
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

  
Rīgā, 2019. gada 19.septembrī.  

Par Eiropas sociālā pētījuma aptauju  

Cienījamais respondent! 

Latvijas Universitāte aicina Jūs piedalīties starptautiskā pētījumā par to, kā cilvēki uztver 
dažādus būtiskus sociālos jautājumus, kuri skar Latviju un Latvijas iedzīvotājus. Pētījums vienlaicīgi 
norit vairāk nekā 20 valstīs Eiropā, un tā rezultāti tiks izmantoti, lai uzzinātu, cik līdzīgi vai atšķirīgi 
ir cilvēku uzskati un pārliecības dažādās valstīs. Pētījums tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumiem nr.259. 

Aptauja aptver plašu tēmu loku, un atbildēm uz jautājumiem nav nepieciešamas specializētas 
zināšanas. Jūsu adrese ir izvēlēta nejaušas izlases kārtībā, lai pētījuma rezultātā iegūtie dati būtu 
reprezentatīvi un aina par Latvijā dzīvojošo cilvēku viedokļiem un attieksmēm būtu pietiekami 
pilnīga. Jūsu adreses vietā nevaram izvēlēties nevienu citu, tāpēc Jūsu līdzdalība šajā pētījumā ir ļoti 
svarīga. Ļoti ceram, ka Jūs piekritīsiet piedalīties aptaujā!  

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai pētījuma 
organizētājs Latvijas Universitāte un pētījumu kompānija Kantar ir tiesīgi ievākt un apstrādāt personu 
datus, un to pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtā 
informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Pētījums notiek saskaņā ar Eiropas Savienības 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un valsts likumiem par datu aizsardzību. Plašākai 
informācijai lūdzam skatīt vēstulei pievienoto paziņojumu par datu aizsardzību. 

Tuvākajā laikā Jūs personīgi uzrunās Kantar intervētājs, un ar Jūsu piekrišanu vienosies par 
intervijai piemērotu laiku klātienē. Ceram, ka Jūs neatteiksiet! Datu vākšanu Latvijā nodrošinās 
pētījumu kompānija Kantar. Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs Kantar intervētāja apliecību ar 
fotogrāfiju. Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi, lūdzam 
sazināties ar Kantar konsultantu pa tālruni 67096300 darbadienās no plkst.10:00 līdz 18:00 vai rakstīt 
uz tns@tns.lv. 

Lielākā daļa cilvēku, kuri piedalījušies pētījumā iepriekšējās kārtās, atzinuši, ka tā bijusi 
interesanta un vērtīga pieredze. Ceram, ka tāda tā būs arī Jums!  

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību un atbalstu! 
 

ESS nacionālais koordinators Latvijā  Jurijs Ņikišins 
 

 

Informācijai: Pievienotā informācija krievu valodā ir tiešs šīs vēstules un tai pievienotā pielikuma tulkojums no 
latviešu valodas uz krievu valodu.  
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