strādā kā pašnodarbināta persona. Tas ietver gadījuma rakstura, 
nepilna laika un pagaidu darbu. 
 
Brīvprātīgais darbs vai darbs, par kuru tiek atlīdzināti tikai izdevumi, vai darbs, 
kas tiek apmaksāts natūrā (piemēram, tiek segti tikai ceļa un dzīvošanas izdevumi), 
bet nav finanšu darījuma, ir NETIEK IEKĻAUTS šajā kategorijā. 
 
Pie algotiem darbiniekiem būtu jāpieskaita arī tie, kuri nav bijuši darbā iepriekšējā 
nedēļā slimības vai traumas, brīvdienu, bēru atvaļinājuma vai grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma dēļ, ja viņiem ir darbs pie tā paša darba devēja vai viņi ir 
pašnodarbinātas personas tajā pašā jomā. Tajā būtu iekļauti arī cilvēki, kas uz laiku 
atlaisti no darba vai streikojuši, vai atstādināti no darba, ar nosacījumu, ka viņi var 
atgriezties darbā pie tā paša darba devēja vai tajā pašā pašnodarbinātā statusā. 
 
Šajā kategorijā tiek iekļauti arī cilvēki, kuru darba līgumā ir paredzēts regulārs, bet 
nepastāvīgs darbs (piemēram, izglītības iestāžu darbinieki vai profesionāli 
sportisti, kuriem algas tiek maksātas tikai darba periodā vai sezonā un kuri tāpēc 
nav varējuši strādāti pagājušajā nedēļā). 
 

02 Mācības, (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas. 
 
Visi studenti, pat tie, kas strādājuši brīvdienās pēdējās nedēļas laikā, ir jākodē šajā 
kategorijā. Ja studentam ir brīvdienas un viņš turpmāk būt students tikai tad, ja 
nokārtos eksāmenus, pieņemiet, ka eksāmens tiks nokārtots un uzskatiet, ka  
respondents ir pilna laika mācībās. 
 
 

03 Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
 
Šajā kategorijā ietilpst visi bezdarbnieki, kuri aktīvi meklē darbu. Tas attiecas uz 
cilvēkiem, kas meklē darbu, izmantojot valsts vai pašvaldību nodarbinātības 
dienestus, cilvēkus, kas reģistrējušies privātajās nodarbinātības aģentūrās, 
cilvēkus, kuri atsaucas uz darba sludinājumiem, liek darba sludinājumus vai pat 
vienkārši aktīvi meklē darba iespējas. 
 

04 Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
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Šeit ieskaities visus respondentus, kas ir bezdarbnieki, bet šobrīd aktīvi nemeklē 
darbu. Piemēram, tie būtu cilvēki, kuri vairs necer atrast darbu, vai tie, kuri ir slimi 
un uz īslaicīgi nevar meklēt darbu. Parasti respondentiem jāļauj pašiem izlemt, vai 
saslimšana šajā gadījumā ir īslaicīga vai nē. Ja rodas šaubas, ieskaitiet to, ja 
saslimšana ilgusi mazāk par sešiem mēnešiem. 
 

Pārējās kategorijas aptver to  iedzīvotāju daļu, kuru parasti uzskata par ekonomiski 
neaktīvajiem. 
 
05 Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds attiecas uz cilvēkiem, kas nestrādā un 

nemeklē darbu pastāvīgas (vai nenoteikta laika) slimības vai invaliditātes dēļ. 
Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri nekad nav strādājuši invaliditātes dēļ. 
Neietveriet šeit pensionārus ar sliktu veselību, kuri nemeklētu darbu, pat ja 
viņiem būtu laba veselība. Ja rodas šaubas, vai slimība vai invaliditāte ir 
pastāvīga, uztveriet to kā pastāvīgu, ja tā ir ilgusi sešus mēnešus vai vairāk. 
 

06 Pensionārs ir kategorija, kas aptver cilvēkus, kuri ir pensionējušies no savas 
profesijas aptuveni normālā pensionēšanās vecumā vai kuri ir priekšlaicīgi 
pensionējušies, un nemeklē vairs nekādu darbu. Pensionāri, kuri ir ilgstoši slimi 
vai kļuvuši par invalīdiem arī būtu jākodē kā pensionāri. 
 
Sievietes, kuras pamet darbu, kad apprecas, lai rūpētos par mājām vai veidotu 
ģimeni, un kuras nav strādājušas daudzus gadus, būtu jākodē kategorijā 
“Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām”, nevis 
pensionārs. Bet ir grūti precīzi definēt pensionēšanos. Ja neskaita nosacījumu par 
mājsaimniecēm, respondenta izvēle no kartītes parasti ir jāpieņem. 

  
08 Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām. Šo cilvēku 

ekonomisko stāvokli raksturo tas, kas viņi ir vairāk vai mazāk pilnīgi iesaistīti 
nealgotos mājas vai aprūpes pienākumos. Šajā kategoriju var būt vairāk nekā 
viens cilvēks mājsaimniecībā – šajā gadījumā mūs interesē tikai respondenta 
amats. 
 

09 Cits ir atbildes variants, kas neparādās kartītē. Te ietilpst visi, kuriem neatbilst   
neviena no iepriekšminētajam kategorijām. Bet atcerieties, ka šeit nevajag iekļaut 
nevienu cilvēku, kas strādā jebkāda veida algotu darbu (ieskaitot gadījuma rakstura 
pašnodarbināto). 
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F21  Daži nākamie jautājumi ir par respondentu pamatdarbu (uz kuriem tas 

attiecas). Tas varētu būt viņu pašreizējais darbs vai pēdējais darbs, ja viņi 
pašlaik ir bez darba. Jums būs attiecīgi jāpielāgo jautājumu laiks utt. 
 
Ja respondentiem ir vairāk nekā viens darbs, viņiem ir jāatbild par to, kas 
aizņem visvairāk stundu nedēļā. Ja viņiem ir divas darba vietas, kurās viņi 
strādā vienādu laiku, tad ir jāatbild par labāk apmaksāto. 
 
Dažām pašnodarbinātām personām būs sava uzņēmējdarbība; dažas 
vienkārši būs iesaistītas gadījuma vai starpnieka darbā. Persona viena 
cilvēka uzņēmumā ne vienmēr ir pašnodarbināta, jo viņš/viņa var būt arī 
uzņēmuma darbinieks, kas saņem algu. 
 

F31-F34a Profesijas jautājumu secība 
 
Mēs vēlamies apkopot ziņas par gandrīz visu respondentu profesijām, 
izņemot to, kuri nekad nav strādājuši.  
 
Visiem pārējiem jautājiet par viņu pašreizējo vai pēdējo darbu. Lūdzu, 
noskaidrojiet visu nepieciešamo informāciju; ja kaut kā trūks, mēs, 
iespējams, nevarēsim precīzi noteikt profesiju un nozari. Piemēram, ir 
daudz dažādu inženieru tipu, un katram ir savs kods. Tāpēc jums ir 
jānoskaidro pilns amata nosaukums, kā arī precīzs inženierpakalpojumu 
veids.   
 

F31 
 

Mēs vispirms uzdodam jautājumu par nozari, jo uzņēmējdarbības vai 
nozares veida noskaidrošana ir būtiska, lai pietiekami detalizēti kodētu 
nodarbošanos. Centieties to noteikt pēc iespējas skaidrāk. Ar uzņēmuma 
nosaukumu vai produkciju vien nepietiks, piemēram, “transportlīdzekļi” 
var nozīmēt ražošanas uzņēmumu, automobiļu tirdzniecības uzņēmumu/ 
izstāžu zāli, lietotu automašīnu pārdošanu, mikroautobusu nomas 
uzņēmumu vai automašīnu importa uzņēmumu. 
 

F32  Mēs vēlamies fiksēt organizācijas veidu, kurā respondents strādā/strādāja. 
Jautājuma mērķis ir noteikt nozari, kurā viņi strādā. Galvenās atšķirības, ko 
mēs šajā jautājumā meklējam, ir, vai darbs ir privātīpašuma vidē, vai arī  
finansējums nāk no kādas valsts sektora daļas, ko saprot kā centrālo vai 
vietējo pašvaldību, pat tad, ja tas tiek izsniegts caur kādu trešo personu, 
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piemēram, finansēšanas padomi vai kādu nesaistītu organizāciju. Ja nozarei 
ir sarežģītas savstarpējās attiecības starp publisko un privāto pārvaldību, 
lieciet respondentam koncentrēties uz viņa nodarbinātības situāciju. Tā 
piemēram, līgumuzņēmums, kas nodrošina ēdināšanas vai uzkopšanas 
pakalpojumus slimnīcai vai skolai, ir privātajā sektorā pat tad, ja tas apkalpo 
valsts finansētu skolu. 
 

F33-34a Respondenti, visticamāk, neuzskatīs profesiju klasifikāciju par 
problemātisku uzdevumu, tāpēc ir nepieciešams, lai jūs iegūtu pēc 
iespējas vairāk informācijas. Amata nosaukums ir noderīgs sākumpunkts, 
bet ar to parasti nepietiek. Tādiem darbiem kā grāmatvedis, skolotājs, 
medmāsa, inženieris un strādnieks var būt dažādi veidi, un tos var veikt 
dažādās situācijās. Izmantojiet F34, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku 
darba aprakstu, iespējams, liekot viņiem precizēt savus ikdienas 
pienākumus. Ieteicams izmēģināt kodēt dažas profesijas pēc ISCO 
klasifikatora, lai saprastu kodētāja uzdevumu.  
 
F34a jautājumā atcerieties, ka mūs interesē izglītība vai kvalifikācija, kas 
ir parasti nepieciešama, lai varētu iegūt vai strādāt šo darbu, NEVIS 
respondenta kvalifikācijas līmenis vispār, jo tas var būt diezgan atšķirīgs. 
 

 
MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMI 
F41  
 

Jautājumā F41 jums jānoskaidro mājsaimniecības kopējos tīros 
ienākumus, t.i., pēc nodokļu atvilkšanas (“uz rokas”,). Ienākumi ietver 
ne tikai nopelnīto, bet arī valsts pabalstus, profesionālās un citas pensijas, 
nenopelnītos ienākumus, piemēram, no īres, procentus no uzkrājumiem 
utt. 
 
Mēs vēlamies iegūt skaitļus pēc ienākuma nodokļa, valsts 
apdrošināšanas, pensiju iemaksu maksājumiem utt. Jautājumi attiecas uz 
ienākumu vai ieņēmumu pašreizējo līmeni, vai, ja tas nav ērti, uz tuvāko 
nodokļu nomaksas vai citu periodu, par kuru respondents var atbildēt. 
Respondentiem tiek dota mēneša ienākumu karte. Tad viņi jums nosauks 
burtu, kas atbilst attiecīgajai summai. Šī sistēma ir izstrādāta, lai 
pārliecinātu respondentu par viņa sniegtās informācijas konfidencialitāti. 
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3. Atskaitīšanās (reporting) 

 
3.1. Kontaktformu aizpildīšana 
 
3.1.1. Kāpēc tas nepieciešams? 
 
Jūs apmeklējat dzīvokli jums piešķirtajā adrešu sarakstā, nosakāt respondentu un veicat 
interviju. Tas ir ideālais scenārijs. Tomēr jūsu kontaktu mēģinājumi ne vienmēr izvērtīsies 
tā, kā minēts augstāk. Jūs varat nonākt situācijā, kad respondents nav pieejams intervijai 
tad, kad uzrunājat viņu, vai arī, piemēram, nevar piedalīties. Lai arī kāds būtu iznākums, ir 
svarīgi, ka jūs ziņojat par katru kontakta mēģinājumu. Tas nozīmē, ka katru kontakta 
mēģinājumu ir jādokumentē! Galu galā tas nodrošinās pilnu atskaitīšanos par 
kontaktēšanās procesu katrai [izlases vienībai] katrā dalībvalstī. 
 
3.1.2. Kā to veikt? 

 
Par katru paredzēto gadījumu ir jāaizpilda viena kontaktforma. No kontaktformas ir 
jābūt skaidram, kas ir respondents, kad bija kontaktēšanās, kurš intervētājs kontaktējās, un 
kāds bija katras kontaktēšanās mēģinājuma iznākums. Katrai [izlases vienībai] 
pārliecinieties, ka esat aizpildījuši visus atbilstošos jautājumus pirms formas noslēgšanas. 
Papildus tam vienmēr veiciet piezīmes respondentu izlases laikā, izmantojot formu otrajā 
un trešajā lapā. Šīs lapas ir jūsu kontaktformas pamatsastāvdaļas! Tādejādi tās arī ir 
jāizpilda pilnībā un precīzi. Aizpildiet izvēlētā respondenta vārdu uz kontaktformas tiklīdz, 
kad pabeidzāt šo procedūru. 
 
3.1.3. Lietas, kurām jāpievērš uzmanība 
 
Kopumā paturiet prātā šīs lietas: 

 Vienmēr strādājiet ar savu intervētāja ID, kuram jābūt tādam pašam, ar kuru jūs 
aizpildāt aptaujas anketu. 

 Visiem kontaktēšanās mēģinājumiem ir jābūt reģistrētiem. Ieskaitot arī sākotnējos 
mēģinājumus, kas nenoveda pie kontakta kā tāda. 

 Aizpildiet kontaktformu nekavējoties uzreiz pēc kontaktēšanās mēģinājuma. Ja 
gaidīsiet ilgāk, varat aizmirst kādu būtisku informāciju. Tas arī ļaus būt drošiem, ka 
jūsu mēģinājumi ir reģistrēti secīgi. 

 Lai arī kāds ir rezultāts, ko pildāt kontaktformā, vienmēr aizpildiet N-jautājumus par 
māju un apkārtni, ja vien adrese ir nederīga. 
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 Pārbaudiet kontaktformas aizpildīšanas statusu un precizitāti pirms iesniedzat to 
pētījumu aģentūrai. 

Ir arī dažas piezīmes, kuras jāatceras pie šādiem noteiktiem jautājumiem kontaktformā: 

 Kontaktēšanās laiks: Aizpildiet kontaktēšanās laiku, izmantojot 24 stundu pulkstens 
rādītājus. Piemēram, 15:20, nevis 3:20 PM. 

 Mode: Kods 4 ‘informācija pētījumu aģentūrā’ nozīmē, ka aģentūra informēja, ka, 
piemēram, ‘respondents mums zvanīja, ka atsakās piedalīties’. 

 Kontaktēšanās mēģinājuma rezultāts: kodu 2 ‘daļēji pabeigta intervija’ nekad 
nevajadzētu paredzēt: vienmēr sāciet interviju, kad respondentam ir pietiekami daudz 
laika. Ja intervija ir nepabeigta neparedzētu apstākļu dēļ, tad šo kodu 2 izmantot. Pēc 
tam izmantot kodu 1 sekojošam kontaktēšanās mēģinājumam, kas rezultējās ar 
pabeigtu interviju. 

 Kontaktēšanās mēģinājuma rezultāts: kodu 6 ‘nav kontakts vispār’ izmantot tikai tad, 
ja neesat ar nevienu runājuši tajā vai blakus esošajā adresē (izņemot, piemēram, 
sētnieku vai mājas pārvaldnieku). Ja runājāt ar citu mājsaimniecības locekli vai ar 
kaimiņu, kuram ir kāda informācija, lūdzu, izmantot kodu “5”. 

 Kontaktēšanās mēģinājuma rezultāts: kodu 7 ‘adrese ir nederīga’ tikai tad, ja pēc 
saziņas ar kaimiņiem, esat pārliecināts, ka adreses informācija ir pārāk neskaidra vai 
noteikti nepareiza, un ka noteiktajā adresē nav nevienas dzīvesvietas (tādejādi arī nav, 
piemēram, aprūpētāja dzīvoklis). Jūsu pētījumu aģentūra var palīdzēt atrast adresi, 
tāpēc vienmēr konsultējieties ar aģentūru, pirms “atmest ar roku”. 

 Q6: mēģiniet izvairīties no ‘citas’ atbildes izvēles (kods 13). Lielākoties ir iespējams 
izvēlēties citu noteiktu iznākumu. Vienmēr centieties sarunāt intervijas laiku un 
izvēlēties iznākumu “1”, pat ja tas ir neskaidri norunāts laiks kā piemēram ‘atgriezties 
rītdien’. 

 Q6: atteikumus var pieņemt tikai, ja pats respondents atsakās (iznākums 2) vai ja 
mājsaimniecības locekļi, draugi vai kaimiņi atsakās (iznākums 3 vai 4). Mājas 
pārvaldnieks vai sētnieks nekad nevar būt kā atteikums: ja viņi nenodrošina piekļuvi 
dzīvesvietai, kur plānots intervēt, izvēlieties ‘nav kontakts vispār’ (jautājums 5, 
rezultāts 6) iepriekšējā jautājumā. 

 Q6: iznākumiem 9, 10 un 11 vienmēr noskaidrojiet vai respondents ir pārcēlies dzīvot 
citur valstī vai uz ārzemēm. Izvēlieties ‘ārzemēs’ (iznākums “9”) tikai tad, ja 
respondents pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs; ja respondents ir prom tikai uz laiku, 
izvēlies ‘nav pieejams / nav mājās’ (iznākums “5”) un atzīmējiet datumu, ja vispār būs 
iespēja intervijai. Izvēlēties ‘nav skaidrs vai ir ārzemēs’ (iznākums “10”) tikai tad, ja 
darījāt visu iespējamo un joprojām nevarat apstiprināt vai patiešām respondents ir 
pārcēlies uz ārzemēm vai nav pārcēlies. 

 Q6: Valodas barjeras (iznākums 12) atzīmējams, kad respondents nesaprot un atbild uz 
jautājumiem valodā, kurā jūs neesat instruēts veikt intervijas. Šādā gadījumā nekādā 
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gadījumā netulkojiet jautājumus pats. Aizpildiet jautājumu 6b un N jautājumus (par 
mājokli un apkārtni), un nosūtiet formu pētījumu aģentūrai. 

 Q8. Gadījumā, ja saņemiet atteikumu, jūs varat norādīt līdz 5 dažādiem iemesliem. 
Centieties izvērsti aizpildīt. Šis ir ļoti būtiski, jo palīdz mums noteikt ‘svārstīgākus’ 
atteikumus no respondentiem, kurus varētu vēlreiz mēģināt uzrunāt. 

 Q9: Vienmēr izvēlieties ‘5 Nebija kontakts ar izlasē izvēlēto/noteikto 
respondentu’ gadījumos, ja atteikumu sniedza kāds cits, nevis pats respondents. 

3.2. Atskaitīšanās par mājokli un tā apkārtni 
 
3.2.1. Kāpēc? 
 
Kā zināms, daudzi respondenti no ESS izlases ir gatavi piedalīties aptaujā, tomēr daži 
nevēlas. ESS izmanto dažādas stratēģijas, lai noskaidrotu vai respondenti atšķiras no 
nerespondentiem. Viena no tām ir salīdzināt viņu dzīves apstākļus. Piemēram, varam 
noskaidrot, ka cilvēki, kas dzīvo studentu dienesta viesnīcās, ir mazāk gatavi piekrist 
dalībai aptaujā, nekā tie, kuri dzīvo savrupmājās. Tas var būt problemātiski, jo „vidējam 
cilvēkam”, kas dzīvo studentu dienesta viesnīcās, var būt dažādi viedokļi salīdzinājumā ar 
„vidējo cilvēku”, kas dzīvo savrupmājās 
 
Ir diezgan sarežģīti atrast jautājumus, ar kuriem varam salīdzināt respondentus ar 
nerespondentiem. Novērojamās datu formas ir mūsu galvenais informācijas avots, 
tāpēc mēs paļaujamies, ka tās tiks pilnībā aizpildītas par katru cilvēku izlasē, 
neatkarīgi no tā vai viņš piedalījās aptaujā vai nē. 
 
3.2.2. Kā? 
 
Formā par mājokli un tā apkārti ir pieci jautājumi par mājokli un tās apkārtējo vidi. Būtiski 
ir ievērot šādus aspektus: 

- Jūs atzīmējiet atbildes uz jautājumiem parvisiem iedzīvotājiem, kas ir izlasē. Ir 
obligāti nepieciešamas pilnībā aizpildītas formas par visiem respondentiem, tajā 
skaitā nerespondentiem un ar tiem, ar kuriem nav bijis kontakta (noncontacts). 
Atbildes nav jāsniedz tikai par nederīgām adresēm. 

- Aizpildiet formas pirmā kontakta mēģinājuma sākumā. Aprakstiet mājokli 
pirms zvanīšanas pie durvīm. Neaizpildiet formu vēlreiz, ja kolēģis jau ir to 
aizpildījis par attiecīgo adresi. Mums ir nepieciešama viena forma par katru 
izlases vienību. 

- Aizpildiet formu pats, kad personīgi apmeklējat attiecīgo mājokli. Nekad 
neizmantojiet citus līdzekļus formu aizpildīšanai, piemēram, lūdzot respondentu 
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aprakstīt māju pa telefonu. Jūs esat vienīgais, kurš ir apmācīts novērtēt apstākļus 
un aizpildīt formu pareizi. 

 
Pie tam, vienmēr labāk aizpildīt formu diennakts gaišajā laikā. Ir skaidrs, ka labāk var 
apskatīt, bet arī apstākļi diennakts gaišajā laikā var būt citādi, piemēram, vārti var būt 
atvērti dienā, bet aizslēgti naktī. Aizpildiet formu vakarā tikai gadījumos, ja to nekādā citā 
veidā nav iespējams izdarīt gaišajā laikā. Tātad: 

- Mēģiniet pirmo kontaktēšanās mēģinājumu diennakts gaišajā laikā. Tādejādi var 
ievērot abas instrukcijas: aizpildīt formu pirmajā kontaktēšanās mēģinājumā un 
aizpildīt formu diennakts gaišajā laikā. 

- Ja pirmais kontakta mēģinājums bija pēc saulrieta un bija veiksmīgs, nav 
nepieciešams atgriezties un aizpildīt formu. Ja nepieciešams tikt mājoklī ar 
slēdzamām durvīm, varat jautāt respondentam vai tās arī ir slēgtas diennakts gaišajā 
laikā un piemērot attiecīgi savas atbildes. 

- Ja pirmais kontakta mēģinājums bija pēc saulrieta, bet neveiksmīgs, mēģiniet 
atgriezties diennakts gaišajā laikā. Aizpildiet jautājumus par apkārtni formā otrā 
kontakta mēģinājuma laikā. 

 
 Lūdzu, sekojiet šīm specifiskajām instrukcijām attiecīgajiem jautājumiem:  

 
Ir 10 dažādi māju tipi, starp kuriem izvēlēties. Vienas vienības mājokļa (single-unit 
dwellings) apakštipā ir vieta tikai vienai mājsaimniecībai. Jāizvēlas starp pieciem tipiem: 
 
1.tips: Saimniecība / lauku māja. Ēka un zeme ap to tiek izmantota ne tikai dzīvošanai, 
bet arī dzīvnieku audzēšanai un/vai kultūraugu audzēšanai plašākā mērogā. 

   
 
 
 

N1. Kādā mājas tipā dzīvo mērķa grupas respondents? 
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2.tips: Privātmāja. Privātmājai nav kopīgu sienu ar nevienu citu ēku. Redzama tikai 
viena pastkastīte pie mājas. 

  

 
 
 
 

3.tips: Daļēja privātmāja. Daļējai privātmājai ir kopīga siena ar citu māju tikai vienā 
pusē. Ir redzamas divas pastkastītes ārpus mājas, divas ieejas un/vai divi piebraucamie 
ceļi. 
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4.tips: Rindu māja. Rindu mājas ir savienotas ar citām ēkām no abām pusēm. 
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5.tips: Vienīgā apdzīvojamā vienībā ēkā ar citu mērķi. Izvēlieties šo tad, ja 
mājsaimniecība dzīvo ēkā, kurā ir arī veikals vai birojs. 
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Cita kategorija ir daudzdzīvokļu nami. Šīs ēkas ir mājas daudzām mājsaimniecībām. To 
var secināt no tā, ka ir daudz pastkastītes un/vai domofons vai saraksts ar daudz 
iemītniekiem. 
 
6.tips: Daudzdzīvokļu māja, dzīvoklis. Dzīvokļi ir mājokļi, kuriem ir daudz kopīgu 
sienu / grīdu / griestu (pa labi, kreisi, virs, zem) ar citām ēkām, vismaz vienai esot 
dzīvesvietai citiem. Izvēlieties 6.tipu, ja tajā var dzīvot jebkurš, ne tikai students vai 
aprūpējamais. 

  

 
 
7.tips: Studentu dienesta viesnīcas / kopmītnes. 7.tipa mājokļus izīrē tikai studentiem. 
Tās bieži ir mazāki dzīvokļi vai istabas. Varat jautāt tiem, kas tur dzīvo, lai būtu 
pārliecināti par to. 
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8. tips: Aprūpes nams / pansionāts. 8.tipa mājokļi ir domāti tiem, kas ir aprūpē, kā, 
piemēram, vecāko paaudžu cilvēki vai cilvēki ar īpašām vajadzībām. Ārpusē jābūt zīmei, 
kas par to liecina. 

  
 
Pēdējā kategorijā ir citi mājokļi: 
9. tips: Māja-treileris, laiva, daļēji-mobila māja. Ja māja ir treileris, laiva vai cita 
daļēji mobila dzīvesvieta, izvēlieties 9.tipu. 
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10. tips. Izmantojiet 10. tipu tikai tad, ja nav nekādas citas iespējas, piemēram, 
gadījumos, ja redzat nojauktas ēkas, birojus, rūpnīcas vai tamlīdzīgas vietas, kur neviens 
nedzīvo. Ja jums jāizmanto šis tips, pārliecinieties, ka teksta laukā ir precizēts, kāda tieši 
ēka tā ir. 
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1: Jā: ir durvju kods / domofons. Izvēlieties šo kategoriju, ja pie izlasē izvēlētā mērķa 
grupas respondenta mājokļa ārdurvīm ir sistēma, kura nosaka to, ka jums ir jāiepazīstina 
ar sevi. Ja respondents ielaiž jūs pa ārdurvīm, jums nav jāmeklē citas aizslēgtas ārdurvis 
– jūs nekavējoties tiekat ēkā vai studentu kopmītnēs. 

         
 

2: Jā: ir slēgti vārti / durvis. Šo kategoriju izvēlieties tikai tad, ja redzat slēgtus 
vārtus, kas nekļauj tikt mājā. Var būt zvans pie vārtiem, bet ne domofons. 

N2. Pirms nokļūšanas līdz izlasē izvēlētā respondenta dzīvesvietas durvīm, 
pārliecinieties vai mājā ir slēgtas durvis vai durvju kods? 
 



28 

    
 
3: Jā: ir durvju kods / domofons UN slēgti vārti / durvis. Izvēlieties šo kategoriju, ja 
pie ārdurvīm ir sistēma, kura nosaka to, ka jums ir jāiepazīstina ar sevi caur domofonu 
pirms jūs nokļūstat pie faktiskajām mērķa grupa respondenta mājokļa ārdurvīm (kuras 
iespējams ir slēgtas un ir atkal nepieciešams zvanīt pie durvīm). 

       

 

 
Ēkas fizisko stāvokli raksturo kāds no šiem variantiem: 
1. Ļoti labs: Jauna vai gandrīz jauna ēkā bez ārēji redzamām būves problēmām. 
2. Labs: Vairs nav jauna ēka, bet gandrīz neviena no zemāk minētajām problēmām nav 
redzama. 
3. Apmierinošs: Dažas no zemāk minētajām problēmām ir noteiktā līmenī. 
4. Slikts: Ir daudz zemāk minēto problēmu. 
5. Ļoti slikts: Zemāk minētās problēmas ir tik acīmredzamas, ka šķiet, ka ēkā ir bīstami 
dzīvot. 
 
Jautājuma atbildēšanā ņemiet vērā šādas problēmas: jumta problēmas (piemēram, 
nosēdies jumts, trūkstošs jumta materiāls), problēmas ar logiem (piemēram, saplīsušas 

N3. Kāds ir kopējais mājas/ēkas fiziskais stāvoklis? 
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logu rūtis), sienu problēmas (piemēram, slīpas ārsienas, nokritis apmetums vai 
nolobījusies krāsa), notekcauruļu problēmas vai jebkādas citas problēmas ar ēkas 
stāvokli. 
 
Attēli zemāk ilustrē minētās problēmas ēkām, kas jau ir ļoti sliktā stāvoklī. 
 
Problēmu piemēri, kas var rosināt izvēlēties atbildi ar kodu “slikts” vai “ļoti slikts” 
stāvoklis. 

  

  
 

 

Ceturtais un piektais jautājums ir par teritoriju ap ēku. Vērojiet tikai ēkas priekšu 
(piemēram, mājas vai visas dzīvojamās ēkas), kā arī apmēram 15 metrus uz abām pusēm. 
15 metri ir apmēram divu parastu māju izmērā uz abām pusēm. Attēli zemāk ir piemēri 
atkritumu daudzumam un grafiti daudzumam Latvijā. Ir iespējams izvēlēties šādus 
atbilžu variantus: 
 

N4. Cik daudz atkritumu ir respondenta dzīvesvietas tiešā tuvumā? 
N5. Cik daudz vandālisma un grafiti ir respondenta dzīvesvietas tiešā 
tuvumā? 
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1. Ļoti liels daudzums: ir redzami ļoti daudz atkritumu/vandālisma, kas līdzinās 
atkritumu daudzuma piemēram attēlā zemāk. 

2. Liels daudzums: ir redzami diezgan daudz atkritumu/vandālisma, noteikti vairāk kā 
piemēra attēlā “mazs daudzums”, bet noteikti mazāk, nekā attēlā ar “ļoti liels 
daudzums”. 

3. Mazs daudzums: ir redzami nedaudz atkritumu/vandālisma, kas līdzinās atkritumu 
daudzuma piemēram attēlā zemāk. 

4. Nemaz vai gandrīz nemaz: atkritumus/vandālismu gandrīz nevar redzēt/manīt. 
 
 
Vienmēr salīdziniet attēlus zemāk, lai noteiktu vai atkritumu daudzums vai vandālisms 
ir mazs, liels vai ļoti liels; NEVIS pēc jūsu domām vai salīdzinājumā ar pārējo apkārtni. 
Ņemiet vērā, ka atkritumu maisi vai atkritumu konteineri, kas atrodas publiskā vietā 
kārtīgā veidā, kurus var savākt atkritumu mašīnas, nav uzskatāmi par atkritumiem. 
 
N4. Atkritumi 

1. ļoti liels daudzums 3. mazs daudzums 

  
 
N5. Vandālisms un grafiti 

1. ļoti liels daudzums 1. mazs daudzums 

 
Līdz 

 
Līdz 



31 

 
Vai vairāk 

 
Vai vairāk 

 

 

3.2.3. Aspekti, kuriem pievērst uzmanību 
 
 Iepriekšējās ESS kārtās mēs pamanījām, ka intervētāji bieži aizmirsa aizpildīt visus N 

jautājumus par katra mērķa grupas respondenta mājokli un tā apkārtni. Lūdzu, 
pārliecinieties, ka tiks iegūti pilnīgi dati par katru gadījumu ESS9 (izņemot 
nederīgas adreses), pat ja respondenti nav piedalījušies (atteikušies utt.) aptaujā. Tas ir 
ļoti svarīgi aptaujai. 

 Novērojamās informācijas kvalitāte, kas tiek iegūta, var kristies, intervētājiem veicot 
vairāk interviju. Lūdzu, centieties piegādāt pilnīgi aizpildītas un precīzas atbildes 
neatkarīgi no tā vai fiksējiet to pirmo vai piecpadsmito reizi. 

 Dažādi intervētāji var interpretēt kategorijas dažādi. Tāpēc instruēšanā jums rādīja 
attēlus un tāpēc šajā instrukcijā arī ir attēli. Centieties salīdzināt māju un tās apkārtni, 
ko redziet attēlos, nevis paļaujieties uz savu viedokli par to, kas ir, piemēram, “liels 
daudzums grafiti”. 

 
3.3. Darba nodošana 
 
Pirmās ESS intervijas var notikt [datums] un mēs paredzam, ka visas intervijas tiks veiktas 
līdz [datums]. Tomēr mēs, protams, sagaidām datu piegādi pirms gala datuma. [Detalizēta 
informācija par to, kad un kā atdot datus / dokumentus]. 

Ņemiet vērā, ka mums ir pienākums veikt pārbaudes, lai apstiprinātu, ka piegādātie dati ir 
no intervijām, kas notikušas atbilstošos apstākļos ar izvēlētajiem respondentiem 
[informācija par back-checks]. 
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1. pētīt Eiropas valstu sociālo struktūru un sociālos apstākļus, 
iedzīvotāju sabiedriskās domas dinamiku; sociālās, politiskās vērtību 
pārmaiņas;

2. pētīt sabiedrības attīstības pamatindikatorus, vadoties no valstu 
iedzīvotāju viedokļiem un spriedumiem par to, kā funkcionē 
sabiedrība un kādas ir tās galvenās problēmas un izaicinājumi;

3. izstrādāt un izplatīt iespējami augstākus standartus starptautiskajiem 
salīdzinošajiem pētījumiem, ieskaitot anketu veidošanu, 
pirmspētījuma metodoloģijas izmēģinājumus, izlasi, datu vākšanu, 
kļūdu un nobīžu mazināšanu, anketas jautājumu drošticamības 
paaugstināšanu;

4. apmācīt Eiropas zinātniekus par salīdzinošo kvantitatīvo datu vākšanu 
un analīzi;

5. izplatīt informāciju par ESS datu pieejamību un pielietojamību
pētnieku, politikas veidotāju un plašākas publikas aprindās.
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ESS misija un pamatmērķi



Piecas augstskolas un augstskolu pētnieciskās iestādes:

1) Centre for Comparative Social Surveys, City University, London

2) Institute for Social Research/SCP, Netherlands

3) Universitat Pompeu Fabra, Barselona

4) University of Leuven, Beļģija 

5) University of Ljubljana, Slovēnija

Divi datu arhīvi:

1) Norwegian Social Science Data Services, NSD

2) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften
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ESS veicējiestādes – organizācija un vadība (1) 



Valstu līmenī ESS koordinē nacionālie koordinatori (National 
Coordinators, NC) un nacionālās koordinējošās darba grupas 
(National Coordinating Teams)

Latvijas līdzšinējā dalība ESS:

ESS Round 3 (2006): Filozofijas un socioloģijas institūts

ESS Round 4 (2008): Filozofijas un socioloģijas institūts

ESS Round 7 (2014): LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Sākot ar ESS Round 9 – LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un 
politisko pētījumu institūts
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ESS veicējiestādes – organizācija un vadība (3)



Valstu līmenī ESS koordinē nacionālie koordinatori (National 
Coordinators, NC) un nacionālās koordinējošās darba grupas (National 
Coordinating Teams, NCT)

NC / NCT parasti ir piesaistīti kādai akadēmiskai/pētnieciskai institūcijai

Dažās valstīs NC ir viena persona (+ 1...2 palīgi)

Visoptimālāk ir veidot NC darba grupu tā, lai tā iekļautu cilvēkus, kuri ir 
eksperti galvenajos ESS pētījuma sagatavošanas un veikšanas posmos, 
proti:

 anketas sagatavošana

 izlases veida un apjoma noteikšana

 lauka darba organizācija un/vai uzraudzība un kontrole

 savākto datu kvalitātes pārbaude un deponēšana
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ESS veicējiestādes – organizācija un vadība (4)



ESS anketa sastāv no kodolsadaļas (core section) un mainīgās jeb 
rotējošās sadaļas (rotating section)

Kodolsadaļā ietilpst jautājumu bloki par šādām tēmām:

a) Mediju un interneta lietojums; sociālā uzticēšanās

b) Politiskās attieksmes un uzvedība, t.sk. interese par politiku, politiskā 
uzticešanās, elektorālā u.c. veida politiskā līdzdalība, atbalsts 
partijām, sociopolitiskās orientācijas, vispārīgās attieksmes pret 
imigrāciju

c) Subjektīvā labklājība (labbūtība), sociālā izslēgšana, noziedzība, 
reliģija, diskriminācija, nacionālā un etniskā identitāte, bēgļi

d) Sociodemogrāfiskie rādītāji (ļoti izvērsti, ieskaitot datus par 
respondenta vecākiem un dzīvesbiedri/-u)

e) Š.Švarca vērtību skalas jautājumi

f) Izmeģinājuma jautājumi
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ESS anketas struktūra: pamatjautājumi



Mainīgajā sadaļā dažādos gados un kārtās ietilpa jautājumu bloki par šādām 
tēmām:

ESS9: Taisnīguma uztvere; Dzīves gaitas uztvere

ESS8: Attieksmes pret klimata pārmaiņās un enerģiju; attieksmes pret sociālās 
nodrošināšanas sistēmu

ESS7: Imigrācija; sociālā nevienlīdzība veselības stāvoklī/aprūpē

ESS6: Personīgā un sociālā labbūtība; izpratne par demokrātiju un tās 
novērtējums

ESS5: Darbs, gimene un labbūtība; uzticēšanās policijai un kriminaltiesām

ESS4: Vecumā balstītie aizspriedumi jeb eidžisms; attieksmes pret sociālās 
nodrošināšanas sistēmu

ESS3: Personīgā un sociālā labbūtība; Dzīves gaitas uztvere 

ESS2: Darbs, gimene un labbūtība; veselības aprūpe; ekonomiskā morāle

ESS1: Pilsoniskums, iesaistīšanās un demokrātija; imigrācija
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ESS anketas struktūra: mainīgie jautājumi



Populācija: visi valsts iedzīvotāji sākot no 15 gadu vecuma, 
neatkarīgi no tautības, pilsonības un valodas

Mājsaimniecības definīcija: cilvēks, kas dzīvo viens pats, vai 
arī cilvēku grupa, kas dzīvo savā mājoklī ar slēdzamām 
ārdurvīm. Mājoklis ir pašpietiekama (self-contained) 
dzīvesvieta, kuras iemītniekiem nav jādala tās infrastruktūra 
(ēdamā gatavošanai, mazgāšanai, tualete) ar citu mājokļu 
iemītniekiem
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ESS populācijas raskturojums (un izrietošās prasības 
izlasei)



Iespējamie risinājumi:

a) Mājsaimniecību reģistrs: Valsts zemes dienests 
(izmantots līdz šim)

Iespējamās problēmas: neapdzīvotās, vai arī 
dzīvošanai neparedzētās būves; daži daudzdzīvokļu var 
parādīties kā savrupmājas

b) Iedzīvotāju reģistrs: Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde

Iespējamās problēmas: ne visi aizbraucēji ziņo par 
pastāvīgās dzīvesvietas maiņu

c) VZD + PMLP reģistru kombinācija
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ESS populācijas ietvars: Latvijas gadījums



Dzīvošana mājoklī nozīmē, ka mājoklis ir personas pamata 
dzīvesvieta uz aptaujas veikšanas brīdi

 ieskaitot cilvēkus, kas ir īslaicīgi prom no mājām (slimnīcā, 
ceļojumā, darbā

 atskaitot tos, kas ir prom no mājām ilgāk par 6 mēnešiem 
(piem., kopmītnēs vai citās valstīs dzīvojošie studenti, 
tūristi, cietumnieki)
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ESS populācijas raskturojums (un izrietošās prasības 
izlasei)
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ESS ietekme un lietojums pasaulē
avots: Kolarz, P. et al. (2017). Comparative impact study of the European Social Survey (ESS) ERIC)



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Jautājumi?..

Jurijs Ņikišins

jurijs.nikisins@lu.lv
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