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Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Šis pētījums attiecas uz Eiropas Savienības pilsonību. Vai Jums ir pazīstams
jēdziens “Eiropas Savienības pilsonis”?
- Jā un Jūs zināt, ko tas nozīmē ......................................................... 1
- Jā, Jūs par to esat dzirdējis, bet neesat drošs par to, ko tas nozīmē2
- Nē, Jūs nekad neesat dzirdējis jēdzienu “Eiropas Savienības pilsonis”

3

- [Nezin/ NA]........................................................................................ 9

Q2. Jūsuprāt, cik labi Jūs esat informēts par savām, kā Eiropas Savienības pilsoņa,
tiesībām?
IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE
- Ļoti labi informēts.............................................................................. 4
- Labi informēts ................................................................................... 3
- Ne pārāk labi informēts..................................................................... 2
- Vispār neesmu informēts.................................................................. 1
- [Nezin/ NA]........................................................................................ 9

Q3. Par katru no izteikumiem, ko Jums nolasīšu, lūdzu, sakiet man, vai tas ir pareizs
vai nepareizs:
VIENA ATBILDE RINDĀ
- Pareizi................................................................................ 1
- Nepareizi ........................................................................... 2
- [Nezin/ NA ........................................................................ 9

a. Lai kļūtu par Eiropas Savienības pilsoni, Jums tas ir jāpieprasa.............. 1 2 9
b. Jūs vienlaicīgi east gan Eiropas Savienības, gan Latvijas pilsonis .......... 1 2 9
c. Ja Jūs tā gribētu, Jūs varētu izvēlēties nebūt Eiropas Savienības
pilsonis.................................................................................................... 1 2 9

Q4. Faktiski, visi Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi ir “Eiropas Savienības
pilsoņi”. Jūsuprāt, kādas tiesības ir Eiropas Savienības pilsoņiem?
VIENA ATBILDE RINDĀ
- Jā, ir tādas tiesības ......................................................... 1
- Nē, nav tādas tiesības ....................................................... 2
- [Nezin/ NA] ........................................................................ 9

a) Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības dzīvot jebkurā no
Eiropas Savienības dalībvalstīm, pakļaujoties noteiktiem
nosacījumiem........................................................................................ 1 2 9
b) Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības iegūt jebkuras Eiropas
Savienības dalībvalsts pilsonību, ja viņš tajā ir dzīvojis vismaz 5
gadus .................................................................................................... 1 2 9
c)

Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas
Komisijā, Eiropas Parlamentā un Eiropas Tiesībsargam. .................... 1 2 9

d) Eiropas Savienības pilsonim no citas Eiropas Savienības
dalībvalsts, dzīvojošam Latvijā, ir tiesības šeit balsot vai
kandidēt pašvaldību vēlēšanās............................................................. 1 2 9
e) Eiropas Savienības pilsonim no citas Eiropas Savienības
dalībvalsts, dzīvojošam Latvijā, ir tiesības šeit balsot vai
kandidēt Saeimas vēlēšanās. ............................................................... 1 2 9
f)

Eiropas Savienības pilsonim no citas Eiropas Savienības
dalībvalsts, dzīvojošam Latvijā, ir tiesības šeit balsot vai
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. ............................................. 1 2 9

g) Eiropas Savienības pilsonim, kurš atrodas ārpus Eiropas
Savienības, ir tiesības lūgt palīdzību citas Eiropas Savienības
dalībvalsts vēstniecībā, ja viņa valstij tur nav vēstniecības. ................. 1 2 9
h) Eiropas Savienības pilsonim, dzīvojošam citā Eiropas
Savienības dalībvalstī, ir tiesības, lai pret viņu izturētos tieši
tāpat, kā pret šīs valsts pilsoni.............................................................. 1 2 9

Q5. Vai Jūs zināt par “Eiropas Savienības pamattiesību hartu”, kura arī garantē
Eiropas Savienības pilsoņa pamattiesības?
IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā, un Jūs zināt, kas tā ir...................................................................................... 1
- Jā, Jūs esat par to dzirdējis, bet neesat pārliecināts par to, kas tā ir .................. 2
- Nē, Jūs nekad neesat dzirdējis par “Eiropas Savienības pamattiesību hartu” .... 3
- [Nezin/ NA] ........................................................................................................... 9

D1.

Dzimums [NEJAUTĀT - ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]
[1]
[2]

D2.

Cik Jums gadu?
[_][_]
[00]

D3.

gadus vecs
[ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
[Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Vīrietis
Sieviete

gadus vecs
[JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]
[NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]
[ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Runājot par Jūsu patreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka esat pašnodarbināts,
algots darbinieks, fiziskā darba strādnieks vai arī Jūs teiktu, ka ka pašreiz nestrādājat
algotu darbu? Vai tas nozīmē, ka Jūs esat...
[JA ATBILDE TIEK SNIEGTA PAR PAMATA KATEGORIJU, NOLASĪT ATBILSTOŠĀS
APAKŠKATEGORIJAS - ]
- PAŠNODARBINĀTS
Æ i.e. :
- Fermeris / zemnieks, mežstrādnieks, zvejnieks............................................11
- veikala īpašnieks, amatnieks .........................................................................12
- Profesionālis, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts,
grāmatvedis, arhitekts, …)............................................................................13
- Uzņēmuma vadītājs .......................................................................................14
- Cits..................................................................................................................15
- Algots darbinieks
Æ i.e. :
- algots profesionālis (ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts) ..........................21
- vadošais menedžments, uzņēmuma vadītājs
(ģenerāldirektors, komercdirektors, cits direktors) ........................................22
- vidējais menedžments ...................................................................................23
- Civildienesta ierēdnis .....................................................................................24
- Biroja darbinieks.............................................................................................25
- cits algots darbinieks (pārdevējs, medmāsa, utt...).......................................26
- Cits..................................................................................................................27
- Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
- Uzraugs, brigadieris ......................................................................................31
- Fiziska darba strādnieks ................................................................................32
- nekvalificēts strādnieks ..................................................................................33
- Cits..................................................................................................................34
- Nestrādā algotu darbu
Æ i.e. :
- mājsaimnieks/mājsaimniece ..........................................................................41
- students (pilna laika dienas nodaļas) ............................................................42
- pensionārs .....................................................................................................43
- darbu meklējošs .............................................................................................44
- Cits..................................................................................................................45
- [Atteikums].........................................................................................................................99

D6. Vai Jus teiktu, ka Jus dzivojat...
- Rīga un Rīgas rajons .................................................................................. 1
- cita pilsēta 2
- lauki.............................................................................................................. 3
- [Atteikums]................................................................................................... 9

