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Section A 
A1 

Apmēram cik daudz laika dienā jūs parasti pavadāt, skatoties, lasot vai klausoties ziņas par politiku un aktuāliem 
notikumiem?  
Lūdzu, sniedziet atbildi stundās un minūtēs.  
INTERVĒTĀJ: Ja nemaz laika nepavada, ievadiet 00 00  
IERAK STIET ILGUMU:   

 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A1_hours 

stundas:   
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A1_minutes 

minūtes:   
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A2 

1. KARTĪTE  

Cilvēki var izmantot internetu dažādās ierīcēs, piemēram, datoros, planšetdatoros un viedtālruņos. 

 
Cik bieži jūs izmantojat internetu šajās vai citās ierīcēs darbam vai personīgai lietošanai?  
Nekad 
Tikai pa retam 
Dažas reizes nedēļā 
Gandrīz ik dienas 
Katru dienu  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above A3 



JAUTĀJIET, JA GANDRĪZ IK DIENAS VAI KATRU DIENU A2 (JA A2 = 4, 5)   
7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A3 

Un apmēram cik daudz laika dienā jūs parasti pavadāt, izmantotojot internetu datorā, planšetdatorā, viedtālrunī vai 
citā ierīcē darbam vai personīgai lietošanai?  
Lūdzu, sniedziet atbildi stundās un minūtēs.  
IERAKSTIET ILGUMU:   

 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A3_hours 

stundas:   
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A3_minutes 

minūtes:   
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above A4 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 

 
A4 

2. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, novērtējiet, lūdzu, vai kopumā ņemot Jūs uzskatāt, ka lielākai daļai cilvēku var uzticēties, vai 
piesardzības nekad nevar būt par daudz?  
Lūdzu, novērtējiet 10 punktu sistēmā, kur 0 nozīmē, ka piesardzības nekad nevar būt par daudz un 10 nozīmē, ka 
lielākajai daļai cilvēku var uzticēties.  
Piesardzības nekad nevar būt par daudz  
0 
1 
2 
3 



4 
5 
6 
7 
8 
9 
Lielākajai daļai cilvēku var uzticēties  
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A5 

3. KARTĪTE  
Izmantojot šīs kartītes skalu, kā Jums šķiet, vai lielākā daļa cilvēku mēģinātu Jūs izmantot, krāpt, ja viņiem būtu 
šāda iespēja, vai arī viņi censtos būt godīgi?  
Lielākā daļa cilvēku mēģinātu mani izmantot, krāpt 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Lielākā daļa cilvēku censtos būt godīgi 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
A6 

4. KARTĪTE  
Kā Jums šķiet, vai lielākoties cilvēki mēģina būt izpalīdzīgi, vai arī viņi lielākoties rūpējas tikai par sevi? Lūdzu, 
lietojiet šo kartīti.  
Cilvēki pārsvarā rūpējas tikai par sevi  
0 
1 
2 
3 
4 
5 



6 
7 
8 
9 
Cilvēki lielākoties mēģina būt izpalīdzīgi 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
  



Section B 
B above B1 

Tagad mēs vēlētos uzdot jums dažus jautājumus par politiku un valdību.   
 

 
B1 

Kā Jūs teiktu, cik lielā mērā Jūs interesējaties par politiku – Jūs esat…  
NOLASIET...  
ļoti ieinteresēts/-a, 
diezgan ieinteresēts/-a, 
ne pārāk ieinteresēts/-a 
vai nemaz neesat ieinteresēts/-a?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B2 

5. KARTĪTE  
Jūsuprāt, cik lielā mērā politiskā sistēma Latvijā ļauj tādiem cilvēkiem kā jūs iespaidot to, ko dara valdība?  
Nemaz 
Ļoti maz 
Nedaudz 
Daudz 
Ļoti daudz  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B3 

6. KARTĪTE  
Kā jūs domājat, cik lielā mērā jūs spējat aktīvi līdzdarboties grupā, kas nodarbojas ar politiskiem jautājumiem?  
Nemaz nespēju 
Nedaudz spēju 
Diezgan daudz spēju 
Ļoti daudz spēju 
Pilnībā spēju  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B4 



7. KARTĪTE  
Jūsuprāt, cik lielā mērā politiskā sistēma Latvijā ļauj tādiem cilvēkiem kā Jūs ietekmēt politiku?  
Nemaz 
Ļoti maz 
Nedaudz 
Daudz 
Ļoti daudz  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B5 

8. KARTĪTE  
Cik pārliecināts/-a Jūs esat par savām spējām piedalīties politikā?  
Nemaz neesmu pārliecināts/-a 
Nedaudz pārliecināts/-a 
Diezgan pārliecināts/-a 
Ļoti pārliecināts/-a 
Pilnībā pārliecināts/-a  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
inB6_B12 

9. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, novērtējiet, lūdzu, skalā no 0 līdz 10, cik lielā mērā jūs personīgi uzticaties katrai institūcijai, 
kuru es nosaukšu.  
0 nozīmē, ka Jūs nemaz neuzticaties šai institūcijai, un 10 nozīmē, ka Jūs tai pilnībā uzticaties. Sāksim...   
NOLASIET...   

 

 

 
B6 

… Saeimai?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 



09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B7 

… tieslietu sistēmai?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B8 

… policijai?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 



B9 

... politiķiem?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B10 

… politiskajām partijām?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B11 

… Eiropas Parlamentam?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 



02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B12 

… Apvienoto Nāciju Organizācijai?  
Nemaz neuzticos 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Pilnībā uzticos 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
B13 

Mūsdienās cilvēki tādu vai citu iemeslu dēļ mēdz nepiedalīties vēlēšanās.  
Vai Jūs balsojāt pēdējās Saeimas vēlēšanās 2018. gada 6. oktobrī?  
Jā 
Nē 
Nav balsstiesību  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 



RI above B14 

JAUTĀJIET, JA JĀ B13 (JA B13 = 1)   
 

 
B14 

Par kuru partiju Jūs balsojāt šajās Saeimas vēlēšanās?  
Par kuru partiju Jūs balsojāt šajās Saeimas vēlēšanās?  
“Latvijas Krievu savienība” 
Jaunā konservatīvā partija 
Rīcības partija 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
“PROGRESĪVIE” 
“Latvijas centriskā partija” 
“LSDSP/KDS/GKL” 
"No sirds Latvijai" 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 
"Attīstībai/ Par!" 
Latvijas Reģionu Apvienība 
“Latviešu Nacionālisti” 
Jaunā VIENOTĪBA 
Par alternatīvu 
Politiskā partija “KPV LV” 
Zaļo un Zemnieku savienība 
Cita (IERAKSTIET)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above B15-B22  

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
inB15_B22 

Pastāv dažādi veidi, kā uzlabot Latvijā notiekošo vai palīdzēt novērst nopietnas problēmas.  
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat darījis kaut ko no tā, ko nosaukšu?  
Vai Jūs esat …  
NOLASIET...   

 

 

 
B15 

...kontaktējies(-usies) ar kādu politiķi, valdības vai pašvaldības amatpersonu?  



Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B16 

…darbojies/-usies politiskā partijā vai kādā politiskā rīcības grupā?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B17 

…darbojies(-usies) kādā citā organizācijā vai apvienībā?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B18 

…nēsājis(-usi) vai demonstrējis(-usi) kampaņas piespraudi/uzlīmi?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B19 

…parakstījis(-usi) petīciju?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B20 

…piedalījies(-usies) sankcionētā publiskā demonstrācijā?  
Jā 



Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B21 

…boikotējis(-usi) noteiktus produktus?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B22 

...ierakstījis(-si) vai publicējis(-usi) kaut ko par politiku tiešsaistē, piemēram, blogos, e-pastā vai tādos sociālajos 
medijos kā Facebook vai Twitter?  
Jā 
Nē 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
B23 

Vai ir kāda politiskā partija, kas Jums šķiet tuvāka par citām partijām?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above B24 

JAUTĀJIET, JA JĀ B23 (JA B23 = 1)   
 

 
B24 

Kura tā ir?  
“Latvijas Krievu savienība” 
Jaunā konservatīvā partija 
Rīcības partija 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
“PROGRESĪVIE” 



“Latvijas centriskā partija” 
“LSDSP/KDS/GKL” 
"No sirds Latvijai" 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 
"Attīstībai/ Par!" 
Latvijas Reģionu Apvienība 
“Latviešu Nacionālisti” 
Jaunā VIENOTĪBA 
Par Alternatīvu 
Politiskā partija “KPV LV” 
Zaļo un Zemnieku savienība 
Cita (IERAKSTIET)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above B25 

JAUTĀJIET, JA PARTIJA NOSAUKTA B24 (JA B24= 01, 02,03, 04, 05, 06, 07 iepriekšējā piemērā)   
 

 
B25 

Cik tuva Jums šķiet šī partija? Vai Jums šķiet, ka tā Jums ir …  
NOLASIET...  
ļoti tuva, 
diezgan tuva, 
nav tuva 
vai nepavisam nav tuva?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above B26 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
B26 

10. KARTĪTE  
Apspriežot politiskus jautājumus, cilvēki mēdz runāt par kreisajiem” un „labējiem”.  
Kāda ir Jūsu pozīcija? Lūdzu, novērtējiet savus uzskatus pēc skalas, kur 0 nozīmē "kreisie” un 10 nozīmē 
"labējie".  
Kreisie 
00 
01 



02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Labējie 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B27 

11. KARTĪTE  
Kopumā ņemot, cik apmierināts(-a) Jūs pašlaik esat ar savu dzīvi?  
Lūdzu, atbildiet, izmantojot šo kartīti, kur 0 nozīmē “ļoti neapmierināts(-a)”, bet 10 nozīmē – “ļoti apmierināts(-
a)”.  
Ļoti neapmierināts/ -a 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti apmierināts/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B28 

11. KARTĪTE  
Kopumā ņemot, cik apmierināts(-a) Jūs esat ar pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā?  
Izmantojiet to pašu kartīti.  
Ļoti neapmierināts/-a 
00 
01 
02 



03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti apmierināts/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B29 

11. KARTĪTE  
Runājot par Latvijas valdību, cik apmierināts(-a) Jūs esat ar valdības darbu?  
Izmantojiet to pašu kartīti.  
Ļoti neapmierināts/-a 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti apmierināts/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B30 

11. KARTĪTE  
Un, kopumā ņemot, cik apmierināts(-a) Jūs esat ar to, kā darbojas demokrātiskā sistēma Latvijā?  
Izmantojiet to pašu kartīti.  
Ļoti neapmierināts/-a 
00 
01 
02 
03 
04 



05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti apmierināts/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B31 

12. KARTĪTE  
Tagad, izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, ko Jūs kopumā domājat par pašreizējo situāciju izglītības jomā Latvijā?  
Tā ir ļoti slikta 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Tā ir ļoti laba 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B32 

12. KARTĪTE  
Joprojām izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, ko Jūs kopumā domājat par pašreizējo situāciju veselības aprūpes 
pakalpojumu jomā Latvijā?  
Tā ir ļoti slikta 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 



08 
09 
Tā ir ļoti laba 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
inB33_B36 

13. KARTĪTE 
 
Izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat turpmākajiem apgalvojumiem.  
NOLASIET KATRU APGALVOJUMU UN APVELCIET ATBILSTOŠO ATBILDES KODU.   

 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B33 

Valdībai būtu jāveic pasākumi, lai samazinātu ieņēmumu līmeņu atšķirības.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B34 

Gejiem un lesbietēm būtu jāļauj dzīvot savu dzīvi kā viņi vēlas.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 



B35 

Ja tuvs ģimenes loceklis būtu gejs vai lesbiete, man būtu kauns.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B36 

Geju un lesbiešu pāriem jābūt tādām pašām tiesībām adoptēt bērnus kā heteroseksuāliem pāriem.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B37 

14. KARTĪTE  
Domājot par Eiropas Savienību, ir cilvēki, kuri uzskata, ka Eiropas iekšējās integrācijas procesiem būtu jāturpinās.  
Citi uzskata, ka tie jau ir aizgājuši pārāk tālu.  
Izmantojot šo kartīti, kurš skaitlis uz šīs skalas vislabāk raksturo Jūsu nostāju?  
Integrācija ir aizgājusi jau pārāk tālu 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 



Integrācijai būtu jāturpinās 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B38 

Un tagad – daži jautājumi par citu valstu iedzīvotāju pārcelšanos dzīvot uz Latviju.  
15. KARTĪTE  
Tagad, izmantojot šo kartīti, novērtējiet, cik lielā mērā Latvijā vajadzētu atļaut tās pašas rases un etniskās 
grupas cilvēkiem, kāda ir lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, pārcelties uz dzīvi šeit?  
Jāatļauj daudziem pārcelties uz dzīvi šeit 
Jāatļauj nedaudziem 
Jāatļauj tikai dažiem 
Nav jāatļauj nevienam  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B39 

TĀ PATI 15. KARTĪTE  
Un kā būtu ar citas rases vai etniskās grupas (nekā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju) cilvēkiem?  
Izmantojiet to pašu kartīti.  
Jāatļauj daudziem pārcelties uz dzīvi šeit 
Jāatļauj nedaudziem 
Jāatļauj tikai dažiem 
Nav jāatļauj nevienam  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B40 

15. KARTĪTE  
Un cilvēkiem no nabadzīgākām valstīm ārpus Eiropas?  
Izmantojiet to pašu kartīti.  
Jāatļauj daudziem pārcelties uz dzīvi šeit 
Jāatļauj nedaudziem 
Jāatļauj tikai dažiem 
Nav jāatļauj nevienam  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 



B41 

16. KARTĪTE  
Kā Jūs teiktu, vai tas, ka citu valstu iedzīvotāji pārceļas uz dzīvi šeit, ir labi vai slikti Latvijas ekonomikai?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Tas ir slikti ekonomikai 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Tas ir labi ekonomikai 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B42 

17. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, novērtējiet, vai, Jūsuprāt, cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi šeit no citām valstīm, grauj vai 
bagātina Latvijas kultūras dzīvi? 
 
 
 
   
Grauj kultūras dzīvi 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Bagātina kultūras dzīvi 
10  
 



7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B43 

18. KARTĪTE  
Vai tas, ka uz šejieni pārceļas dzīvot cilvēki no citām valstīm, padara Latviju par sliktāku vai labāku vietu 
dzīvošanai?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Sliktāka vieta dzīvošanai 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Labāka vieta dzīvošanai 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
  



Section C 
C1 

Un tagad  daži jautājumi par Jums un Jūsu dzīvi.   
19. KARTĪTE  
Kopumā ņemot, kā Jūs teiktu, cik laimīgs(-a )Jūs esat?  
Savā izvēlē, lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Ļoti nelaimīgs/-a 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti laimīgs/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C2 

20. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, cik bieži Jūs tiekaties ar draugiem, radiniekiem vai darba kolēģiem pēc savas 
vēlēšanās?  
Nekad 
Retāk kā reizi mēnesī 
Reizi mēnesī 
Vairākas reizes mēnesī 
Reizi nedēļā 
Vairākas reizes nedēļā 
Katru dienu  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C3 

21. KARTĪTE  
Cik ir tādu cilvēku, ja tādi ir, ar kuriem Jūs varat pārrunāt intīmus un personiskus jautājumus?  
Izvēlieties savu atbildi no šīs kartītes.  



Nav 
1 
2 
3 
4-6 
7-9 
10 un vairāk  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C4 

22. KARTĪTE  
Salīdzinot ar saviem vienaudžiem, cik bieži Jūs iesaistāties sociālajās aktivitātēs, pasākumos (satiekaties ar citiem 
pēc savas vēlēšanas, ārpus darba)?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Daudz retāk kā vairākums 
Retāk kā vairākums 
Apmēram tikpat bieži kā vairākums 
Biežāk kā vairākums 
Daudz biežāk kā vairākums  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C5 

Vai Jūs vai kāds no Jūsu mājsaimniecības pēdējo 5 gadu laikā ir cietis no aplaupīšanas ar ielaušanos vai 
uzbrukuma?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C6 

Cik droši Jūs jūtaties vai justos viens(-a), ejot tumsā pa savas dzīvesvietas apkārtni?  
Jūs jūtaties vai justos …  
NOLASIET…  
...ļoti droši, 
droši, 
nedroši, 
vai ļoti nedroši?  
 



7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
B above C7 

Nākamie jautājumi būs par jums.   
 

 

 
C7 

Kāda kopumā ir Jūsu veselība? Jūs teiktu, ka tā ir …  
NOLASIET…  
ļoti laba, 
laba, 
vidēja, 
slikta 
vai ļoti slikta?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C8 

Vai Jūsu ikdienas gaitas jebkādā veidā traucē ilgstoša slimība, nespēja, vārgums vai garīgās veselības traucējumi?  
JA JĀ, cik lielā mērā tas Jums traucē?  
Jā, ļoti traucē 
Jā, zināmā mērā traucē 
Netraucē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C9 

Cilvēki var izjust dažādas pakāpes pieķeršanos valstij, kurā viņi dzīvo un Eiropai.  
23. KARTĪTE  
Cik lielā mērā jūs  jūtaties emocionāli saistīts(-a)  ar Latviju?  
Lūdzu, izvēlieties skaitli no 0 līdz 10, ja 0 nozīmē "nemaz neesmu emocionāli saistīts(-a)" un 10 nozīmē "ļoti 
emocionāli saistīts(-a)".  
Nemaz neesmu emocionāli saistīts(-a) 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 



07 
08 
09 
Ļoti emocionāli saistīts(-a) 10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C10 

23. KARTĪTE  
Cik lielā mērā jūs  jūtaties emocionāli saistīts(-a)  ar Eiropu?  
Nemaz neesmu emocionāli saistīts(-a) 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti emocionāli saistīts(-a) 10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C11 

Vai Jūs uzskatāt, ka esat piederīgs/-a kādai konkrētai reliģijai vai konfesijai?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C12 

JAUTĀJIET, JA JĀ C11 (JA C11 = 1)   
 

 
C12 

Kura tā ir?  
[Var jautāt valstij specifisku jautājumu. Jāpārkodē atbilstoši ESP dotajiem kodiem]  
Kristietis bez konfesijas 



Katolis 
Luterānis 
Cita protestantu konfesija 
Baptists 
Krievu vai grieķu pareizticīgais 
Cita pareizticīgo konfesija (IERAKSTIET)  
Cita kristiešu konfesija (IERAKSTIET) 
Jūdaists  
Musulmanis 
Austrumu reliģija (piemēram, budisms, hinduisms, taoisms u.c.) 
Cita ne-kristiešu reliģija  
 

7. (Atteikums) 
 

NOTE ON ADMINISTRATION OF C12 

Intervētājiem ir jādara pieejams valsts specifisko kategoriju kopums, kas uzskaitīts reliģijas „Konsultācijas 
rezultātos” ESS9 NC Intranetā. Kartītes izmantošana C12 nav obligāta.   
 

 
RI above C13 

JAUTĀJIET, JA NAV PIEDERĪGS RELIĢIJAI/ KONFESIJAI VAI NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT 
C11 (JA  C11 = 2, 7, 8)   
 

 
C13 

Vai Jūs jebkad esat sevi uzskatījis par piederīgu kādai reliģijai vai konfesijai?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C14 

JAUTĀJIET, JA JĀ C13 (JA C13 = 1)   
 

 
C14 

Kurai reliģijai vai konfesijai jūs sevi pieskaitāt?  
[Var jautāt valstij specifisku jautājumu. Jāpārkodē atbilstoši ESP dotajiem kodiem]  
Kristietis – bez konfesijas 
Katolis 
Luterānis 



Citas konfesijas protestants (IERAKSTIET) 
Baptists 
Krievu vai grieķu pareizticīgais 
Citai pareizticīgo konfesijai (IERAKSTIET) 
Cita kristiešu konfesija (IERAKSTIET) 
Jūdaists 
Musulmanis 
Austrumu reliģija (piemēram, budisms, hinduisms, taoisms u.c.) 
Cita ne-kristiešu reliģija  
 

7. (Atteikums) 
 

RI above C15 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
C15 

24. KARTĪTE  
Neatkarīgi no tā, vai Jūs piederat kādai reliģijai vai konfesijai, cik, jūsuprāt,  reliģiozs(-a)Jūs esat?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Nemaz neesmu reliģiozs/-a 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Ļoti reliģiozs/-a 
10  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C16 

25. KARTĪTE  
Neskaitot īpašus notikumus, tādus kā kāzas un bēres, cik bieži Jūs apmeklējat reliģiskus dievkalpojumus?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Katru dienu 
Biežāk kā reizi nedēļā 



Reizi nedēļā 
Vismaz reizi mēnesī 
Tikai īpašās svētāmās dienās 
Retāk 
Nekad  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C17 

25. KARTĪTE  
Neskaitot reliģiskus dievkalpojumus, cik bieži, ja vispār, Jūs skaitāt lūgšanas?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Katru dienu 
Biežāk kā reizi nedēļā 
Reizi nedēļā 
Vismaz reizi mēnesī 
Tikai īpašās svētāmās dienās 
Retāk 
Nekad  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C18 

Vai Jūs sevi uzskatāt par tādas grupas pārstāvi, kurus šajā valstī diskriminē?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C19 

JAUTĀJIET, JA JĀ C18 (JA  C18 = 1)   
 

 
C19 

Uz kāda pamata šo grupu diskriminē?  
NOSKAIDROJIET: "Kādi ir citi iemesli?"  
ATZĪMĒJIET VISAS NOSAUKTĀS ATBILDES  
Ādas krāsa vai rase 
Nacionalitāte 



Reliģiskā piederība 
Valoda 
Etniskā piederība 
Vecums 
Dzimums 
Seksualitāte 
Invaliditāte 
Cits (IERAKSTIET)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C20 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
C20 

Vai Jūs esat Latvijas pilsonis(-e)?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C21 

JAUTĀJIET, JA NĒ VAI NEZINA C20 (JA C20 = 2, 8)   
 

 
C21 

Kādas valsts pilsonība Jums ir?  
[Jākodē pēc koriģētā ISO 3166-1 (2 zīmes)]  
IERAKSTIET   

 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C22 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
C22 



Vai Jūs esat dzimis(-usi) Latvijā?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C23 

JAUTĀJIET, JA NĒ C22 (JA C22 = 2)   
 

 
C23 

Kurā valstī Jūs esat dzimis(-usi)?  
[Jākodē pēc koriģētā ISO 3166-1 (2 zīmes)]  
IERAKSTIET:   

 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
C24 

Kurā gadā Jūs pirmo reizi pārcēlāties dzīvot uz Latviju?  
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above C25 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
C25_1 

Kādā valodā vai valodās Jūs pārsvarā runājat mājās?  
 [Jākodē pēc ISO 639-2 (3 zīmes)]  
IERAKSTIET NE VAIRĀK KĀ 2 VALODAS   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
C25_2 
 

 



777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
C26 

Vai Jūs piederat kādai etniskās minoritātes grupai Latvijā?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
C27 

Vai Jūsu tēvs ir dzimis Latvijā?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C28 

JAUTĀJIET, JA NĒ C27 (JA C27 = 2)   
 

 
C28 

Kurā valstī ir dzimis Jūsu tēvs?  
 [Jākodē pēc koriģētā ISO 3166-1 (2 zīmes)]  
IERAKSTIET   

 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above C29 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
C29 

Vai Jūsu māte ir dzimusi Latvijā?  
Jā 
Nē  
 



7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above C30 

JAUTĀJIET, JA NĒ C29 (JA C29 = 2)   
 

 
C30 

Kurā valstī ir dzimusi Jūsu māte?  
 [Jākodē pēc koriģētā ISO 3166-1 (2 zīmes)]  
IERAKSTIET   

 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
Randomisation note of C31 

CAPI RANDOMIZĀCIJA: automatizēta nejauša respondenta iedalīšana 1. grupā (C32-C34), 2. grupā 
(C35-C37) vai 3. grupā (C38-C40), katra no tām ir aptuveni viena trešdaļa no izlases. Respondenti jāiedala 
tajā pašā grupā kā šeit arī I sadaļā.   
 

 
RI above C31-C34 

JAUTĀJIET, JA 1. GRUPA C31 (JA C31 = 1)   
 

 
C31 

IERAKSTIET CAPI RANDOMIZĀCIJAS REZULTĀTU  
1. GRUPA  
2. GRUPA  
3. GRUPA   
 

 
C32 

Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  
26. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, katrs no šiem apgalvojumiem attiecas uz Latviju.  
NOLASIET KATRU APGALVOJUMU  
Valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti darījušas savu darbu.   
Neattiecas nemaz 0 
01 
02 



03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Attiecas pilnībā 10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
C33 

Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības.  
Neattiecas nemaz 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Attiecas pilnībā 10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
C34 

Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus lēmumus.  
Neattiecas nemaz 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Attiecas pilnībā 10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 



 
After C34 

PĀREJIET PIE IEVADA PIRMS C41   
 

 
RI above C35 - C37 

JAUTĀJIET, JA 2. GRUPA C31 (JAC31 = 2)   
 

 
C35 

Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  
27. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja 
tās ir slikti strādājušas?  
Valdošās partijas nemaz nesaņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas. 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Valdošās partijas  pilnībā saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas. 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
C36 

28. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības?  
Valdība nemaz neaizsargā pilsoņus no nabadzības 
0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 



07 
08 
09 
Valdība pilnībā aizsargā pilsoņus no nabadzības 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
C37 

29. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus 
lēmumus?  
Valdība nemaz neizskaidro vēlētājiem savus lēmumus  
0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Valdība pilnībā izskaidro vēlētājiem savus lēmumus  
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
RI below C37 

EJIET UZ IEVADU PIRMS C41   
 

 
RI above C38 - C40 

JAUTĀJIET, JA 3. GRUPA C31 (JA C31 = 3)   
 

 
C38 

Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  
30. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja 
tās ir slikti strādājušas?  



Valdošās partijas nemaz nesaņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Valdošās partijas saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
C39 

31. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības?  
Valdība nemaz neaizsargā pilsoņus no nabadzības 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
C40 

32. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus 
lēmumus?  
Valdība nemaz neizskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
0 
1 
2 
3 



4 
5 
6 
7 
8 
Valdība izskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
RI above C41 - C42 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
NOTE ON ADMINISTRATION OF C41 and C42 

Jautājumu C41 ES valstis var iekļaut pēc izvēles. Jautājumu C42 var pēc izvēles iekļaut valstis, kas nav ES 
sastāvā. Apvienotajā Karalistē var izmantot to pašu valstij raksturīgo jautājumu komplektu kā ESS8. Valstīm būtu 
jāapstiprina, vai tās iekļaus kādu ES referenduma jautājumu uz ess@city.ac.uk.   
 

 
C41 

Tagad jautājumi par citu tēmu.  
Iztēlojieties, ka Latvijā rīt būtu referendums par dalību Eiropas Savienībā.  
Vai Jūs balsotu par to, lai Latvija arī turpmāk būtu Eiropas Savienības dalībvalsts vai izstātos no Eiropas 
Savienības?  
Turpinātu būt Eiropas Savienības dalībvalsts 
Izstātos no Eiropas Savienības 
(Iesniegtu neaizpildītu vēlēšanu zīmi) 
(Sabojātu vēlēšanu zīmi) 
(Nebalsotu) 
(Nav balsstiesību)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI_after_C41 

PĀREJIET PIE D SADAĻAS   
 

 
C42 

Iztēlojieties, ka Latvijā rīt būtu referendums par dalību Eiropas Savienībā.  



Vai Jūs balsotu par to, lai Latvija arī turpmāk būtu Eiropas Savienības dalībvalsts vai izstātos no Eiropas 
Savienības?   
Turpinātu būt Eiropas Savienības dalībvalsts 
Izstātos no Eiropas Savienības 
(Iesniegtu neaizpildītu vēlēšanu zīmi) 
(Sabojātu vēlēšanu zīmi) 
(Nebalsotu) 
(Nav balsstiesību)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
  



Section D 
RI above D1 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D1 

Un tagad – daži jautājumi par pirmo reizi, kad Jūs darījāt dažādas lietas.  
Vai Jūs jebkad esat strādājis(-usi) algotu darbu vai apmaksātu mācekļa darbu 20 stundas nedēļā vai vairāk vismaz 
3 mēnešu garumā?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
 

RI above D2 

JAUTĀJIET VISIEM, KAS IR STRĀDĀJUŠI ALGOTU DARBU/ MĀCEKĻI 20 STUNDAS UN VISMAZ 
3 MĒNEŠUS D1 (JA D1=1)   
 

 
D2 

Kad Jūs pirmoreiz uzsākāt strādāt šādu darbu?  
INTERVĒTĀJ: "šādu darbu" attiecas uz algotu darbu vai apmaksātu mācekļa darbu 20 vai vairāk stundas 
nedēļā vismaz 3 mēnešus, kā D1.   
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D3 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D3 

Kurā gadā Jūs pirmo reizi atstājāt savus vecākus uz vismaz 2 mēnešiem, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi?  
INTERVĒTĀJ: Vecāki ir arī likumīgie aizbildņi – audžu vecāki, patēvs, pamāte, adoptētāji u.c.  
Dzīvot atsevišķi nozīmē dzīvot atsevišķā mājvietā, t.i., ar atsevišķu ieeju.  
Te iekļaujami arī studenti, kuri vismaz 2 mēnešus dzīvo atsevišķi, pat ja viņi ik pa laikam atgriežas pie 
vecākiem.  
IERAKSTIET GADU   

 



7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
D3a 

(Joprojām dzīvo vecāku mājās un nekad nav dzīvojis atsevišķi vismaz 2 mēnešus)   
 

 

 
D3b 

(Nekad nav dzīvojis kopā ar vecākiem)   
 

 

 
RI above D4 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D4 

Vai Jūs jebkad esat dzīvojis(-usi) kopā ar laulāto vai partneri trīs mēnešus vai ilgāk?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
 

RI above D5 

JAUTĀJIET VISIEM, KAS IR JEBKAD DZĪVOJUŠI AR LAULĀTO/PARTNERI TRĪS MĒNEŠUS VAI 
ILGĀK D4 (JA D4=1)   
 

 
D5 

Kurā gadā Jūs pirmoreiz uzsākāt kopdzīvi ar laulāto vai partneri, kas ilga trīs mēnešus vai ilgāk?  
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D6 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D6 



Vai Jūs esat bijis precējies (-usies)?  
INTERVĒTĀJAM: ja respondents jautā, kāda veida laulība iekļaujama, nolasiet tālāko tekstu:  
"Laulība attiecas tikai uz juridiski noformētu laulību un neiekļauj citus juridiki atzītus attiecību veidus".  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
 

I above D7 

JAUTĀJIET VISIEM, KAS IR BIJUŠI PRECĒJUŠIES D6 (JA D6=1)   
 

 
D7 

Kurā gadā Jūs pirmoreiz apprecējāties?  
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D8 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D8 

Vai Jūs esat dzemdējusi/ esat kļuvis par bērna bioloģisko tēvu?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above D9 

JAUTĀJIET VISIEM, KAS IR DZEMDĒJUŠAS/ KĻUVUŠI PAR BĒRNA BIOLOĢISKAJIEM TĒVIEM 
D8 (JA D8=1)   
 

 
D9 

Cik bērnus Jūs jebkad esat dzemdējusi/ cik bērniem Jūs jebkad esat kļuvis par bioloģisko tēvu?  
INTERVĒTĀJ: Ieskaitiet visus dzīvi dzimušos bērnus.  
IERAKSTIET   

 



77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
D10 

Kurā gadā ir dzimis Jūsu (pirmais) bērns?  
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D11 

JAUTĀJIET VISIEM, KAS DZEMDĒJUŠAS/ BIJUŠI TĒVI VAIRĀK KĀ VIENAM BĒRNAM D9 (JA 
D9>1)   
 

 
D11 

Kurā gadā ir dzimis Jūsu jaunākais bērns?  
IERAKSTIET GADU   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D12 

JAUTĀJIET VISIEM, KURU PIRMAIS BĒRNS DZIMIS 2002. GADĀ VAI AGRĀK D10 (JA D10<2003)   
 

 
D12 

Cik Jums ir mazbērnu?  
IERAKSTIET SKAITU   

 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above D13 

JAUTĀJIET VISIEM, KAM IR 1 VAI VAIRĀK MAZBĒRNU D12 (JA D12 >= 1)   
 

 
D13 

Kurā gadā ir dzimis Jūsu pirmais mazbērns?  
IERAKSTIET GADU   

 



7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above D14 

JAUTĀJIET VISIEM, KURU PIRMAIS MAZBĒRNS DZIMIS 2002. GADĀ VAI AGRĀK D13 (JA D13 < 
2003)   
 

 
D14 

Vai Jums ir mazmazbērni?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
PROGRAMMING INSTRUCTION BEFORE 14a 

CAPI RANDOMIZĀCIJA: automatizēta nejauša respondenta iedalīšana 1. grupā (D15a-D34a), 2. grupā 
(D15b-D34b), katra no tām ir aptuveni puse no izlases.   
 

 
D14a 

CAPI RANDOMIZĀCIJA: automatizēta nejauša respondenta iedalīšana 1. grupā (no D15a līdz D34a) vai 
2. grupā (no D15b līdz D34b), katra no tām ir aptuveni puse no izlases.  
1. GRUPA  
2. GRUPA   
 

 
RI before D15a 

JAUTĀJIET VISIEM GRUPĀ 1 D14a (JA D14a = 1)  
Anketa A   
 

 
D15a 

Es jums tagad uzdošu dažus jautājumus par meitenēm un sievietēm, bet daļai aptaujāto tiek uzdoti šādi 
paši jautājumi par zēniem un vīriešiem.  
Cilvēkiem ir dažādi uzskati par to, kādā vecumā meitenes vai sievietes kļūst pieaugušas, sasniedz pusmūža 
vecumu un kļūst vecas.  
Kā jums šķiet, kādā vecumā var teikt, ka meitenes vai sievietes kļūst pieaugušas?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "kā kurā gadījumā", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  



Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D15aa 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D16a 

Un aptuveni kādā vecumā var teikt, ka sieviete ir sasniegusi pusmūža vecumu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D16aa 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D17a 

Un aptuveni kādā vecumā var teikt, ka sievietes ir vecas?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D17aa 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D18a 

Tagad mēs jums uzdosim dažādus jautājumus par ideālo vecumu, kad meitenēm vai sievietēm būtu jādara 
kādas noteiktas lietas, kad viņas tam ir par jaunu un visbeidzot, kad viņas tām lietām ir par vecu.  
Lūdzu, katram gadījumam miniet aptuvenu vecumu.  
Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums meitenei vai sievietei uzsākt kopdzīvi ar partneri, ar kuru viņa nav 
precējusies?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  



Ja respondents atbild "kā kurā gadījumā", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D18aa 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D18ab 

(NEKAD nevajadzētu dzīvot kopā ar partneri, ar kuru nav precējusies)   
 

 

 
D19a 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums meitenei vai sievietei apprecēties?   
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D19aa 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D19ab 

(NEKAD nevajadzētu precēties)   
 

 

 
D20a 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums meitenei vai sievietei kļūt par māti?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D20aa 



(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D21a 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums, lai sieviete aizietu pensijā pavisam (pārtrauktu darba gaitas)?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D21aa 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D21ab 

(NEKAD nevajadzētu doties pensijā pavisam)   
 

 

 
D21ac 

(NEKAD nevajadzētu strādāt algotu darbu)   
 

 

 
D22a 

Reizēm tiek uzskatīts, ka cilvēki ir par jaunu, lai darītu vai pieredzētu noteiktas lietas...  
Kā jums šķiet, kādā vecumā meitene vai sieviete, kopumā ņemot, ir par jaunu, lai pārtrauktu pilna laika izglītību?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "Nekad nav par jaunu", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D22aa 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D23a 



Kā jums šķiet, kādā vecumā meitene vai sieviete, kopumā ņemot, ir pārāk jauna, lai uzsāktu kopdzīvi ar partneri, 
ar kuru nav precējusies?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D23aa 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D23ab 

(NEKAD nevajadzētu dzīvot kopā ar partneri, ar kuru nav precējusies)   
 

 

 
D24a 

Kā jums šķiet, kādā vecumā meitene vai sieviete, kopumā ņemot, ir pārāk jauna, lai apprecētos?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D24aa 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D24ab 

(NEKAD nevajadzētu precēties)   
 

 

 
D25a 

Kā jums šķiet, kādā vecumā meitene vai sieviete, kopumā ņemot, ir par jaunu, lai kļūtu par māti?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D25aa 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 



 
D26a 

Un kā jums šķiet, kādā vecumā meitene vai sieviete kopumā ņemot ir par jaunu, lai aizietu pensijā pavisam 
(pārtrauktu darba gaitas)?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D26aa 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D26ab 

(NEKAD nevajadzētu doties pensijā pavisam)   
 

 

 
D26ac 

(NEKAD nevajadzētu strādāt algotu darbu)   
 

 

 
D27a 

Tāpat kā cilvēkus reizēm uzskata par pārāk jauniem, lai darītu vai piedzīvotu kādas lietas, tāpat reizēm 
tiek uzskatīts, ka cilvēki tam ir par vecu.  
Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, sieviete ir par vecu, lai dzīvotu kopā ar saviem vecākiem?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "Nekad nav par vecu", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D27aa 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D28a 



Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, sieviete ir par vecu, lai vēl domātu par bērnu dzemdēšanu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D28aa 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D29a 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, sieviete ir pārāk veca, lai strādātu 20 vai vairāk stundas nedēļā?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D29aa 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D29ab 

(NEKAD nevajadzētu strādāt)   
 

 

 
inD30a_D34a 

33. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā jūs atbalstāt vai neatbalstāt to, ka …  
NOLASIET…   

 

 

 
D30a 

…sieviete nolemj, ka nevēlas bērnus vispār?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 



 
D31a 

…sieviete dzīvo kopā ar partneri, ar kuru nav precējusies?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D32a 

... sievietei ir bērns ar partneri, ar kuru viņa dzīvo kopā, bet nav precējusies?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D33a 

…sieviete strādā pilnas slodzes darbu, kamēr viņas bērni vēl nav sasnieguši 3 gadu vecumu?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D34a 

…sieviete izšķiras, kamēr viņas bērniem vēl nav 12 gadu?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 



(Nezina)  
 

 

 
RI before D15b 

JAUTĀJIET VISIEM GRUPĀ 2 D14 (JA D14a = 2)  
Anketa B   
 

 
D15b 

Es jums tagad uzdošu dažus jautājumus par zēniem un vīriešiem, bet daļai aptaujāto tiek uzdoti šādi 
paši jautājumi par meitenēm un sievietēm.  
Cilvēkiem ir dažādi uzskati par to, kādā vecumā zēni vai vīrieši kļūst pieauguši, sasniedz pusmūža vecumu un 
kļūst veci.  
Kā jums šķiet, kādā vecumā var teikt, ka zēns vai vīrietis kļūst pieaudzis?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "kā kurā gadījumā", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D15ba 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D16b 

Un aptuveni kādā vecumā var teikt, ka vīrietis ir sasniedzis pusmūža vecumu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D16ba 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D17b 

Un aptuveni kādā vecumā var teikt, ka vīrietis ir vecs?  
IERAKSTIET VECUMU  



 
 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D17ba 

(Kā kurā gadījumā)   
 

 

 
D18b 

Tagad mēs jums uzdosim dažādus jautājumus par ideālo vecumu, kad zēniem vai vīriešiem būtu jādara 
kādas noteiktas lietas, kad viņi tam ir par jaunu un visbeidzot, kad viņi tām lietām ir par vecu.  
Lūdzu, katram gadījumam miniet aptuvenu vecumu.  
Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums zēnam vai vīrietim uzsākt kopdzīvi ar partneri, ar kuru viņš nav precējies?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "Nav ideāla vecuma", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D18ba 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D18bb 

(NEKAD nevajadzētu dzīvot kopā ar partneri, ar kuru nav precējies)   
 

 

 
D19b 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums zēnam vai vīrietim apprecēties?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D19ba 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 



D19bb 

(NEKAD nevajadzētu precēties)   
 

 

 
D20b 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums zēnam vai vīrietim kļūt par tēvu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D20ba 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D21b 

Kā jums šķiet, kāds ir ideālais vecums, lai vīrietis aizietu pensijā pavisam (pārtrauktu darba gaitas)?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D21ba 

(Nav ideālā vecuma)   
 

 

 
D21bb 

(NEKAD nevajadzētu doties pensijā pavisam)   
 

 

 
D21bc 

(NEKAD nevajadzētu strādāt algotu darbu)   
 

 

 
D22b 

Reizēm cilvēkus uzskata par jaunu, lai darītu vai pieredzētu noteiktas lietas...  
Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, zēns vai vīrietis ir pārāk jauns, lai pārtrauktu pilna laika izglītību?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  



Ja respondents atbild "Nekad nav par jaunu", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D22ba 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D23b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk jauns, lai uzsāktu kopdzīvi ar partneri, ar kuru viņš 
nav precējies?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D23ba 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D23bb 

(NEKAD nevajadzētu dzīvot kopā ar partneri, ar kuru nav precējies)   
 

 

 
D24b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk jauns, lai apprecētos?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D24ba 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 



D24bb 

(NEKAD nevajadzētu precēties)   
 

 

 
D25b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk jauns, lai kļūtu par tēvu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D25ba 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D26b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk jauns, lai aizietu pensijā pavisam (pārtrauktu darba 
gaitas)?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D26ba 

(Nekad nav par jaunu)   
 

 

 
D26bb 

(NEKAD nevajadzētu doties pensijā pavisam)   
 

 

 
D26bc 

(NEKAD nevajadzētu strādāt algotu darbu)   
 

 

 
D27b 

Tāpat kā cilvēkus reizēm uzskata par jaunu, lai viņi darītu vai  pieredzētu noteiktas lietas, tāpat reizēm tiek 
uzskatīts, ka cilvēki tam ir par vecu.  



Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir par vecu, lai vēl joprojām dzīvotu kopā ar saviem 
vecākiem?  
INTERVĒTĀJ: TAS ATTIECAS UZ VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VECUMU:  
Ja respondents atbild "Nekad nav par vecu", pieņemiet atbildi un NEtinciniet.  
Ja respondents min kādu vecuma grupu, lūdziet nosaukt konkrētu vecumu šīs grupas ietvaros.  
Ja respondents nevar nosaukt konkrētu vecumu, atzīmējiet "Nezina".  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D27ba 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D28b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk vecs, lai viņš vēl domātu par bērnu radīšanu?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D28ba 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D29b 

Kā jums šķiet, kādā vecumā, kopumā ņemot, vīrietis ir pārāk vecs, lai strādātu 20 vai vairāk stundas nedēļā?  
IERAKSTIET VECUMU   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
D29ba 

(Nekad nav par vecu)   
 

 

 
D29bb 

(NEKAD nevajadzētu strādāt)   
 

 

 



inD30b_34b 

33. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā jūs atbalstāt vai neatbalstāt to, ka…  
NOLASIET…   

 

 

 
D30b 

…vīrietis nolemj, ka viņš nevēlas bērnus vispār?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D31b 

… vīrietis dzīvo kopā ar partneri, ar kuru nav precējies?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D32b 

… vīrietim ir bērns ar partneri, ar kuru viņš dzīvo kopā, bet nav precējies?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D33b 

… vīrietis strādā pilnas slodzes darbu, kamēr viņa bērni vēl nav sasnieguši 3 gadu vecumu?  



Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
D34b 

… vīrietis izšķiras, kamēr viņa bērniem vēl nav 12 gadi?  
Pilnībā neatbalstu 
Neatbalstu 
Ne atbalstu, ne neatbalstu 
Atbalstu 
Pilnībā atbalstu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
INSTRUCTION BEFORE D35 

PĀREJIET UZ F SADAĻU   
 

 
RI before D35 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
D35 

34. KARTĪTE  
Vai Jūs, kopumā ņemot, plānojat savu nākotni vai dzīvojat katru dienu, kāda tā ir?  
Lūdzu, novērtējiet savu viedokli 10 punktu skalā, kur 0 nozīmē “Es plānoju savu nākotni, cik vien iespējams”, un 
10 nozīmē “Es pieņemu katru dienu, kāda tā ir”.  
Es plānoju savu nākotni, cik vien iespējams 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 



09 

Es pieņemu katru dienu, kāda tā ir 
10 
 

 

 

 
  



Section E 



Section F 
Labels_in_F1_F4 

Dilstošā vecuma secībā (sākot ar vecākajiem)  
Un kurā gadā Jūs esat /viņš/viņa ir dzimis/-usi?  
Persona  
(respondents)  
F2 Dzimums  
F3 Dzimšanas gads  
F4 Radniecība/ saistība   
 

 
F1 

Tagad es jums gribētu uzdot dažus konkrētākus jautājumus par jums un par pārējiem jūsu 
mājsaimniecības locekļiem.  
Cik cilvēku, ieskaitot Jūs un bērnus, regulāri dzīvo jūsu mājsaimniecībā?  
IERAKSTIET SKAITU:   

 

 

 
F2_01 

IERAKSTIET RESPONDENTA DATUS  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU.  
IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_01 

Un kurā gadā jūs esat dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_01_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_01_DK 

(Nezina)   
 

 

 



FN_02 

IERAKSTIET DATUS PAR RESPONDENTU  (TIKAI F2/F3),  UN PĒC TAM PAR 
PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM (F2 LĪDZ F4), SĀKOT AR VECĀKO, DILSTOŠĀ 
VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_02 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_02 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_02_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_02_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_02 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
[Šī lapa  (jautājumi F1-F4) pārsedz nākamo lapu (mājsaimniecības tīkls)]  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 



 
FN_03 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_03 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_03 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_03_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_03_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_03 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
[Šī lapa  (jautājumi F1-F4) pārsedz nākamo lapu (mājsaimniecības tīkls)]  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 



 
FN_04 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_04 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_04 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_04_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_04_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_04 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
[Šī lapa  (jautājumi F1-F4) pārsedz nākamo lapu (mājsaimniecības tīkls)]  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 



 
FN_05 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_05 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_05 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_05_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_05_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_05 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_06 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM , SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_06 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_06 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_06_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_06_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_06 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_07 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_07 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_07 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_07_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_07_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_07 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_08 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_08 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_08 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_08_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_08_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_08 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_09 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_09 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_09 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_09_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_09_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_09 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_10 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_10 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_10 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_10_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_10_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_10 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_11 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_11 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_11 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_11_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_11_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_11 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



FN_12 

IERAKSTIET DATUS PAR PĀRĒJIEM MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻIEM, SĀKOT AR VECĀKO, 
DILSTOŠĀ VECUMA SECĪBĀ.  
LAI BŪTU VIENKĀRŠĀK, VARAT PIERAKSTĪT MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻA, PAR KURU TIEK 
RUNĀTS, VĀRDU VAI VĀRDA PIRMO BURTU ATBILSTOŠAJĀ AILĒ.  
IETEICAMS: Vārds vai vārda pirmais burts   

 

 

 
F2_12 

IERAKSTIET DZIMUMU  
Vīrietis 
Sieviete  
 

 

 
F3_12 

Un kurā gadā viņš/viņa ir dzimis/-usi?   
 

 

 
F3_12_RF 

(Atsakās atbildēt)   
 

 

 
F3_12_DK 

(Nezina)   
 

 

 
F4_12 

35. KARTĪTE  
Skatoties uz šo kartīti, sakiet, kas jums ir šis cilvēks/ kāda ir jūsu radniecība ar šo cilvēku?  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/meita (t.sk. audžu bērns, adoptēts bērns, partnera/-es bērns) 
Vecāki, laulātā vecāki, partnera /-es vecāki, audžu vecāki 
Brālis/māsa (t.sk., adoptētie, pusbrālis/pusmāsa, audžu) 
Cits radinieks 
Cits ne-radinieks 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



RI above F6 

JAUTĀJIET, JA DZĪVO AR VĪRU/ SIEVU/ PARTNERI F4 (JA F4=01)   
 

 
F6 

36. KARTĪTE  
Jūs teicāt, ka dzīvojat kopā ar vīru/ sievu/ partneri.  
Kurš no kartītē minētajiem aprakstiem visprecīzāk raksturo jūsu attiecības?  
Precējies/precējusies 
Dzīvoju kopā ar partneri nereģistrētā kopdzīvē 
Likumīgi šķīries/šķīrusies  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
CI after F6 

PIEZĪME PAR F6 KLASIFIKĀCIJU (36. KARTĪTE)  
Intervētājiem ir jādara pieejams valsts specifisko kategoriju kopums, kas attiecas uz F6 un ir uzskaitīts ģimenes 
stāvokļa „Konsultācijas rezultātos” ESS9 NC Intranetā.   
 

 
RI above F7 

JAUTĀT, JA NEDZĪVO AR VĪRU/SIEVU/PARTNERI F4 VAI NEDZĪVO KOPDZĪVĒ AR PARTNERI 
F6 (JA NAV 01 F4, VAI, JA  F6 = 01, 02, 05, 06, 77, 88)   
 

 
F7 

Vai es varētu precizēt, vai jūs jebkad esat dzīvojis kopā ar partneri, ar kuru nebijāt precējies/precējusies?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F8 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
F8 

Vai es varu pārjautāt, vai jebkad esat bijis šķīries?  



Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F11 

JAUTĀT, JA NEDZĪVO AR VĪRU/SIEVU/PARTNERI F4 VAI DZĪVO KOPDZĪVĒ F6 (JA NAV 01 F4, 
VAI, JA  F6 = = 03, 04)   
 

 
F11 

37. KARTĪTE  
Šis jautājums ir par reģistrētas laulības statusu, nevis par to, ar ko Jūs dzīvojat vai nedzīvojat kopā.  
Kurš no šajā kartītē minētajiem aprakstiem vislabāk raksturo Jūsu statusu attiecībā uz reģistrētu laulību?  
ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU: PIRMO NOSAUKTO ATBILDI  
Reģistrēta laulība 
Likumīgi šķirta laulība 
Atraitnis/atraitne 
Neviens no minētajiem (NEKAD neesmu bijis/-usi precējies/precējusies)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
CI_after_F11 

PIEZĪME PAR F11 ATBILŽU VARIATIEM (37. KARTĪTE)  
Jauatājumā F11 intervētājiem jābūt pieejamam valstij specifisko kategoriju kopumam, kas ir uzskaitīts 
"Konsultāciju rezultātos" par laulības statusu ESS9 NC Intranetā.   
 

 
RI in F13 

JAUTĀT, JA NEDZĪVO KOPĀ AR BĒRNIEM F4 (JA NĒ 02 F4)   
 

 
F13 

Vai jums jebkad ir bijuši bērni (pabērni, audžubērni, adoptētie bērni vai partnera bērni), kuri agrāk dzīvojuši jūsu 
mājsaimniecībā?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 



RI above F14 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
F14 

38. KARTĪTE  
Kas no šajā kartītē minētā vislabāk raksturo Jūsu dzīvesvietu?  
Liela pilsēta 
Lielas pilsētas piepilsēta 
Pilsēta vai neliela pilsēta 
Lauku ciemats 
Lauku viensēta  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
CI in F15 in box 

[Jautāt kā valsts specifisko jautājumu(us). Pārkodēt uz ESP detalizēto Starptautisko 
standartizēto izglītības klasifikāciju ISCED].   
 

 
F15 

39. KARTĪTE  
Kāds ir augstākais izglītības līmenis, kādu jūs esat ieguvis?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
INTERVĒTĀJ: 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).  
Nav mācījies skolā 
Sākumskolas - 1-6 klases / nepabeigta pamatizglītība 
Apliecība par profesionālo pamatizglītību (bez vidējās) 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību; Apliecība par astoņgadīgo izglītību; Apliecība par nepilnu vidējo izglītību 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 9. klases beigšanas, mācību ilgums 1 gads 
Atestāts par arodizglītību, pēc 9. klases beigšanas, mācību ilgums 3 gadi; Diploms par arodpamatizglītības 
iegūšanu; Diploms par vidējo arodizglītību; Atestāts par kvalifikācijas piešķiršanu profesijā 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 8./9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 12. klases beigšanas 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 12. klases beigšanas 



Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 12. klases beigšanas 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
Profesionālā bakalaura diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, profesionālās augstākās izglītības 
diploms  
Bakalaura diploms - akadēmiskais 
Profesionālā maģistra diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 
Maģistra diploms - akadēmiskais; Pabeigta augstākā izglītība - iegūta padomju laikā 
Doktora (vai zinātņu kandidāta) grāds 
(Cits)  
 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI above F16 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
F16 

Apmēram cik izglītības gadus jūs esat pabeidzis/-gusi gan pilna laika, gan nepilna laika studijās? Lūdzu, atbildiet 
pārrēķinot to pilna laika ekvivalentā un iekļaujiet obligātās izglītības gadus.    
Lūdzu, atbildiet pārrēķinot to pilna laika ekvivalentā un iekļaujiet obligātās izglītības gadus.  
INTERVĒTĀJ: noapaļojiet atbildi uz pilniem gadiem.  
IERAKSTIET:   

 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
F17a 

40. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, kurš no šiem aprakstiem raksturo to, ko jūs esat darījis/-usi pēdējo 7 dienu 
laikā?  
Izvēlieties visu, kas attiecas.  
PAJAUTĀJIET, vai vēl kaut ko?  
ATZĪMĒJIET VISAS ATBILSTOŠĀS ATBILDES.  
Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes 
uzņēmumā) 
Mācības, (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas 
Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds 
Pensionārs 
Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām 
(Cits)  
 



77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F17c 

JAUTĀJIET, JA F17a ATZĪMĒTA VAIRĀK KĀ VIENA ATBILDE    
 

 
F17c 

41. KARTĪTE  
Un kurš no šiem aprakstiem vislabāk raksturo jūsu situāciju (pēdējo septiņu dienu laikā)?  
Lūdzu, izvēlieties tikai vienu atbildi.  
LŪDZU, ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI.  
Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes 
uzņēmumā) 
Mācības, (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas 
Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds 
Pensionārs 
Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām 
(Cits)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI in F18 

JAUTĀJIET, JA NESTRĀDĀ APMAKSĀTU DARBU F17a (JA NESTRĀDĀ F17a)   
 

 
F18 

Vai es varētu precizēt, vai jūs pēdējo septiņu dienu laikā esat strādājis/-usi algotu darbu vismaz vienu stundu vai 
vairāk?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI in F19 

JAUTĀJIET, JA F18  ATBILDĒTS NĒ VAI NEZINA (F18=2, 7, 8)   
 

 



F19 

Vai Jūs jebkad esat strādājis/-usi algotu darbu?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F20 

JAUTĀJIET, JA JĀ F19 (JA F19=1)   
 

 
F20 

Kurā gadā pēdējo reizi jūs strādājāt algotu darbu?  
IERAKSTIET GADU:   

 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
RI_above_F21 

INTERVĒTĀJ: Ja respondents patlaban strādā (F17a = 01 vai F18 = 1), jautājiet F21 - F34a par pašreizējo 
darba vietu; ja respondents nestrādā algotu darbu, bet ir strādājis agrāk (F19= 1), jautājiet F21 -   F34a 
par pēdējo darba vietu.  
INTERVĒTĀJ: Ja respondents patlaban strādā (F17a = 01 vai F18 = 1), jautājiet F21 - F34a par pašreizējo 
darba vietu; ja respondents nestrādā algotu darbu, bet ir strādājis agrāk (F19= 1), jautājiet F21 -   F34a 
par pēdējo darba vietu.  
INTERVĒTĀJ: Ja respondents strādā vairāk kā vienā darba vietā, lūdziet viņu atbildēt par to darbu, kas 
aizņem visvairāk stundu nedēļā.  
Ja respondentam ir divi darbi, kas aizņem vienlīdz daudz laika, lūdziet viņu atbildēt par augstāk 
apmaksāto darbu.  
JAUTĀJIET, JA APMAKSĀTĀ DARBĀ F17a VAI F18, VAI JA NESTRĀDĀ APMAKSĀTU DARBU, 
BET IR STRĀDĀJIS AGRĀK F19 (JA  F17a VAI F18 = 1 VAI F19 = 1)   
 

 
F21 

Pamatdarbā jūs esat/ bijāt…  
NOLASIET…  
…algots darbinieks, 
pašnodarbinātais vai uzņēmējs, 
vai strādājat ģimenes uzņēmumā?  
 



7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F22 

JAUTĀJIET PAŠNODARBINĀTAJIEM VAI UZŅĒMĒJIEM (JA F21=2)   
 

 
F22 

Cik darbinieku jums ir/bija?  
IERAKSTIET darbinieku skaitu:   

 

77777. (Atteikums) 
88888. (Nezina) 

 
RI above F23 

JAUTĀJIET, JA ALGOTS DARBINIEKS, STRĀDĀ ĢIMENES UZŅĒMUMĀ VAI NEZINA/ATSAKĀS 
ATBILDĒT (F21= 1, 3, 7, 8)   
 

 
F23 

Vai jums ir/ bija darba līgums…  
NOLASIET…  
…beztermiņa, 
uz noteiktu termiņu, 
vai nav/nebija darba līgums?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F24 

JAUTĀJIET, JA STRĀDĀ VAI STRĀDĀJA AGRĀK APMAKSĀTU DARBU F19 (JA  F17a=01 VAI F18 
= 1 VAI F19 = 1)   
 

 
F24 

Cik apmēram cilvēku strādā/strādāja jūsu pamatdarba vietā, ieskaitot jūs…  
NOLASIET…  
…mazāk par 10, 
10 līdz 24, 
25 līdz 99, 
100 līdz 499, 



500 vai vairāk?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
F25 

Vai pamatdarba vietā jūs esat/ bijāt atbildīgs par citu darbinieku darbu?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F26 

JAUTĀJIET, JA F25 JĀ (JA F25=1)   
 

 
F26 

Cik padoto jums ir/ bija?  
IERAKSTIET:   

 

77777. (Atteikums) 
88888. (Nezina) 

 
RI above F27-F28 

JAUTĀJIET, JA STRĀDĀ APMAKSĀTU DARBU F17 VAI F18, VAI NESTRĀDĀ, BET STRĀDĀJUŠI 
AGRĀK F19 (JA F17a=01 VAI  F18 = 1 VAI F19 = 1)   
 

 
inF27_F28 

41. KARTĪTE  
Es nolasīšu dažas lietas par jūsu darba dzīvi. Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā uzņēmuma 
vadība darbā jums ļauj/ ļāva…  
NOLASIET…   

 

 

 
F27 

…izlemt kā tiek/ tika organizēts Jūsu ikdienas darbs?  
Man nav/ nebija iespējas to ietekmēt 
00 
01 



02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Man ir/ bija pilna kontrole pār to 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
F28 

…ietekmēt stratēģiskus lēmumus par uzņēmuma darbību?  
Man nav/ nebija iespējas to ietekmēt 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Man ir/ bija pilna kontrole pār to 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezinu)  
 

 

 
F29 

Cik stundas katru nedēļu jūs strādājat/ strādājāt atbilstoši līgumam pamatdarba vietā, neskaitot apmaksātas vai 
neapmaksātas virsstundas?  
INTERVĒTĀJ: 0 STUNDAS ATZĪMĒJIET, KĀ 0 STUNDAS.  
PIEĻAUJAMAIS STUNDU SKAITS IR NO 0 LĪDZ 168.  
IERAKSTIET STUNDU SKAITU:   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 



F29a 

(Nav līgumā noteikts stundu skaits)   
 

 

 
F30 

Neņemot vērā jūsu līgumā noteikto stundu skaitu, cik stundas nedēļā parasti jūs strādājat/ strādājāt (pamatdarba 
vietā), tajā skaitā apmaksātās un neapmaksātās virsstundas?  
INTERVĒTĀJ: PIEĻAUJAMAIS STUNDU SKAITS IR NO 0 LĪDZ 168.  
IERAKSTIET STUNDU SKAITU:   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
F31 

Kādā nozarē darbojas (-jās) uzņēmums vai iestāde, kurā 
 
strādājat/-jā?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F32 

 42. KARTĪTE  
Kāda tipa ir uzņēmums vai iestāde, kurā jūs strādājat/-jāt?   
ATZĪMĒJIET VIENU ATBILDI.  
Valsts pārvalde vai pašvaldība 
Cita sabiedriskā sektora iestāde (piem. izglītības vai veselības) 
Valsts uzņēmums 
Privāta firma 
Pašnodarbinātais 
Cits  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
F33 

Kāds ir (bija) jūsu amata nosaukums pamatdarbā?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F34 



Kāda ir (bija) jūsu profesija pamatdarba vietā? Par ko jūs tur strādājat/-jāt?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F34a 

Kāda izglītība vai kvalifikācija ir/bija nepieciešama, lai varētu strādāt šo darbu?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
Implementation box before F35 

[Ja nepieciešami kādi valstij specifiski jautājumi par valsts nodarbinātību un rūpniecības kodēšanas 
sistēmu, pievienojiet ŠEIT]   
 

 
F35 

Vai pēdējo 10 gadu laikā jūs esat veicis/ veikusi algotu darbu citā valstī 6 mēnešus vai ilgāk?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F36 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
F36 

Vai jūs jebkad esat bijis bezdarbnieks/ bezdarbniece un meklējis/-usi darbu ilgāk kā trīs mēnešus?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F37 

JA F36 TIKA ATBILDĒTS JĀ (JA F36=1)   
 

 
F37 

Vai jebkad esat bijis bezdarbnieks/ bezdarbniece un meklējis/-usi darbu 12 mēnešus vai ilgāk?  



Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
F38 

Vai kāds no jūsu minētajiem bezdarba periodiem ir bijis pēdējo 5 gadu laikā?  
INTERVĒTĀJ: Runa ir par periodiem, kas bijuši ilgāki par 3 mēnešiem F36.  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F39 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
F39 

Vai jūs šobrīd esat vai jebkad esat bijis/-usi arodbiedrības vai tai līdzīgas organizācijas biedrs/-e?  
JA JĀ, vai tas ir šobrīd vai agrāk?  
Jā, šobrīd 
Jā, agrāk 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
F40 

43. KARTĪTE  
Lūdzu, padomājiet par visu mājsaimniecības locekļu ienākumiem un ienākumiem, ko mājsaimniecība kopumā ir 
saņēmusi.  
Kāds ir galvenais jūsu mājsaimniecības ienākumu avots?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
Darba algas 
Pašnodarbinātā ienākumi (izņemot lauksaimniecību) 
Ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
Pensijas 
Bezdarbnieka/ atlaišanas pabalsti 
Citi sociālie pabalsti vai dotācijas 
Ienākumi no investīcijām, uzkrājumiem, apdrošināšanas vai īpašumiem 



Ienākumi no citiem avotiem  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
F41 

44. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, sakiet, kurš burts vislabāk raksturo jūsu mājsaimniecības vidējos kopējos tīros ienākumus 
(“uz rokas”), ja saskaita kopā ienākumus no visiem avotiem?  
Ja Jūs nezināt precīzu skaitli, lūdzu, miniet aptuveno!  
Izmantojiet to kartītes sadaļu, kura Jums ir parocīgāka: nedēļas, mēneša vai gada ienākumi.   
J 
R 
C 
M 
F 
S 
K 
P 
D 
H  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
F42 

45. KARTĪTE  
Kurš no šīs kartītes aprakstiem 
 
visprecīzāk raksturo Jūsu izjūtas attiecībā uz Jūsu mājsaimniecības ienākumiem šobrīd?  
Ar esošajiem ienākumiem var iztikt ļoti labi 
Ar esošajiem ienākumiem var iztikt 
Ar esošajiem ienākumiem ir grūti iztikt 
Ar esošajiem ienākumiem ir ļoti grūti iztikt  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F42a 

JAUTĀJIET, JA IR VAIRĀK NEKĀ 1 MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKLIS F1 (JA F1 > 1)   
 

 
F42a 



46. KARTĪTE  
Tagad, lūdzu, padomājiet par saviem personīgajiem ienākumiem.  
Kāds ir jūsu galvenais ienākumu avots?  
Darba algas 
Pašnodarbinātā ienākumi (izņemot lauksaimniecību) 
Ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
Pensijas 
Bezdarbnieka/ atlaišanas pabalsti 
Citi sociālie pabalsti vai dotācijas 
Ienākumi no investīcijām, uzkrājumiem, apdrošināšanas vai īpašumiem 
Ienākumi no citiem avotiem 
Nav ienākumu avota  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F44 

JAUTĀJIET, JA DZĪVO AR VĪRU/ SIEVU/ PARTNERI F4 (JA F4=01)  
[Jautājiet kā valstij specifisku jautājumu(us). Jāpārkodē uz ESP Izglītības standartizēto klasifikāciju 
ISCED].   
 

 
F44 

47. KARTĪTE  
Kāds ir augstākais izglītības līmenis, kādu ir ieguvis/-usi Jūsu vīrs/ sieva/ partneris? Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
INTERVĒTĀJ:  
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).  
Nav mācījies/-usies skolā 
Sākumskolas - 1-6 klases / nepabeigta pamatizglītība 
Apliecība par profesionālo pamatizglītību (bez vidējās) 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību; Apliecība par astoņgadīgo izglītību; Apliecība par nepilnu vidējo izglītību 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 9.klases beigšanas, mācību ilgums 1 gads 
Atestāts par arodizglītību, pēc 9. klases beigšanas, mācību ilgums 3 gadi; Diploms par arodpamatizglītības 
iegūšanu; Diploms par vidējo arodizglītību; Atestāts par kvalifikācijas piešķiršanu profesijā 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 8./9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 12. klases beigšanas 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 12. klases beigšanas 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 12. klases beigšanas 



Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
Profesionālā bakalaura diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, profesionālās augstākās izglītības 
diploms  
Bakalaura diploms - akadēmiskais 
Profesionālā maģistra diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 
Maģistra diploms - akadēmiskais; Pabeigta augstākā izglītība - iegūta padomju laikā 
Doktora (vai zinātņu kandidāta) grāds 
(Cits)  
 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
F45a 

49. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, sakiet, lūdzu, kurš no šiem aprakstiem visprecīzāk raksturo to, ko viņš/viņa ir darījis/-usi 
pēdējo 7 dienu laikā?  
Nosauciet visus atbilstošos atbilžu variantus.  
PAJAUTĀJIET, kādas vēl nodarbes?  
ATZĪMĒJIET VISAS ATBILSTOŠĀS ATBILDES.  
Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes 
uzņēmumā) 
Mācības (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas 
Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds 
Pensionārs 
Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām 
(Cits)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F45c 

JAUTĀJIET, JA VAIRĀK KĀ VIENS ATZĪMĒTS F45a   
 

 
F45c 

48. KARTĪTE  
Un kurš no šiem aprakstiem vislabāk raksturo viņa/ viņas situāciju (pēdējo septiņu dienu laikā)?  
Lūdzu, atzīmējiet tikai vienu atbildi.  
Algots darbs (t.sk. atvaļinājums, komandējums) (algots darbinieks, pašnodarbinātais, darbs savā vai ģimenes 
uzņēmumā) 
Mācības (ko neapmaksā darba devējs), pat ja ir brīvdienas 



Nestrādā, bet aktīvi meklē darbu 
Nestrādā, vēlas strādāt, bet darbu aktīvi nemeklē 
Ilgstoši slims, darba nespējīgs invalīds 
Pensionārs 
Mājsaimniecības darbi, rūpējas par bērniem vai citām personām 
(Cits)  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F46 

JAUTĀJIET, JA PARTNERIS NESTRĀDĀ F45a (JA F45a NAV 01)   
 

 
F46 

Precizējiet, lūdzu, vai pēdējo 7 dienu laikā viņš/ viņa ir strādājis/-usi algotu darbu (vienu stundu vai vairāk)?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F47 

JA PARTNERIS STRĀDĀ ALGOTU DARBU F45 VAI F46 (JA F45=01 VAI F46=1)   
 

 
F47 

Kāds ir viņa/ viņas amata nosaukums pamatdarba vietā?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F48 

Kāda ir viņa/ viņas profesija pamatdarba vietā? Par ko viņš/ viņa tur strādā?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F49 

Kāda izglītība vai kvalifikācija viņam/ viņai ir nepieciešama, lai varētu strādāt šo darbu?  
IERAKSTIET:   

 

 

 



CI_below_F49_in_box 

[Ja nepieciešami valstij specifiski jautājumi profesiju un nozaru kodēšanas sistēmai, pievienojiet tos ŠEIT]   
 

 
F50 

Pamatdarbā viņš/ viņa ir…  
NOLASIET…  
…algots darbinieks, 
pašnodarbinātais vai uzņēmējs 
vai strādā ģimenes uzņēmumā?  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
F51 

Cik stundas viņš/ viņa vidēji katru nedēļu strādā pamatdarba vietā?  
Lūdzu, ieskaitiet arī apmaksātās un neapmaksātās virsstundas.  
INTERVĒTĀJ: PIEĻAUJAMAIS STUNDU SKAITS IR NO 0 LĪDZ 168  
IERAKSTIET STUNDU SKAITU:   

 

777. (Atteikums) 
888. (Nezina) 

 
RI above F52 in box 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
CI_in_F52_in_box 

[Jautāt kā valsts specifisko jautājumu(us). Pārkodēt uz ESP detalizēto Starptautisko 
standartizēto izglītības klasifikāciju ISCED].   
 

 
F52 

49. KARTĪTE  
Kāds ir augstākais izglītības līmenis, kādu ir ieguvis Jūsu tēvs?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
INTERVĒTĀJ: 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).  



Nav mācījies skolā 
Sākumskolas – 1-6 klases/ nepabeigta pamatizglītība 
Apliecība par profesionālo pamatizglītību (bez vidējās) 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību; Apliecība par astoņgadīgo izglītību; Apliecība par nepilnu vidējo izglītību 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 9.klases beigšanas, mācību ilgums 1 gads 
Atestāts par arodizglītību, pēc 9. klases beigšanas, mācību ilgums 3 gadi; Diploms par arodpamatizglītības 
iegūšanu; Diploms par vidējo arodizglītību; Atestāts par kvalifikācijas piešķiršanu profesijā 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 8./9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 12. klases beigšanas 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 12. klases beigšanas 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 12. klases beigšanas 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
Profesionālā bakalaura diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, profesionālās augstākās izglītības 
diploms  
Bakalaura diploms - akadēmiskais 
Profesionālā maģistra diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 
Maģistra diploms - akadēmiskais; Pabeigta augstākā izglītība - iegūta padomju laikā 
Doktora (vai zinātņu kandidāta) grāds 
(Cits)  
 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
F53 

Kad Jums bija 14 gadu, vai Jūsu tēvs strādāja kā algots darbinieks, pašnodarbinātais vai viņš tad nestrādāja?  
Algots darbinieks 
Pašnodarbinātais vai uzņēmējs 
Nestrādāja 
Tēvs bija miris/ tēva nebija, kad respondentam bija 14 gadi  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F54 

JA TĒVS STRĀDĀJA VAI NEZINA F53 (JA F53 = 1, 2, 8)   
 

 
F54 

Kāds bija viņa amata nosaukums pamatdarbā laikā, kad Jums bija 14 gadi?  
IERAKSTIET:   

 

 

 



F55 

50. KARTĪTE  
Kurš no šīs kartītes aprakstiem visprecīzāk raksturo viņa darbu, kad Jums bija14 gadi?  
LŪDZU, ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI.  
INTERVĒTĀJ: Respondentam pašam jāizvēlas atbildes variants.  
Ja nepieciešams, var piebilst: "Nav pareizas vai nepareizas atbildes.  
Vienkārši izvēlieties to atbildi, kas jūsuprāt der vislabāk."   
Vecākais speciālists 
piemēram, ārsts, skolotājs, inženieris, mākslinieks, grāmatvedis 

Augstākā līmeņa vadītājs 
piemēram, baņķieris, liela uzņēmuma vadītājs, augsta valsts amatpersona, arodbiedrības amatpersona 

Kancelejas darbinieks 
piemēram, sekretārs, kancelejas darbinieks, uzskaitvedis 

Tirdzniecības un pārdošanas darbinieks 
piemēram, pārdevējs, veikala vadītājs, veikala īpašnieks, apdrošināšanas aģents u.tml. 

Apkalpojošās sfēras darbinieks  
piemēram: restorāna vadītājs, restorāna īpašnieks, policists, viesmīlis, aprūpētājs, frizieris, karavīrs 
Kvalificēts strādnieks 
piemēram, mehāniķis, tipogrāfs, atslēdznieks, virpotājs, elektriķis 
Daļēji kvalificēts strādnieks 
piemēram, mūrnieks, autobusa vadītājs, strādnieks pie konveijera, galdnieks, metālapstrādes strādnieks, konditors 
Nekvalificēts strādnieks 
piemēram, palīgstrādnieks, sētnieks, nekvalificēts strādnieks rūpnīcā 
Lauksaimniecības darbinieks 
piemēram, zemnieks, laukstrādnieks, traktorists, zvejnieks  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F56 in box 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
CI_in_F56_in_box 

[Jautāt kā valsts specifisko jautājumu(us). Pārkodēt uz ESP detalizēto Starptautisko 
standartizēto izglītības klasifikāciju ISCED].   
 

 
F56 



51. KARTĪTE  
Kāds ir augstākais izglītības līmenis, kādu ir ieguvusi Jūsu māte?  
Lūdzu, izmantojiet šo kartīti.  
INTERVĒTĀJ: 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).  
Nav mācījusies skolā 
Sākumskolas – 1-6 klases / nepabeigta pamatizglītība 
Apliecība par profesionālo pamatizglītību (bez vidējās) 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību; Apliecība par astoņgadīgo izglītību; Apliecība par nepilnu vidējo izglītību 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 9.klases beigšanas, mācību ilgums 1 gads 
Atestāts par arodizglītību, pēc 9. klases beigšanas, mācību ilgums 3 gadi; Diploms par arodpamatizglītības 
iegūšanu; Diploms par vidējo arodizglītību; Atestāts par kvalifikācijas piešķiršanu profesijā 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 8./9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, pēc 9. klases beigšanas vai arodizglītības turpinājums 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība, pēc 12. klases beigšanas 
Noteikta parauga diploms un kvalifikācija specialitātē, pēc 12. klases beigšanas 
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, pēc 12. klases beigšanas 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
Profesionālā bakalaura diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, profesionālās augstākās izglītības 
diploms  
Bakalaura diploms - akadēmiskais 
Profesionālā maģistra diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 
Maģistra diploms - akadēmiskais; Pabeigta augstākā izglītība - iegūta padomju laikā 
Doktora (vai zinātņu kandidāta) grāds 
(Cits)  
 

7777. (Atteikums) 
8888. (Nezina) 

 
F57 

Kad jums bija 14 gadu, vai jūsu māte strādāja kā algota darbiniece, pašnodarbinātā vai viņa tad nestrādāja?  
Algota darbiniece 
Pašnodarbinātā vai uzņēmēja 
Nestrādāja 
Māte bija mirusi/ mātes nebija, kad respondentam bija 14 gadi  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above F58 



JA MĀTE STRĀDĀJA VAI NEZINA F57 (JA F57=1, 2, 8)   
 

 
F58 

Kāds bija viņas amata nosaukums pamatdarbā laikā, kad Jums bija 14 gadi?  
IERAKSTIET:   

 

 

 
F59 

52. KARTĪTE  
Kurš no šīs kartītes aprakstiem visprecīzāk raksturo viņas darbu, kad Jums bija14 gadi?  
ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI  
INTERVĒTĀJ: Respondentam pašam jāizvēlas atbildes variants.  
Ja nepieciešams, var piebilst: "Nav pareizas vai nepareizas atbildes.  
Vienkārši izvēlieties to atbildi, kas jūsuprāt der vislabāk."  
Vecākā speciāliste  
piemēram, ārste, skolotāja, inženiere, māksliniece, grāmatvede 

Augstākā līmeņa vadītāja  
piemēram, baņķiere, liela uzņēmuma vadītāja, augsta valsts amatpersona, arodbiedrības amatpersona 

Kancelejas darbiniece  
piemēram, sekretāre, kancelejas darbiniece, uzskaitvede 

Tirdzniecības un pārdošanas darbiniece  
piemēram, pārdevēja, veikala vadītāja, veikala īpašniece, apdrošināšanas aģente u.tml. 

Apkalpojošās sfēras darbiniece  
piemēram, restorāna vadītāja, restorāna īpašniece, policiste, viesmīle, aprūpētāja, friziere, karavīrs 
Kvalificēta strādniece  
piemēram, mehāniķe, tipogrāfe, atslēdzniece, virpotāja, elektriķe 
Daļēji kvalificēta strādniece  
piemēram, mūrniece, autobusa vadītāja, strādniece pie konveijera, galdniece, metālapstrādes strādniece, konditore 
Nekvalificēta strādniece  
piemēram, palīgstrādniece, sētniece, nekvalificēta strādniece rūpnīcā 
Lauksaimniecības darbiniece 
piemēram, zemniece, laukstrādniece, traktoriste, zvejniece  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
RI above F60 

JAUTĀJIET VISIEM   
 



 
F60 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā jūs esat piedalījies/-usies kādos kursos, apmeklējis/-usi lekcijas vai konferences, lai 
uzlabotu savas zināšanas vai darba prasmes?  
Jā 
Nē  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
F61_anc1 

53. KARTĪTE  
Kā jūs raksturotu savu izcelsmi? Lūdzu, izmantojiet šo kartīti un izvēlieties ne vairāk kā divas atbildes.  
INTERVĒTĀJ: atzīmējiet ne vairāk kā divas atbildes.  
Ja respondents min vairāk nekā divas, lūdziet, lai respondents izvēlas divas.  
Ja respondents nespēj nosaukt tikai divas, atzīmējiet divas pirmās nosauktās.  
PĀRJAUTĀJIET: vai vēl kāda?  
Pirmā nosauktā atbilde  
Latviešu 

Līvu 
Latvijas krievu 
Baltkrievu 
Vācu 
Čigānu (romu) 
Ebreju 
Lietuviešu 
Poļu 
Krievu 
Ukraiņu 
Latgaliešu 
Baltvācu 
Cita: (IERAKSTIET KOPĀ NE VAIRĀK KĀ DIVAS)  
 

777777. (Atteikums) 
888888. (Nezina) 

 
F61_anc2 

53. KARTĪTE  
Kā jūs raksturotu savu izcelsmi? Lūdzu, izmantojiet šo kartīti un izvēlieties ne vairāk kā divas atbildes.  
INTERVĒTĀJ: atzīmējiet ne vairāk kā divas atbildes.  
Ja respondents min vairāk nekā divas, lūdziet, lai respondents izvēlas divas.  
Ja respondents nespēj nosaukt tikai divas, atzīmējiet divas pirmās nosauktās.  



PĀRJAUTĀJIET: Vai vēl kāda?  
Otrā nosauktā atbilde (IERAKSTIET TIKAI VIENU)  
Latviešu 

Līvu 
Latvijas krievu 
Baltkrievu 
Vācu 
Čigānu (romu) 
Ebreju 
Lietuviešu 
Poļu 
Krievu 
Ukraiņu 
Latgaliešu 
Baltvācu 
Cita: (IERAKSTIET KOPĀ NE VAIRĀK KĀ DIVAS)  
(Nav otrās izcelsmes)  
 

777777. (Atteikums) 
888888. (Nezina) 

 
NOTE ON ADMINISTRATION OF F61 

PIEZĪME F61 ADMINISTRĒŠANAI  
Valstij specifisks jautājums (piemērs no AK ESP8 dots tikai ilustratīviem mērķiem).  
Sākotnējā jautājuma formulējums būtu jātulko visās valstīs kā parasti.  
Valstij specifisko atbilžu kategorijas un kartīte jāizstrādā, konsultējoties ar ESS ERIC HQ (ess@city.ac.uk).   
Atbildes jāpārkodē atbilstoši "Eiropas standartizētajai kultūras un etnisko grupu klasifikācijai", kas 
pieejama  ESS8 NC Intranetā.   
 

 
  



Section G 
RI above G1 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
inG1_G3 

Tagad daži jautājumi par to, kā darbojas politiskā sistēma Latvijā.   
 

 

 
G1 

54. KARTĪTE  
Jūsuprāt, cik lielā mērā politiskā sistēma Latvijā nodrošina, ka ikvienam ir pienācīgas iespējas piedalīties politikā?  
Nemaz 
Ļoti maz 
Nedaudz 
Daudz 
Ļoti daudz 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G2 

54. KARTĪTE  
Jūsuprāt, cik lielā mērā valdība Latvijā ņem vērā visu pilsoņu intereses?  
Nemaz 
Ļoti maz 
Nedaudz 
Daudz 
Ļoti daudz 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G3 

54. KARTĪTE  
Jūsuprāt, cik lielā mērā Latvijas politikā pieņemtie lēmumi ir pārskatāmi, proti, ikviens var redzēt, kā tie tika 
pieņemti?  
Nemaz 
Ļoti maz 
Nedaudz 



Daudz 
Ļoti daudz 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G4 

Daži turpmākie jautājumi ir par izglītības pieejamību un darba iespējām.  
55. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, cik lielā mērā šis apgalvojums attiecas uz jums?  
Salīdzinot ar citiem cilvēkiem Latvijā, man bija pienācīgas iespējas sasniegt izglītības līmeni, pēc kura tiecos.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Attiecas pilnībā 
10 
Es vēl neesmu pabeidzis(-gusi) mācības pašreizējā izglītības līmenī  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
G5 

55. KARTĪTE  
Iedomājieties, ka jūs šobrīd meklētu darbu.  
Kā jums šķiet, cik lielā mērā šis apgalvojums attiecas uz jums?  
Salīdzinot ar citiem cilvēkiem Latvijā, man būtu pienācīgas iespējas iegūt darbu, pēc kura es tiecos.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



9 
Attiecas pilnībā 
10  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
G6 

55. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, cik lielā mērā šis apgalvojums attiecas uz Latviju?  
Kopumā ikvienam Latvijā ir pienācīgas iespējas sasniegt to izglītības līmeni, pēc kura viņš/viņa tiecas.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Attiecas pilnībā 
10  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
G7 

55. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, cik lielā mērā šis apgalvojums attiecas uz Latviju?  
Kopumā ikvienam Latvijā ir pienācīgas iespējas iegūt darbu, kuru viņš meklē.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



Attiecas pilnībā 
10  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
INTRO_G_2 

Tagad daži jautājumi par jūsu personiskajiem apstākļiem.  
Lūdzu, atcerieties, ka visa jūsu sniegtā informācija tiks izmantota, ievērojot visstingrāko konfidencialitāti.   

 

 

 
PI above G8a 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMU NO DARBA SAMAKSAS VAI ALGAS, PAŠNODARBINĀTĪBAS 
VAI LAUKSAIMNIECĪBAS F42a vai F40 [(JA F42a = 01, 02, 03) VAI (JA F1 = 1 UN F40 = 01, 02, 03)]   
 

  
 

Administration note below G8a 

PIEZĪME PAR G8a ADMINISTRĒŠANU  
Intervētājiem jādara pieejams valstij specifisko kategoriju kopums, kas uzskaitīts "Konsultāciju rezultātos" par 
Taisnīgumu un godīgumu ESS9 NC Intranetā. Valstīs, kurās divas vai vairāk kategorijas ir atbilstošas, G8a jājautā 
visiem respondentiem. Valstīm, kurās tikai viena kategorija ir atbilstoša, G8a jāizlaiž un G9a, G11a, G15a un 
G16a jāiekļauj iepriekš izvēlētais maksāšanas biežums.   
 

 
G9a 

Kāds ir jūsu parastais mēneša bruto atalgojums pirms nodokļu un obligāto iemaksu atskaitīšanas?  
INTERVĒTĀJAM: ja respondents nesaņem nekādu atalgojumu par darbu, ierakstiet 0. Ja respondentam 
nav atalgojuma, ko viņš/viņa parasti saņem par darbu, lūdziet viņu padomāt par tipiskā mēnesī saņemto 
atalgojumu.  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G10a 

JAUTĀJIET, JA NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT PAR G9a (G9a=7777777, 8888888)   
 

 
G10a 

57. KARTĪTE  



Vai jūs varētu pateikt, kurš burts attēlo jūsu bruto atalgojumu?  
Ja jūs nezināt precīzu skaitli, lūdzu, novērtējiet aptuveni.  
K 
S 
D 
N 
G 
T 
L 
Q 
F 
J  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
Framing note below G10a 

PIEZĪMES PAR IENĀKUMU JAUTĀJUMA, KATEGORIJU UN KARTĪTES STRUKTŪRU  
Ienākuma kartītei jābūt sadalītai ar aptuvenām nedēļas, mēneša un gada summām. Būtu jāizmanto desmit 
ienākumu diapazona kategorijas, aprēķinot katru no tām, pamatojoties uz vidējiem INDIVIDUĀLAJIEM 
BRUTO IENĀKUMIEM jūsu valstī. Vadlīnijas par datu avotiem un turpmākie norādījumi par kategoriju 
veidošanu tiks sniegti kā daļa no konsultācijas par Tiesiskumu un taisnīgumu.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā jautājumā vienmēr jālieto kartīte. Kartītē desmit rindās būtu jāparāda izvēlētie 
ienākumu diapazoni, un tiem priekšā jāliek desmit burti, kas jau lietoti iepriekš (vai to kirilicas ekvivalents), kas 
palīdz nodrošināt respondentu konfidencialitāti. Katra valsts var izvēlēties, vai uz kartītes iekļaut nedēļas, mēneša 
vai gada summas, vai arī iekļaut vairāk kā vienu no tām, ja nepieciešams. Tekstu G10a pēdējā teikumā (iepriekš) 
vajadzētu pārfrāzēt, lai tas atbilstu izvēlētajam risinājumam. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 

 
RI above G11a 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMU NO DARBA SAMAKSAS VAI ALGAS, PAŠNODARBINĀTĪBAS 
VAI LAUKSAIMNIECĪBAS F42a VAI F40 [(JA F42a = 01, 02, 03) VAI (JA F1 = 1 UN F40 = 01, 02, 03)]   
 

 
G11a 

Un kāds ir jūsu parastais mēneša neto atalgojums pēc nodokļu un obligāto iemaksu atskaitīšanas ("uz rokas")?  
INTERVĒTĀJAM: ja respondents nesaņem nekādu atalgojumu par darbu, ierakstiet 0. Ja respondentam 
nav atalgojuma, ko viņš/viņa parasti saņem par darbu, lūdziet viņu padomāt par tipiskā mēnesī saņemto 
atalgojumu.  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 



RI above B12a 

JAUTĀJIET, JA RESPONDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G11a (JA G11a=7777777, 8888888)   
 

 
G12a 

58. KARTĪTE  
Vai jūs varētu pateikt, kurš burts attēlo jūsu neto atalgojumu?  
Ja jūs nezināt precīzu skaitli, lūdzu, novērtējiet aptuveni.  
K 
S 
D 
N 
G 
T 
L 
Q 
F 
J  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
Framing note below G12a 

PIEZĪMES PAR IENĀKUMU JAUTĀJUMA, KATEGORIJU UN KARTĪTES STRUKTŪRU  
Ienākuma kartītei jābūt sadalītai ar aptuvenām nedēļas, mēneša un gada summām. Būtu jāizmanto desmit 
ienākumu diapazona kategorijas, aprēķinot katru no tām, pamatojoties uz vidējiem INDIVIDUĀLAJIEM 
NETO IENĀKUMIEM jūsu valstī. Vadlīnijas par datu avotiem un turpmākie norādījumi par kategoriju 
veidošanu tiks sniegti kā daļa no konsultācijas par Tiesiskumu un taisnīgumu.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā jautājumā vienmēr jālieto kartīte. Kartītē desmit rindās būtu jāparāda izvēlētie 
ienākumu diapazoni, un tiem priekšā jāliek desmit burti, kas jau lietoti iepriekš (vai to kirilica ekvivalents), kas 
palīdz nodrošināt respondentu konfidencialitāti. Katra valsts var izvēlēties, vai uz kartītes iekļaut nedēļas, mēneša 
vai gada summas, vai arī iekļaut vairāk nekā vienu no tām, ja nepieciešams. Tekstu G12a pēdējā teikumā 
(iepriekš) vajadzētu pārfrāzēt, lai tas atbilstu izvēlētajam risinājumam. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 

 
RI above G13a 

JAUTĀJIET, JA NORĀDĪTAIS BRUTO ATALGOJUMS G9a IR LIELĀKS NEKĀ 0 VAI JA 
RESPONDENTS NEZINA / ATSAKĀS ATBILDĒT G9a (JA G9a > 0 VAI G9a = 7777777, 8888888)   
 

 
G13a 

59. KARTĪTE  



Kā jums šķiet, vai jūsu bruto atalgojums ir netaisnīgi zems, taisnīgs vai netaisnīgi augsts?  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir netaisnīgi zems, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir taisnīgs, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir netaisnīgi augsts, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zems atalgojums  
Netaisnīgi augsts atalgojums >  
Ārkārtīgi netaisnīgs 
-4 
Ļoti netaisnīgs 
-3 
Diezgan netaisnīgs 
-2 
Mazliet netaisnīgs 
-1 
Taisnīgs atalgojums 
0 
Mazliet netaisnīgs 
+1 
Diezgan netaisnīgs 
+2 
Ļoti netaisnīgs 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgs 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G14a 

JAUTĀJIET, JA NORĀDĪTAIS NETO ATALGOJUMS G11a IR LIELĀKS NEKĀ 0 VAI JA 
RESPONDENTS NEZINA / ATSAKĀS ATBILDĒT G11a (JA G11a > 0 VAI G11a = 7777777, 8888888)   
 

 
G14a 

59. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, vai jūsu neto atalgojums ir netaisnīgi zems, taisnīgs vai netaisnīgi augsts?  
INTERVĒTĀJAM: Ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir netaisnīgi zems, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir taisnīgs, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu darba atalgojums ir netaisnīgi augsts, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zems atalgojums  
Netaisnīgi augsts atalgojums >  
Ārkārtīgi netaisnīgs 
-4 



Ļoti netaisnīgs 
-3 
Diezgan netaisnīgs 
-2 
Mazliet netaisnīgs 
-1 
Taisnīgs atalgojums 
0 
Mazliet netaisnīgs 
+1 
Diezgan netaisnīgs 
+2 
Ļoti netaisnīgs 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgs 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G15a 

JAUTĀJIET, JA BRUTO ATALGOJUMS NAV UZRĀDĪTS KĀ TAISNĪGS G13a, ARĪ TAD, JA 
RESPONDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G13a (G13a > 0 VAIG13a < 0 OR G13a = 7, 8)   
 

 
G15a 

Kādu sava mēneša bruto atalgojumu jūs uzskatītu par taisnīgu?  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G16a 

JAUTĀJIET, JA NETO ATALGOJUMS NAV UZRĀDĪTS KĀ TAISNĪGS G14a, ARĪ TAD, JA 
RESPONDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G14a (G14a > 0 VAI G14a < 0 OR G14a = 7, 8)   
 

 
G16a 

Kā jums šķiet, kāds mēneša neto atalgojums būtu jums taisnīgs?  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 



 
RI above G17a 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMU NO DARBA SAMAKSAS VAI ALGAS, PAŠNODARBINĀTĪBAS 
VAI LAUKSAIMNIECĪBAS F42a VAI F40 (JA F42a = 01, 02, 03, VAI JA F1 = 1 AND F40 = 01, 02, 03)   
 

 
G17a 

59. KARTĪTE  
Kopumā kā jums šķiet, vai Latvijā atalgojums cilvēkiem, kas strādā tajā pašā profesijā kā jūs, ir netaisnīgi zems, 
taisnīgs vai netaisnīgi augsts?  
INTERVĒTĀJAM: Ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir netaisnīgi zems, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir taisnīgs, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu atalgojums ir netaisnīgi augsts, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zems atalgojums  
Netaisnīgi augsts atalgojums >  
Ārkārtīgi netaisnīgs 
-4 
Ļoti netaisnīgs 
-3 
Diezgan netaisnīgs 
-2 
Mazliet netaisnīgs 
-1 
Taisnīgs atalgojums 
0 
Mazliet netaisnīgs 
+1 
Diezgan netaisnīgs 
+2 
Ļoti netaisnīgs 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgs 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G8b 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMUS NO PENSIJĀM F42a VAI F40 [(JA F42a = 04) VAI (JA F1 = 1 
UN F40 = 04)]   
 

  
 



Administration note in G8b 

PIEZĪME PAR G8b ADMINISTRĒŠANU  
Intervētājiem jādara pieejams valstij specifisko kategoriju kopums, kas uzskaitīts "Konsultāciju rezultātos" par 
Taisnīgumu un godīgumu ESS9 NC Intranetā.  
Valstīs, kurās divas vai vairāk kategorijas ir atbilstošas, G8b jājautā visiem respondentiem.  
Valstīm, kurās tikai viena kategorija ir atbilstoša, G8b jāizlaiž un G11b un G16b jāiekļauj iepriekš izvēlētais 
maksāšanas biežums.   
 

 
G11b 

Kādi ir jūsu parastie mēneša neto ienākumi no pensijām pēc nodokļu un obligāto iemaksu atskaitīšanas?  
INTERVĒTĀJAM: izmantojiet 0, ja respondents nesaņem nekādus ienākumus no pensijām. Ja 
respondentam nav parastu ienākumu no pensijām, lūdziet padomāt par ienākumiem, kas saņemti tipiskā 
mēnesī.  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G12b 

JAUTĀJIET, JA NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G11b (JA G11b=7777777, 8888888)   
 

 
G12b 

61. KARTĪTE  
Vai jūs varētu pateikt, kurš burts attēlo jūsu neto ienākumus no pensijām?  
Ja jūs nezināt precīzu skaitli, lūdzu, novērtējiet aptuveni.  
K 
S 
D 
N 
G 
T 
L 
Q 
F 
J  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
Framing note below G12b 



PIEZĪMES PAR IENĀKUMU JAUTĀJUMA, KATEGORIJU UN KARTĪTES STRUKTŪRU  
Ienākuma kartītei jābūt sadalītai ar aptuvenām mēneša summām. Būtu jāizmanto desmit ienākumu diapazona 
kategorijas, aprēķinot katru no tām, pamatojoties uz vidējiem INDIVIDUĀLAJIEM NETO 
IENĀKUMIEM NO PENSIJĀM jūsu valstī. Vadlīnijas par datu avotiem un turpmākie norādījumi par 
kategoriju veidošanu tiks sniegti kā daļa no konsultācijas par Tiesiskumu un taisnīgumu.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā jautājumā vienmēr jālieto kartīte. Kartītē desmit rindās būtu jāparāda izvēlētie 
ienākumu diapazoni, un tiem priekšā jāliek desmit burti, kas jau lietoti iepriekš (vai to kirilica ekvivalents), kas 
palīdz nodrošināt respondentu konfidencialitāti. Katra valsts var izvēlēties, vai uz kartītes iekļaut nedēļas, mēneša 
vai gada summas, vai arī iekļaut vairāk kā vienu no tām, ja nepieciešams. Tekstu G12b pēdējā teikumā (iepriekš) 
vajadzētu pārfrāzēt, lai tas atbilstu izvēlētajam risinājumam. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 

 
RI above G14b 

JAUTĀJIET, JA UZRĀDĪTIE NETO IENĀKUMI NO PENSIJĀM G11b IR LIELĀKI NEKĀ 0 VAI JA 
RESPONDENTS ATBILD NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G11b (JA G11b > 0 VAI G11b = 7777777, 
8888888)   
 

 
G14b 

62. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, vai jūsu neto ienākumi no pensijām ir netaisnīgi zemi, taisnīgi vai netaisnīgi augsti?  
- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no pensijām ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no pensijām ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no pensijām ir netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 
Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4  
 



7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G16b 

JAUTĀJIET, JA NETO IENĀKUMI NO PENSIJĀM NAV NORĀDĪTI KĀ TAISNĪGI G14b, ARĪ TAD 
JA RESPENDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G14b (G14b > 0 VAI G14b < 0 VAI G14b = 7, 8)   
 

 
G16b 

Kā jums šķiet, kādi mēneša neto ienākumi no pensijām būtu jums taisnīgi?  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G17b 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMUS NO PENSIJĀM F42a VAI F40 [(JA F42a = 04) VAI (JA F1 = 1 
UN F40 = 04)]   
 

 
G17b 

62. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, vai Latvijā ienākumi no pensijām cilvēkiem, kas strādājuši tajā pašā profesijā kā jūs, ir netaisnīgi 
zemi, taisnīgi vai netaisnīgi augsti?  
INTERVĒTĀJAM: ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 



Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G8c 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMUS NO BEZDARBNIEKA/ ATLAIŠANAS PABALSTA VAI NO 
CITIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN/VAI DOTĀCIJĀM F42a VAI F40 [(JA F42a = 05, 06) VAI 
(JA F1 = 1 UN F40 = 05, 06)]   
 

 
 

 
administration note below G8c 

PIEZĪME PAR G8c ADMINISTRĒŠANU  
Intervētājiem jādara pieejams valstij specifisko kategoriju kopums, kas uzskaitīts "Konsultāciju rezultātos" par 
Taisnīgumu un godīgumu ESS9 NC Intranetā. Valstīs, kurās divas vai vairāk kategorijas ir atbilstošas, G8c jājautā 
visiem respondentiem. Valstīm, kurās tikai viena kategorija ir atbilstoša, G8c jāizlaiž un G11c un G16c jāiekļauj 
iepriekš izvēlētais maksāšanas biežums   
 

 
G11c 

Kādi ir jūsu parastie mēneša neto ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām pēc nodokļu un obligāto 
iemaksu atskaitīšanas?  
INTERVĒTĀJAM: Izmantojiet 0, ja respondents nesaņem nekādus ienākumus no sociālajiem pabalstiem 
un/ vai dotācijām. Ja respondentam nav parastu ienākumu no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām, 
lūdziet padomāt par ienākumiem no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām, kas saņemti tipiskā mēnesī.  
IERAKSTIET SUMMU [Eiro] VAI KODU   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G12c 

JAUTĀJIET, JA NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G11c (IF G11c = 7777777, 8888888)   
 

 
G12c 



64. KARTĪTE  
Vai jūs varētu pateikt, kurš burts attēlo jūsu neto ienākumus no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām?  
Ja jūs nezināt precīzu skaitli, lūdzu, novērtējiet aptuveni.  
K 
S 
D 
N 
G 
T 
L 
Q 
F 
J  
 

77. (Atteikums) 
88. (Nezina) 

 
Framing note below G12c 

PIEZĪMES PAR IENĀKUMU JAUTĀJUMA, KATEGORIJU UN KARTĪTES STRUKTŪRU  
Ienākuma kartītei jābūt sadalītai ar aptuvenām mēneša summām. Būtu jāizmanto desmit ienākumu diapazona 
kategorijas, aprēķinot katru no tām, pamatojoties uz vidējiem INDIVIDUĀLAJIEM NETO 
IENĀKUMIEM NO SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN/ VAI DOTĀCIJĀM jūsu valstī. Vadlīnijas par 
datu avotiem un turpmākie norādījumi par kategoriju veidošanu tiks sniegti kā daļa no konsultācijas par 
Tiesiskumu un taisnīgumu.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā jautājumā vienmēr jālieto kartīte. Kartītē desmit rindās būtu jāparāda izvēlētie 
ienākumu diapazoni, un tiem priekšā jāliek desmit burti, kas jau lietoti iepriekš (vai to kirilica ekvivalents), kas 
palīdz nodrošināt respondentu konfidencialitāti. Katra valsts var izvēlēties, vai uz kartītes iekļaut nedēļas, mēneša 
vai gada summas, vai arī iekļaut vairāk nekā vienu no tām, ja nepieciešams. Tekstu G10a pēdējā teikumā 
(iepriekš) vajadzētu pārfrāzēt, lai tas atbilstu izvēlētajam risinājumam. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 

 
RI above G14c 

JAUTĀJIET, JA UZRĀDĪTIE NETO IENĀKUMI NO SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN/ VAI 
DOTĀCIJĀM G11c IR LIELĀKI NEKĀ 0 VAI JA RESPONDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT 
G11c (G11c > 0 VAI G11c = 7777777, 8888888)   
 

 
G14c 

65. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, vai jūsu neto ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām ir netaisnīgi zemi, taisnīgi vai 
netaisnīgi augsti?  
- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties 
ciparu kreisajā pusē  
- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  



- Ja jums šķiet, ka jūsu ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām ir netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties 
ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 
Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G16c 

JAUTĀJIET, JA NETO IENĀKUMI NO SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN/ VAI DOTĀCIJĀM NAV 
NORĀDĪTI KĀ TAISNĪGI G14c, ARĪ TAD JA RESPENDENTS NEZINA/ ATSAKĀS ATBILDĒT G14c 
(G14c > 0 VAI G14c < 0 VAI G14c = 7, 8)   
 

 
G16c 

Kā jums šķiet, kādi mēneša neto ienākumi no sociālajiem pabalstiem un/ vai dotācijām būtu jums taisnīgi?  
IERAKSTIET SUMMU Eiro   

 

7777777. (Atteikums) 
8888888. (Nezina) 

 
RI above G17c 

JAUTĀJIET, JA SAŅEM IENĀKUMUS NO BEZDARBNIEKA/ ATLAIŠANAS PABALSTA VAI NO 
CITIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN/ VAI DOTĀCIJĀM F42a VAI F40 [(JA F42a = 05, 06) VAI 
(JA F1 = 1 UN F40 = 05, 06)]   
 



 
G17c 

65. KARTĪTE  
Kopumā, kā jums šķiet, vai Latvijā ienākumi no sociālajiem pabalstiem cilvēkiem, kas saņem sociālos pabalstus ir 
netaisnīgi zemi, taisnīgi vai netaisnīgi augsti?  
INTERVĒTĀJAM: Ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 
Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4 
(Mani vienīgie ienākumi ir dotācijas)  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
RI above G18 

JAUTĀJIET VISIEM   
 

 
B_above_G18 

Tagad daži jautājumi par ienākumu atšķirībām Latvijā.  
Dati par ienākumiem norāda, ka 10% visaugstāk atalgotie strādājošie Latvijā nopelna vairāk nekā 2000 
Eiro mēnesī un 10% viszemāk atalgotie strādājošie nopelna mazāk nekā 300 Eiro mēnesī.  



Šie dati ir balstīti uz ienākumiem pirms nodokļu nomaksas un obligātajiem atskaitījumiem par pilna darba 
laika darbiniekiem.  
Tagad es jums jautāšu, cik taisnīgi ir ienākumi katrai no šīm grupām.   

 

 

 
G18 

65. KARTĪTE  
Lūdzu, padomājiet par 10% augstāk atalgotajiem strādājošajiem, kas, strādājot pilnu slodzi Latvijā, nopelna vairāk 
nekā 2000 Eiro mēnesī.  
Jūsuprāt, vai šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, taisnīgi vai netaisnīgi augsti?  
Lūdzu, domājiet kopumā par cilvēkiem, kas pelna šāda līmeņa ienākumus.  
INTERVĒTĀJAM: Ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 
Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
administration note on G18 and G19 

PIEZĪME PAR G18 un G19 ADMINISTRĒŠANU  
Valstīm jāpievieno ienākumu summa pirms nodokļu un obligāto atskaitījumu nomaksas pilna darba laika 
darbiniekiem un laika periodu (mēnesī vai gadā) par 10% augstāko (G18) un 10% zemāko (pie G19) ienākumu 



darbiniekiem, kas ir uzskaitīti "Konsultācijas rezultātos" par Taisnīgumu un godīgumu ESS9 NC Intranetā. Abas 
summas 10% augstāko un 10% zemāko jāiekļauj G18 ievadā. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 

 
G19 

65. KARTĪTE  
Un tagad padomājiet par 10% viszemāk atalgotajiem strādājošajiem, kas strādājot pilnu slodzi Latvijā, nopelna 
mazāk nekā 300 Eiro mēnesī.  
Jūsuprāt, vai šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, taisnīgi vai netaisnīgi augsti?  
Lūdzu, domājiet kopumā par cilvēkiem, kas pelna šāda līmeņa ienākumus.  
INTERVĒTĀJAM: Ja respondentam nepieciešamas papildus instrukcijas, kā lietot skalu, lūdzu, sakiet:  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi zemi, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir taisnīgi, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka šie ienākumi ir netaisnīgi augsti, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi zemi ienākumi  
Netaisnīgi augsti ienākumi >  
Ārkārtīgi netaisnīgi 
-4 
Ļoti netaisnīgi 
-3 
Diezgan netaisnīgi 
-2 
Mazliet netaisnīgi 
-1 
Taisnīgi ienākumi 
0 
Mazliet netaisnīgi 
+1 
Diezgan netaisnīgi 
+2 
Ļoti netaisnīgi 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgi 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
administration note on G18 and G19 2 

PIEZĪME PAR G18 un G19 ADMINISTRĒŠANU  
Valstīm jāpievieno ienākumu summa pirms nodokļu un obligāto atskaitījumu nomaksas pilna darba laika 
darbiniekiem un laika periodu (mēnesī vai gadā) par 10% augstāko (G18) un 10% zemāko (pie G19) ienākumu 
darbiniekiem, kas ir uzskaitīti "Konsultācijas rezultātos" par Taisnīgumu un godīgumu ESS9 NC Intranetā. Abas 
summas 10% augstāko un 10% zemāko jāiekļauj G18 ievadā. Jautājumi ir jānosūta uz ess@city.ac.uk.   
 



 
G20 

66. KARTĪTE  
Kā jums šķiet, vai atšķirības materiālās labklājības ziņā Latvijā ir netaisnīgi mazas, taisnīgas vai netaisnīgi lielas?  
- Ja jums šķiet, ka šīs atšķirības ir netaisnīgi mazas, lūdzu, izvēlieties ciparu kreisajā pusē.  
- Ja jums šķiet, ka šīs atšķirības ir taisnīgas, lūdzu, izvēlieties 0.  
- Ja jums šķiet, ka šīs atšķirības ir netaisnīgi lielas, lūdzu, izvēlieties ciparu labajā pusē.  
< Netaisnīgi mazas atšķirības  
Netaisnīgi lielas atšķirības >  
Ārkārtīgi netaisnīgas 
-4 
Ļoti netaisnīgas 
-3 
Diezgan netaisnīgas 
-2 
Mazliet netaisnīgas 
-1 
Taisnīgas atšķirības 
0 
Mazliet netaisnīgas 
+1 
Diezgan netaisnīgas 
+2 
Ļoti netaisnīgas 
+3 
Ārkārtīgi netaisnīgas 
+4  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
inG21_G25 

Tagad es vēlos jums jautāt, kā darba devēji Latvijā izvēlas darbinieku no kandidātiem.  
Daudzi apstākļi var ietekmēt to, vai cilvēks tiks vai netiks pieņemts darbā.  
Mēs vēlamies jums pajautāt, cik liela ietekme ir katram no apstākļiem.  
Nav pareizu vai nepareizu atbilžu, tāpēc, lūdzu, vienkārši sakiet, ko domājat.  
67. KARTĪTE  
Pēc jūsu domām, cik liela ietekme Latvijā ir katram no šiem faktoriem uz lēmumu pieņemt vai nepieņemt kādu 
cilvēku darbā?   

 

 

 
G21 

Šī cilvēka zināšanām un prasmēm.  



Nav lielas ietekmes vai nav ietekmes 
Neliela ietekme 
Diezgan liela ietekme 
Liela ietekme 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G22 

Cilvēka darba pieredzei  
Nav lielas ietekmes vai nav ietekmes 
Neliela ietekme 
Diezgan liela ietekme 
Liela ietekme 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G23 

Vai cilvēks pazīst kādu šajā organizācijā  
Nav lielas ietekmes vai nav ietekmes 
Neliela ietekme 
Diezgan liela ietekme 
Liela ietekme 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G24 

Vai cilvēkam ir imigrantu izcelsme  
Nav lielas ietekmes vai nav ietekmes 
Neliela ietekme 
Diezgan liela ietekme 
Liela ietekme 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G25 

Cilvēka dzimumam.  
Nav lielas ietekmes vai nav ietekmes 
Neliela ietekme 



Diezgan liela ietekme 
Liela ietekme 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
inG26_G29 

Tagad daži jautājumi par sabiedrību kopumā.  
68. KARTĪTE  
Ir daudz viedokļu par to, kas dara sabiedrību taisnīgu vai netaisnīgu.  
Cik lielā mērā jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem?   

 

 

 
G26 

Sabiedrība ir taisnīga, ja ienākumi un materiālie labumi ir vienlīdzīgi sadalīti starp cilvēkiem.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G27 

Sabiedrība ir taisnīga, ja strādīgi cilvēki nopelna vairāk nekā citi.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G28 

Sabiedrība ir taisnīga, ja tā rūpējas par tiem, kuri ir nabadzīgi un nonākuši grūtībās, neatkarīgi no tā, vai viņi 
atlīdzina sabiedrībai.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 



Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G29 

Sabiedrība ir taisnīga, ja cilvēki no ģimenēm ar augstu sabiedrisko stāvokli bauda priekšrocības savā dzīvē.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
inG30_G32 

68. KARTĪTE  
Cik lielā mērā jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem?   

 

 

 
G30 

Es domāju, ka lielākoties cilvēki saņem to, ko ir pelnījuši.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
G31 

Mana pārliecība ir, ka taisnīgums vienmēr gūst virsroku pār netaisnīgumu.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



G32 

Mana pārliecība ir, ka beigu beigās cilvēkiem tiks atlīdzināts par netaisnību.  
Pilnībā piekrītu 
Piekrītu 
Ne piekrītu, ne nepiekrītu 
Nepiekrītu 
Pilnībā nepiekrītu 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
  



Section H 
RI above H1 

JAUTĀT, JA RESPONDENTS IR VĪRIETIS (JA F2=1)   
 

 
inH1A_H1K 

VĪRIEŠIEM  
69. KARTĪTE  
Tagad es īsumā aprakstīšu dažādus cilvēkus.  
Lūdzu, noklausieties katru raksturojumu un sakiet, cik lielā mērā šāds cilvēks ir līdzīgs Jums.  
Lai atbildētu, lūdzu, izmantojiet šo kartīti.   

 

 

 
H1A 

Viņam ir svarīgi radīt jaunas idejas un būt radošam.  
Viņam patīk darīt lietas savā, īpašā veidā.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1B 

Viņam ir svarīgi būt bagātam.  
Viņš grib, lai viņam būtu daudz naudas un dārgas lietas.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1C 

Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi.  



Viņš ir pārliecināts, ka visiem ir jābūt vienādām iespējām dzīvē.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1D 

Viņam ir svarīgi parādīt savas spējas.  
Viņš vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko viņš dara.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1E 

Viņam ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē.  
Viņš izvairās no visa, kas var apdraudēt viņa drošību.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1F 

Viņam patīk pārsteigumi, un viņš vienmēr meklē jaunas nodarbes, ko darīt.  
Viņš uzskata, ka dzīvē ir svarīgi nodarboties ar dažādām lietām.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 



Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1G 

Viņš uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko viņiem liek darīt.  
Viņš uzskata, ka cilvēkiem vienmēr jāievēro noteikumi, pat tad, kad neviens to neredz.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1H 

Viņam ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri ir atšķirīgi.  
Pat tad, ja viņš tiem nepiekrīt, viņš vēlas tos izprast.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1I 

Viņam ir svarīgi būt pieticīgam un atturīgam.  
Viņš cenšas sev nepievērst citu uzmanību.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 



(Nezina)  
 

 

 
H1J 

Viņam ir svarīgi labi pavadīt laiku.  
Viņam patīk sevi palutināt.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1K 

Viņam ir svarīgi pašam pieņemt lēmumus par to, ko viņš dara.  
Viņam patīk būt brīvam un neatkarīgam no citiem.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
inH1L_H1U 

69. KARTĪTE   
 

 

 
H1L 

Viņam ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem.  
Viņš vēlas rūpēties par viņu labklājību.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 



(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1M 

Viņam ir svarīgi būt ļoti veiksmīgam.  
Viņš cer, ka cilvēki pamanīs viņa sasniegumus.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1N 

Viņam ir svarīgi, lai valdība garantētu viņa drošību dažādu draudu gadījumā.  
Viņš vēlas, lai valsts būtu tik spēcīga, lai tā spētu aizsargāt savus iedzīvotājus.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1O 

Viņš meklē piedzīvojumus, un viņam patīk riskēt.  
Viņš vēlas aizraujošu dzīvi.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



H1P 

Viņam ir svarīgi vienmēr uzvesties atbilstoši.  
Viņš vēlas izvairīties darīt ko tādu, ko citi uzskata par nepareizu.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1Q 

Viņam ir svarīgi, lai citi viņu cienītu.  
Viņš vēlas, lai cilvēki dara to, ko viņš saka.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1R 

Viņam ir svarīgi būt lojālam pret saviem draugiem.  
Viņš vēlas veltīt sevi cilvēkiem, kuri ir viņam tuvi.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1S 

Viņš ir pārliecināts, ka cilvēkiem būtu jārūpējas par dabu.  
Viņam ir svarīgi rūpēties par apkārtējo vidi.  



Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1T 

Tradīcijas ir viņam svarīgas.  
Viņš cenšas ievērot reliģiskās vai savas ģimenes tradīcijas.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H1U 

Viņš cenšas izmantot katru iespēju, lai izklaidētos.  
Viņam ir svarīgi darīt lietas, kas viņam sagādā prieku.  
Ļoti līdzīgs man 
Līdzīgs man 
Diezgan līdzīgs man 
Maz līdzīgs man 
Nav līdzīgs man 
Nepavisam nav līdzīgs man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I after H1 

[BEIGU LAIKS VISĀM VALSTĪM]  
PĀREJIET UZ  I SADAĻU   
 

 
RI above H2 

JAUTĀT, JA RESPONDENTS IR SIEVIETE (JA F2 = 2)   
 



 
inH2A_H2K 

69. KARTĪTE  
Tagad es īsumā aprakstīšu dažādus cilvēkus.  
Lūdzu, noklausieties katru raksturojumu un sakiet, cik lielā mērā šāds cilvēks ir līdzīgs Jums.  
Lai atbildētu, lūdzu, izmantojiet šo kartīti.   

 

 

 
H2A 

Viņai ir svarīgi radīt jaunas idejas un būt radošai.  
Viņai patīk darīt lietas savā, īpašā veidā.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2B 

Viņai ir svarīgi būt bagātai.  
Viņa grib, lai viņai būtu daudz naudas un dārgas lietas.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2C 

Viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai pret visiem cilvēkiem pasaulē izturētos vienādi.  
Viņa ir pārliecināta, ka visiem ir jābūt vienādām iespējām dzīvē.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 



Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2D 

Viņai ir svarīgi parādīt savas spējas.  
Viņa vēlas, lai cilvēki apbrīno to, ko viņa dara.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2E 

Viņai ir svarīgi dzīvot drošā apkārtnē.  
Viņa izvairās no visa, kas var apdraudēt viņas drošību.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2F 

Viņai patīk pārsteigumi, un viņa vienmēr meklē jaunas nodarbes, ko darīt.  
Viņa uzskata, ka dzīvē ir svarīgi nodarboties ar dažādām lietām.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



H2G 

Viņa uzskata, ka cilvēkiem jādara tas, ko viņiem liek darīt.  
Viņa uzskata, ka cilvēkiem vienmēr jāievēro noteikumi, pat tad, kad neviens to neredz.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2H 

Viņai ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kuri ir atšķirīgi.  
Pat tad, ja viņa tiem nepiekrīt, viņa vēlas tos izprast.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2I 

Viņai ir svarīgi būt pieticīgai un atturīgai.  
Viņa cenšas sev nepievērst citu uzmanību.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2J 

Viņai ir svarīgi labi pavadīt laiku.  
Viņai patīk sevi palutināt.  



Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2K 

Viņai ir svarīgi pašai pieņemt lēmumus par to, ko viņa dara.  
Viņai patīk būt brīvai un neatkarīgai no citiem.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
inH2L_H2U 

69. KARTĪTE   
 

 

 
H2L 

Viņai ir ļoti svarīgi palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem.  
Viņa vēlas rūpēties par viņu labklājību.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2M 

Viņai ir svarīgi būt ļoti veiksmīgai.  



Viņa cer, ka cilvēki pamanīs viņas sasniegumus.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2N 

Viņai ir svarīgi, lai valdība garantētu viņas drošību dažādu draudu gadījumā.  
Viņa vēlas, lai valsts būtu tik spēcīga, lai tā spētu aizsargāt savus iedzīvotājus.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2O 

Viņa meklē piedzīvojumus, un viņai patīk riskēt.  
Viņa vēlas aizraujošu dzīvi.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2P 

Viņai ir svarīgi vienmēr uzvesties atbilstoši.  
Viņa vēlas izvairīties darīt ko tādu, ko citi uzskata par nepareizu.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 



Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2Q 

Viņai ir svarīgi, lai citi viņu cienītu.  
Viņa vēlas, lai cilvēki dara to, ko viņa saka.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2R 

Viņai ir svarīgi būt lojālai pret saviem draugiem.  
Viņa vēlas veltīt sevi cilvēkiem, kuri ir viņai tuvi.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2S 

Viņa ir pārliecināta, ka cilvēkiem būtu jārūpējas par dabu.  
Viņai ir svarīgi rūpēties par apkārtējo vidi.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 



(Nezina)  
 

 

 
H2T 

Tradīcijas ir viņai svarīgas.  
Viņa cenšas ievērot reliģiskās vai savas ģimenes tradīcijas.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
H2U 

Viņa cenšas izmantot katru iespēju, lai izklaidētos.  
Viņai ir svarīgi darīt lietas, kas viņai sagādā prieku.  
Ļoti līdzīga man 
Līdzīga man 
Diezgan līdzīga man 
Maz līdzīga man 
Nav līdzīga man 
Nepavisam nav līdzīga man 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I after H2 

[BEIGU LAIKS VISĀM VALSTĪM]   
 

 
  



Section I 
RI above I1 

JAUTĀTIET, JA 1. GRUPA C31 (JA C31 = 1)   
 

 
I1 

Lai palīdzētu mums uzlabot mūsu jautājumus nākotnē, te ir daži pēdējie jautājumi, kas ir līdzīgi iepriekšējiem.  
Lūdzu, necentieties atcerēties, ko jūs atbildējāt iepriekš, bet uztveriet tos, kā pilnīgi jaunus jautājumus.  
Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  
70. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja 
tās ir slikti strādājušas?  
Valdošās partijas nemaz nesaņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Valdošās partijas pilnībā saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
10 
(Atsakās atbildēt) 
Nezina  
 

 

 
I2 

71. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no 
nabadzības?  
Valdība nemaz neaizsargā pilsoņus no nabadzības 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 



8 
9 
Valdība pilnībā aizsargā pilsoņus no nabadzības 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I3 

72. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus 
lēmumus?  
Valdība nemaz neizskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Valdība pilnībā izskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I after I3 

INTERVĒTĀJ: PATEICIETIES RESPONDENTAM UN BEIDZIET INTERVIJU  
[PABEIGŠANAS DATUMS UN LAIKS]  
INTERVĒTĀJ, TAD ATBILDIET JAUTĀJUMUS SADAĻĀ J TĀLĀK.   
 

 
RI above I4 

JAUTĀJIET, JA 2. GRUPA C31 (JA C31 = 2)   
 

 
I4 

Lai palīdzētu mums uzlabot mūsu jautājumus nākotnē, te ir daži pēdējie jautājumi, kas ir līdzīgi iepriekšējiem.  
Lūdzu, necentieties atcerēties, ko jūs atbildējāt iepriekš, bet uztveriet tos, kā pilnīgi jaunus jautājumus.  
Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  



73. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja 
tās ir slikti strādājušas?  
Valdošās partijas nemaz nesaņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Valdošās partijas saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti strādājušas 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I5 

74. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības?  
Valdība nemaz neaizsargā pilsoņus no nabadzības 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I6 

75. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus 
lēmumus?  
Valdība nemaz neizskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
0 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Valdība izskaidro vēlētājiem savus lēmumus 
9 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I after I6 

INTERVĒTĀJ: PATEICIETIES RESPONDENTAM UN BEIDZIET INTERVIJU.  
[F BLOKA BEIGU DATUMS UN LAIKS (STUNDAS : MINŪTES)]  
INTERVĒTĀJ, TAD ATBILDIET JAUTĀJUMUS SADAĻĀ J TĀLĀK.   
 

 
RI above I7-I9 

JAUTĀJIET, JA 3. GRUPA C31 (JA C31 = 3)   
 

 
I7 

Lai palīdzētu mums uzlabot mūsu jautājumus nākotnē, te ir daži pēdējie jautājumi, kas ir līdzīgi iepriekšējiem.  
Lūdzu, necentieties atcerēties, ko jūs atbildējāt iepriekš, bet uztveriet tos, kā pilnīgi jaunus jautājumus.  
Tagad daži jautājumi par to, kā, jūsuprāt, demokrātija darbojas Latvijā mūsdienās.  
76. KARTĪTE  
Izmantojot šo kartīti, lūdzu, pasakiet, cik lielā mērā, jūsuprāt, katrs no šiem apgalvojumiem attiecas uz Latviju.  
NOLASIET KATRU APGALVOJUMU  
Valdošās partijas Latvijā saņem sodu vēlēšanās, ja tās ir slikti darījušas savu darbu.   
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



Attiecas pilnībā 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I8 

Latvijas valdība aizsargā pilsoņus no nabadzības.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Attiecas pilnībā 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 
I9 

Latvijas valdība izskaidro vēlētājiem savus lēmumus.  
Neattiecas nemaz 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Attiecas pilnībā 
10 
(Atsakās atbildēt) 
(Nezina)  
 

 

 



I after I9 

INTERVĒTĀJ: PATEICIETIES RESPONDENTAM UN BEIDZIET INTERVIJU.  
INTERVĒTĀJ, TAD ATBILDIET JAUTĀJUMUS SADAĻĀ J TĀLĀK.   

 

 

 
  



Section J 
I above J1 

INTERVĒTĀJ: PATEICIETIES RESPONDENTAM UN BEIDZIET INTERVIJU.  
ŠOS JAUTĀJUMUS ATBILD INTERVĒTĀJS.  
JAUTĀJUMI PAR INTERVIJU KOPUMĀ.   
 

 
J1 

Vai respondents lūdza izskaidrot kādu jautājumu?  
Nekad 
Gandrīz ne reizi 
Šad un tad 
Bieži 
Ļoti bieži  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J2 

Vai jums likās, ka respondents uz kādu jautājumu atbildēja negribīgi?  
Nekad 
Gandrīz ne reizi 
Šad un tad 
Bieži 
Ļoti bieži  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J3 

Vai jums likās, ka respondents mēģināja atbildēt uz jautājumiem, cik labi vien spēja?  
Nekad 
Gandrīz ne reizi 
Šad un tad 
Bieži 
Ļoti bieži  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J4 



Vai, kopumā ņemot, jums likās, ka respondents saprata jautājumus?  
Nekad 
Gandrīz ne reizi 
Šad un tad 
Bieži 
Ļoti bieži  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J5 

Vai intervijas laikā bija blakus vēl kādi, kas traucēja intervijai?  
Jā 
Nē  
 

 

 
RI above J6 

ATZĪMĒJIET, JA KĀDS TRAUCĒJA INTERVIJAI J5 (JA J5 = 1)   
 

 
J6 

Kurš tas bija?  
ATZĪMĒJIET VISAS ATBILSTOŠĀS ATBILDES  
Vīrs/ sieva/ partneris/-e 
Dēls/ meita (t.sk. audžubērns, adoptēts bērns, partnera bērns) 
Vecāki/ audžu vecāki/ vīra/sievas vecāki 
Cits radinieks 
Cits ne radinieks  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J6a 

Cik lielā mērā respondents izmantoja kartītes?  
Respondents izmantoja visas atbilstošās kartītes 
Respondents izmantoja tikai dažas no atbilstošajām kartītēm 
Respondents vispār atteicās/ nespēja izmantot kartītes.  
 

7. (Atteikums) 
8. (Nezina) 

 
J7 



Kurā valodā notika intervija?  
[Izmantojiet precizētos ISO 639-2 kodus visām valodām, kurās ir tulkota anketa]   

 

 

 
J8 

Intervētāja Kods:  
PIEZĪME: ŠIM KODA NUMURAM JĀBŪT EKSKLUZĪVAM, UN AR TO NEDRĪKST DALĪTIES.   

 

 

 
J9 

Ja jums ir vēl kādi komentāri par interviju, lūdzu, uzrakstiet: 
 
 
 
    

 

 

 
outro 

PALDIES, KA VELTĪJĀT LAIKU, LAI ATBILDĒTU UZ ŠIEM JAUTĀJUMIEM.   
INTERVĒTĀJA ANKETAS BEIGAS   
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