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B. sadaļa. Dzīvesvietas adrese 

B1. Lūdzu, norādiet, kurā pilsētā Jūs dzīvojat? 

1 Daugavpilī 

2 Jelgavā 

3 Jēkabpilī 

4 Jūrmalā 

5 Liepājā 

6 Rēzeknē 

7 Valmierā 

8 Ventspilī 

99 Citā pilsētā => anketas beigas 

 

B2 Lūdzu, norādiet dzīvesvietas adresi! 

Adr Izvēlas adresi no VARIS, tikai [B1] izvēlētā pilsētā  

 Pārbaude: VARIS kods ir starp apsekojamo adrešu kodiem => C3 

 
Paskaidrojums zem jautājuma: 

Lai norādītu savu adresi spiediet uz lupas ekrāna labajā pusē. 
 

 

B3 Lūdzu ievadiet vēstulē norādīto adreses kodu 

 Adreses kods, teksta lauks  

 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Jūs tikko norādījāt atšķirīgu adresi no tās uz kuru mēs sūtījām vēstuli. Lūdzu, ierakstiet CSP 

vēstulē norādīto adreses kodu, lai mēs netraucētu vēstulē minētās adreses iedzīvotājus, veicot 

klātienes vai telefoninterviju. 

 

Adreses kods ir norādīts uz vēstules lapas otrās puses blakus adresei. Tajā ir iekļauti pilsētas, kurā 

Jūs dzīvojat, nosaukuma pirmie 3 burti un 5 simboli. Piemēram JEL1234R. 

 

C. sadaļa: Izglītība 

C3. Kāds ir Jūsu augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis? (Atzīmējiet vienu atbildi)  

1 Doktora grāds  

2 

Augstākā izglītība (pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, akadēmiskā izglītība 

(bakalaura/maģistra grāds) vai profesionālā bakalaura/maģistra grāds, vai otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība) 

 

3 Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības  

4 Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības  

5 Vispārējā vidējā izglītība pēc pamatizglītības vai arodizglītības   

6 Pamatizglītība vai profesionālā pamatizglītība  

7 Sākumskolas izglītība  

8 Nav skolas izglītības vai zemāka par sākumskolas izglītību => C5 
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C4. Kurā gadā Jūs sekmīgi ieguvāt pašreizējo augstāko izglītības līmeni? 

Gads 
Gads  

Aprēķina Vecums = [gads] – [dzgads] 
1999 

 

Ja 

(C3=1 and vecums<25) or 

(C3=2 and vecums<20) or 

(C3=3 and vecums<16) or 

(C3=4 and vecums<16) or 

(C3=5 and vecums<16) or 

(C3=6 and vecums<14) or 

(C3=7 and vecums<11)  

Paziņojums ļauj turpināt anketas pildīšanu 

Lūdzu, pārbaudiet atbildi C3. jautājumā „Kāds ir Jūsu augstākais sekmīgi iegūtais izglītības 

līmenis” vai C4. „Norādiet gadu, kad Jūs to ieguvāt”! 

 

 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Ja ir iegūtas vairākas vienāda līmeņa izglītības (piemēram divi bakalaura grādi), tad jānorāda gads, 

kurā tika iegūta pirmā. 

 

Mājsaimniecības sastāvs 

C5. Cik personu dzīvo mājsaimniecībā?  

C5_1 

Lūdzu, norādiet cik personu, ieskaitot Jūs dzīvo mājsaimniecībā. 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Jānorāda visu mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits neatkarīgi no vecuma. 

 

C5_2 Lūdzu, norādiet mājsaimniecībā dzīvojošo 15 gadus vecu un vecāku personu skaitu.  

 

Pārbaude Pers>=Pers_v, 

Lūdzu, precizējiet personu skaitu! 15 gadus vecu un vecāku personu skaits nevar būt lielāks par 

kopējo mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaitu. 

 

Mājsaimniecības raksturojums 

C6. Kurš no turpmāk minētajiem variantiem visprecīzāk raksturo Jūsu mājsaimniecību? 

1 Vienas personas mājsaimniecība  

2 Precēts vai kopā dzīvojošs pāris bez bērniem vai ar bērniem, kuri nedzīvo mājsaimniecībā   

3 Vientuļais vecāks ar vienu vai vairākiem apgādībā esošiem bērniem  

4 Precēts vai kopā dzīvojošs pāris ar vienu vai vairākiem apgādībā esošiem bērniem  

5 Cits variants  

9 Nesniedz atbildi/ atsakās atbildēt  

 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Apgādībā esoši bērni – visas personas vecumā līdz 17 gadiem, kā arī personas 18–24 gadu vecumā, ja tās ir 

ekonomiski neaktīvas un dzīvo ar vismaz vienu no vecākiem. 

 

C7. Kā Jūs pats/-i raksturotu vai noteiktu savu ekonomiskās aktivitātes statusu?  

1 Nodarbinātais, kas strādā normālu (pilnu) darba laiku   

2 Nodarbinātais, kas strādā nepilnu darba laiku  

3 Bezdarbnieks 

=>C10 

4 Skolēns vai students (ieskaitot neapmaksātu praksi) 

5 Nestrādājošs pensionārs 

6 Nestrādājoša persona ar invaliditāti vai ilgstoši darbnespējīga persona 

7 Mājsaimnieks/-ce 
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8 Cita neaktīva persona 

 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Normāls (pilns) darba laiks – vismaz 40 stundas nedēļā, kā arī normatīvajos tiesību aktos 

noteiktais saīsinātais darba laiks atsevišķu kategoriju darbiniekiem (skolotājiem, ārstiem u.c.). 

 

Nepilns darba laiks – nostrādātais laiks, kas ir mazāks par 40 stundām nedēļā (nepilna slodze, 

nepilna darba diena vai nepilna darba nedēļa). 

 

Pensionārs – vecuma pensionārs, priekšlaicīgi pensionējies vai pārtraucis uzņēmējdarbību (t.sk. 

izdienas pensijas saņēmēji un invaliditātes pensijas saņēmēji vecumā virs 62 gadiem) 

 

Nodarbinātības statuss 

C8. Kāds ir Jūsu nodarbinātības statuss pašreizējā pamatdarbā?  

1 Darba ņēmējs (algots darbinieks) 

 

2 Darba devējs (īpašnieks) 

3 Pašnodarbināta persona (bez algotiem darbiniekiem) 

4 
Neapmaksāta persona, kas palīdz citiem ģimenes uzņēmumā, privātpraksē, piemājas vai 

zemnieku saimniecībā 

 

Paskaidrojums zem jautājuma: 

Pamatdarbs ir darbs, kurā persona parasti nostrādā visvairāk stundu nedēļā. Gadījumā, ja persona strādā uz 

pusslodzi divās darba vietās, tad par pamatdarbu uzskata to, kurā tā ir iesniegusi algas nodokļu grāmatiņu. 

 

Darba ņēmējs ir algots strādnieks, darbinieks vai jebkura persona, kura veic kādu darbu (ieskaitot arī darbu 

ģimenes lauku saimniecībā vai arī ģimenes uzņēmumā/privātpraksē), no kura persona vai viņa ģimene gūst 

ienākumus, peļņu (samaksu naudā, atlīdzību precēs vai pakalpojumos). 

 

Darba devējs ir persona, kura veic savu uzņēmējdarbību, profesionālo praksi vai vada lauku saimniecību ar 

mērķi gūt ienākumus vai labumus un turklāt nodarbina vienu vai vairākas personas par samaksu. 

 

Pašnodarbināta persona ir persona, kura veic savu uzņēmējdarbību, profesionālo praksi vai vada lauku 

saimniecību ar mērķi gūt ienākumus vai labumus un turklāt nenodarbina citus. 

 

Neapmaksāta persona, kas palīdz citiem ģimenes uzņēmumā, privātpraksē, piemājas vai zemnieku 

saimniecībā bez atlīdzības, dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā, kurā dzīvo uzņēmuma vai zemnieku saimniecības 

īpašnieks vai mājā, kas atrodas uz tā paša zemes gabala un ar kopējām mājsaimniecības interesēm. 

 
C9. Kāda ir Jūsu profesija vai amats pamatdarbā? 

(Klasifikācija, priekšiedruka) 

Text Profesijas/amata nosaukums 

P_Code Profesijas kods: 

 
Paskaidrojums zem jautājuma: 

Ja profesija nav atrasta profesiju klasifikatorā, lūdzu, ievadiet profesijas nosaukumu C9c jautājumā. 

 
C9c Kāda ir Jūsu profesija vai amats pamatdarbā? 

(Lūdzu, ievadiet profesijas nosaukumu, ja profesija netika atrasta klasifikatorā) 

 

Text Profesijas/amata nosaukums 

Personas pamatrādītāji 

C10. 
Kāda veida tālrunis ir Jums vai Jūsu mājoklī? 

(Iespējamas vairākas atbildes) 

1 Mobilais tālrunis  

2 Fiksētais tālrunis  

3 Nav telefona  
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C11. Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijušas grūtības ar rēķinu apmaksu?  

(Jebkādu regulāru rēķinu) 

1 Bieži  

2 Dažreiz  

3 Gandrīz nekad/ nekad  

9 Nesniedz atbildi/ atsakās atbildēt  

 

C12. Cik ilgi Jūs dzīvojat šajā pilsētā? 

1 Kopš dzimšanas  

2 Dzīvoju šeit ilgāk par 10 gadiem  

3 Dzīvoju šeit 5 līdz 10 gadus  

4 Dzīvoju šeit mazāk nekā 5 gadus  

5 Dzīvoju šeit mazāk par gadu  

9 Nesniedz atbildi/ atsakās atbildēt  

Transporta veida izmantošana 

C13. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties? 

(Lūdzu, norādiet divus prioritāros transporta vai pārvietošanās veidus) 

1 Ar automašīnu  

2 Ar motociklu  

3 Ar vilcienu  

4 Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobusu, trolejbusu, tramvaju, izņemot taksometru)  

5 Ar velosipēdu   

6 Pārvietojos ar kājām   

7 Citu (piemēram, taksometru)  

8 Nepārvietojos  

99 Nesniedzu atbildi/ atsakos atbildēt  

D. sadaļa. Pilsētas infrastruktūra un vide  

Jūsu viedoklis par dzīvi [lokatīvs: Rēzeknē] 

D1. Lūdzu, atbildiet, cik lielā mērā esat apmierināts/-a ar katru no turpmāk minētajiem aspektiem: 
  Ļoti 

apmierināts/-a 

Drīzāk 

apmierināts/-a 

Drīzāk 

neapmierināts/-a 

Ļoti 

neapmierināts/-a 

Neattiecas/ 

Nav viedokļa 

1 

Sabiedriskais transports 

(autobusi, tramvaji, 

trolejbusi) 

1 2 3 4 9 

2 

Veselības aprūpes 

pakalpojumi, ārsti un 

slimnīcas 

1 2 3 4 9 

3 
Sporta objekti (sporta 

laukumi un sporta zāles) 
1 2 3 4 9 

4 

Kultūras objekti 

(koncertzāles, teātri, 

muzeji un bibliotēkas) 

1 2 3 4 9 

5 Ielu un ēku stāvoklis  1 2 3 4 9 

6 
Publiskas vietas (tirgi, 

skvēri, gājēju zonas) 
1 2 3 4 9 

7 
Zaļās zonas (parki un 

dārzi) 
1 2 3 4 9 
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  Ļoti 

apmierināts/-a 

Drīzāk 

apmierināts/-a 

Drīzāk 

neapmierināts/-a 

Ļoti 

neapmierināts/-a 

Neattiecas/ 

Nav viedokļa 

8 
Mazumtirdzniecības 

veikalu pieejamība 
1 2 3 4 9 

9 

Izglītības iestādes 

(bērnudārzi, skolas, 

augstskolas u.c.) 

1 2 3 4 9 

10 Gaisa kvalitāte 1 2 3 4 9 

11 Trokšņu līmenis 1 2 3 4 9 

12 Sakoptība 1 2 3 4 9 

Pilsētas sabiedriskā dzīve 

D2. Cik lielā mērā piekrītat katram apgalvojumam? 

(Ja kāds apgalvojums Jums nav aktuāls, norādiet atbildi „Nav viedokļa”) 
  Pilnībā 

piekrītu 

Vairāk 

piekrītu 

nekā 

nepiekrītu 

Vairāk 

nepiekrītu 

nekā 

piekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Neattiecas/ 

Nav viedokļa 

1 
Esmu apmierināts/-a ar dzīvi  

[lokatīvs: Rēzeknē]  
1 2 3 4 9 

2 
[lokatīvs: Rēzeknē] ir viegli atrast 

darbu 
1 2 3 4 9 

3 
Ārzemnieku klātbūtne  

[lokatīvs: Rēzeknē] sniedz labumu 
1 2 3 4 9 

4 
[lokatīvs: Rēzeknē] ārzemnieki, ir 

veiksmīgi integrējušies  
1 2 3 4 9 

5 
[lokatīvs: Rēzeknē]  ir viegli atrast 

mājokli par pieņemamu cenu 
1 2 3 4 9 

6 

[lokatīvs: Rēzeknē] valsts un 

pašvaldību institūciju pakalpojumi 

sniedz efektīvu atbalstu cilvēkiem 

1 2 3 4 9 

7 [lokatīvs: Rēzeknē] es jūtos droši  1 2 3 4 9 

8 
Es jūtos droši savas dzīvesvietas 

apkaimē 
1 2 3 4 9 

9 

[lokatīvs: Rēzeknē] ir apņēmušies 

cīnīties pret klimata pārmaiņām 

(energoefektivitāte, videi draudzīgs 

transports) 

1 2 3 4 9 

10 

Kopumā ņemot, lielākajai daļai 

[lokatīvs: Rēzeknē] dzīvojošu cilvēku 

var uzticēties 

1 2 3 4 9 

11 

Kopumā ņemot, lielākajai daļai cilvēku 

manas dzīvesvietas apkaimē var 

uzticēties 

1 2 3 4 9 

12 
Kopumā ņemot, pilsētas pārvaldei var 

uzticēties 
1 2 3 4 9 
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Personas dzīves līmenis 

D3. Lūdzu, atbildiet, cik lielā mērā esat apmierināts/-a ar katru no minētajiem aspektiem: 

  Ļoti apmieri-

nāts/-a 

Drīzāk 

apmieri-nāts/-

a 

Drīzāk 

neapmieri-

nāts/-a 

Ļoti 

neapmieri-

nāts/-a 

Neattiecas/N

av viedokļa  

1 

D3.1. jautāt tikai, ja c7=1 

or c7=2 

 

Savu darbu  

1 2 3 4 9 

2 
Savas mājsaimniecības 

finansiālo stāvokli 
1 2 3 4 9 

3 Savu dzīvi 1 2 3 4 9 

4 Savu dzīvesvietu 1 2 3 4 9 

Pilsētas problēmas 

D4. Atzīmējiet, Jūsuprāt, trīs nozīmīgākās problēmas [Lokatīvs: Rēzeknē]? 

(Iespējamas trīs atbildes) 

1 Drošība 1 

2 Gaisa piesārņojums 2 

3 Troksnis 3 

4 Sabiedriskais transports 4 

5 Veselības aprūpes pakalpojumi 5 

6 Sociālie pakalpojumi 6 

7 Izglītības un apmācības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 7 

8 Bezdarbs 8 

9 Mājokļa apstākļi 9 

10 Ceļu infrastruktūra 10 

11 Nav viedokļa/ atsakos atbildēt 99 

E. sadaļa. Kontaktinformācija 

E1.1 
Lūdzu, norādiet savu e-pastu, mēs ar Jums sazināsimies, tikai tad, ja radīsies nepieciešamība precizēt 

informāciju. 

1 E-pasts  

2 Atsakos atbildēt  

 

E1.2 
Lūdzu, norādiet savu telefona numuru, mēs ar Jums sazināsimies, tikai tad, ja radīsies 

nepieciešamība precizēt informāciju. 

1 Telefons  

2 Atsakos atbildēt  

 

E2. 
Ja Jūsu mājsaimniecība tiktu izvēlēta citiem apsekojumiem, kurus veic CSP, vai piekrītat, ka Jūsu 

tālruņa numuru izmantotu telefonintervijās? 

1 Jā 

2 Nē 

 


