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FL341 - Women in the European Union - LVL
Kāds ir Jūsu vecums?
D1
(PIERAKSTĪT - JA "ATTEIKUMS", KODS '99')

D2

(ATZĪMĒJIET RESPONDENTA DZIMUMU)
Vīrietis
Sieviete

1
2

SIEVIETES
Q1

Kā Jūs uzskatāt, vai dzimumu nevienlīdzība pašlaik Latvijā ir ļoti nozīmīga, diezgan
nozīmīga, ne visai nozīmīga vai pavisam nenozīmīga problēma?

(TIKAI VIENA ATBILDE)
Ļoti nozīmīga
Diezgan nozīmīga
Ne visai nozīmīga
Pavisam nenozīmīga
NA

1
2
3
4
5

NEW
Q2

Un, salīdzinot pašreizējo situāciju ar situāciju pirms 10 gadiem, kā Jūs teiktu, vai dzimumu
nevienlīdzībai Latvijā ir tendence palielināties vai samazināties?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Tendence palielināties
Tendence samazināties
Nav mainījusies (SPONTĀNI)
NA

1
2
3
4

NEW
ROTĒT KODUS 1-7
Q3a

Jūsuprāt, kura no šeit minētajām dzimumu nevienlīdzības izpausmēm ir visnozīmīgākā?

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Dzimuma stereotipu esamība
Darba samaksas atšķirības sievietēm un vīriešiem
Nevienlīdzīgs atbildības un darbu sadalījums ģimenē sievietēm un vīriešiem

1
2
3

Proporcionāli nelielā sieviešu skaita attiecība atbildīgos amatos uzņēmumos
4
Proporcionāli nelielā sieviešu skaita attiecība atbildīgos amatos politikā
Vardarbība pret sievietēm

5
6
1

7
8
9

Sieviešu tirdzniecība, prostitūcija
Cits (NENOLASĪT)
NA
NEW
Q3B: ROTĒT KODUS 1-7 - NERĀDĪT Q3a SNIEGTĀS ATBILDES

Q3b

Un vēl?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
1,
2,

Dzimumu stereotipu esamība
Darba samaksas atšķirības sievietēm un vīriešiem
Nevienlīdzīgs atbildības un darbu sadalījums ģimenē sievietēm un vīriešiem

3,
Proporcionāli nelielā sieviešu skaita attiecība atbildīgos amatos uzņēmos
4,
Proporcionāli nelielā sieviešu skaita attiecība atbildīgos amatos politikā
5,
6,
7,
8,
9,

Vardarbība pret sievietēm
Sieviešu tirdzniecība, prostitūcija
Cits (NENOLASĪT)
NA
NEW
Q4

Vai Jūs, balstoties uz Jūsu zināšanām par darba samaksas atšķirību sievietēm un vīriešiem,
teiktu, ka darba samaksas atšķirības ir ļoti liela, diezgan liela, ne visai liela vai pavisam
neliela problēma?
(TIKAI 1 ATBILDE)
1
2
3
4
5

Ļoti liela
Diezgan liela
Ne visai liela
Pavisam neliela
NA
NEW
Q5

Lūdzu novērtējiet, vai Jūs pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat, pilnībā
nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
(NOLASĪT)

1

Jautājums par darba
samaksu atšķirību
sievietēm un vīriešiem tiek
novērtēts par zemu

Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

1

2

Drīzāk
Pilnībā
nepiekrītu nepiekrītu

3

4

NA

5

2

2

Ģimenē, lai rūpētos par
bērniem, darbu jāpamet
tam, kurš pelna mazāk

1

2

3

4

5

3

Ja aukles algošanas
izmaksas ir apmēram
vienādas ar mātes darba
algu, mātei būtu jāpamet
darbs un jāpieskata bērni

1

2

3

4

5

4

Ja aukles algošanas
izmaksas ir apmēram
vienādas ar tēva darba
algu, tēvam būtu jāpamet
darbs un jāpieskata bērni

1

2

3

4

5

NEW
Q6

Eiropas Savienībā sievietes par līdzvērtīgu darbu saņem vidēji par 17,5 % mazāk nekā
vīrieši. Vispārēji runājot, vai Jūs teiktu, ka šis jautājums būtu jārisina...

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Eiropas Savienības līmenī
Nacionālajā līmenī
Vietējā vai reģionālajā līmenī
NA

1
2
3
4

NEW
Q7

Jūsuprāt, kas no minētā visvairāk veicinātu sieviešu un vīriešu darba samaksu atšķirību
mazināšanos Latvijā?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Caurskatāma atalgojuma shēma uzņēmumos
Finansiālo sodu piemērošana uzņēmumiem, kas neievēro dzimumu
līdztiesību (piemēram, attiecībā uz darba samaksu un paaugstināšanu
amatā)
Jebkura darba veida vienlīdzīgas pieejamības veicināšana sievietēm un
vīriešiem (piemēram, vīriešiem sociālā darba un sievietēm zinātnes un IT
darba pieejamības veicināšana)
Iedrošināt un atbalstīt cilvēkus, kas ziņo par nevienlīdzīgas darba
samaksas gadījumiem
Cits (NENOLASĪT)
NA

1

2

3
4
5
6

NEW

3

NOLASĪT: dažos sektoros strādā par maz vīriešu vai sieviešu. Piemēram, veselības aprūpes
sektorā ir maz medbrāļu (tā tradicionāli tiek uzskatīta par "sieviešu" profesiju) un maz
sieviešu, kas būtu laboratorijas tehniķes (tā tradicionāli tiek uzskatīta par "vīriešu" profesiju).

Q8

Šobrīd pastāv darba samaksas atšķirība starp noteiktām "sieviešu" profesijām un noteiktām
"vīriešu" profesijām, neraugoties uz faktu, ka šo darbu veikšanai ir nepieciešams līdzvērtīgs
apmācības un kvalifikācijas līmenis. Vai Jūs personiski teiktu, ka darba samaksas atšķirība ir
pilnīgi pamatota, diezgan pamatota, diezgan nepamatota vai pilnīgi nepamatota?

(TIKAI VIENA ATBILDE)
Pilnīgi pamatota
Diezgan pamatota
Diezgan nepamatota
Pilnīgi nepamatota
NA

1
2
3
4
5

NEW
Q9

Jūsuprāt, kurš no šiem pasākumiem visvairāk iedrošinātu sievietes un vīriešus strādāt
profesijās, kurās ir pārāk maz pārstāvēti attiecīgā dzimuma pārstāvji (-es)?

(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
Pievilcīgākas darba algas
Profesijās, kurās strādā pārāk maz sieviešu vai vīriešu, noteiktu darba
piedāvājumu rezervēšana nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvjiem (ēm)
Nodokļu atvieglojumu piemērošana darba devējiem, kas pieņem darbā
vīriešus un sievietes profesijās, kurās ir pārāk maz pārstāvēti attiecīgā
dzimuma pārstāvji (-es)
Kampaņas tādu profesiju popularizēšanai, kurās ir pārāk maz pārstāvēti
viena vai otra dzimuma pārstāvji
Labāki darba apstākļi šajās profesijās strādājošajiem
Cits (NENOLASĪT)
NA

1,

2,

3,
4,
5,
6,
7,

NEW
DEMOGRĀFIJA
D4

Kādā vecumā Jūs pabeidzāt pilna laika mācības? (PILNA LAIKA MĀCĪBAS – mācības ir
pamatnodarbošanās (saņemts pamatskolas vai vidusskolas diploms, bakalaura, maģistra
grāds u.c.))
(INT.: Ja JOPROJĀM MĀCĀS / STUDĒ, KODS ‘00’' – Ja NAV IZGLĪTĪBAS, KODS "01" – Ja
ATTEIKUMS, KODS "98" – Ja NA, KODS "99")

FL340 D4

4

D5a

Raksturojot Jūsu pašreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka Jūs esat pašnodarbināts (-ā),
algots (-a) darbinieks (-ce), fiziska darba veicējs (-a) vai bez profesionālas nodarbošanās?

(TIKAI VIENA ATBILDE)
Pašnodarbināts (-ā)
Algots (-a) darbinieks (-ce)
Fiziska darba veicējs (-a)
Bez profesionālas nodarbošanās
Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D5b JAUTĀT, JA PAŠNODARBINĀTS (-A), D5a=KODS 1
D5b

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Lauksaimnieks (-ce), mežstrādnieks (-ce), zvejnieks (-ce)
Veikala īpašnieks (-ce), amatnieks (-ce)
Speciālists (-e), kuram (-ai) ir privātprakse (jurists (-e), praktizējošs (-a)
ārsts (-e), grāmatvedis (-e), arhitekts (-e), …)
Uzņēmuma vadītājs (-a)
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D5c JAUTĀT, JA ALGOTS DARBINIEKS (-E), D5a=KODS 2
D5c

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Algots speciālists (-e) (algots (-a) ārsts (-e), jurists (-e), grāmatvedis (-e),
arhitekts (-e), …)
Vispārējā vadība, direktors (-e) vai augstākā līmeņa vadība
Vidējā līmeņa vadība
Civildienesta ierēdnis (-e)
Biroja darbinieks (-ce)
Cita veida algots (-a) darbinieks (-e)
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5
6
7

FL340 D5 MODIFIED
D5d JAUTĀT, JA FIZISKA DARBA VEICĒJS (-A), D5a=KODS 3
D5d

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Uzraugs (-dze)/brigadieris (-e) (komandas vadītājs (-a),...)
Fiziska darba veicējs (-a)
Nekvalificēts (-a) strādnieks (-ce)
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D5e JAUTĀT, JA RESPONDENTS (-E) IR BEZ PROFESIONĀLAS NODARBOŠANĀS,
D5a=KODS 4
D5e

Vai Jūsu pašreizējā nodarbošanās ir...?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Mājsaimnieks/ mājsaimniece
Students (-e) (pilna laika)
Pensionārs (-e)
Meklē darbu
Cits/Atteikums (NENOLASĪT)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D12

Kurā Latvijas pilsētā / novadā Jūs dzīvojat?
(JA NEPIECIEŠAMS, NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)

D13

Vai Jūs teiktu, ka dzīvojat … ?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Laukos vai ciematā
Mazā vai vidēji lielā pilsētā
Lielā pilsētā
NA (NENOLASĪT)

D18

1
2
3
4

Vai Jums ir mobilais telefons?
(NELASĪT)
1
2

Jā
Nē
D20

Vai Jūsu mājsaimniecībā ir fiksētā (parastā) telefona līnija?
(NELASĪT)
1
2

Jā
Nē
D22

Sakiet, lūdzu, cik daudz cilvēku, ieskaitot Jūs pašu, kuri ir 15 un vairāk gadus veci, dzīvo
Jūsu mājsaimniecībā?
(PIERAKSTĪT - JA "NA", KODS "98"- JA "ATTEIKUMS", KODS '99')
Ģimenes locekļu skaits vecumā 15un vairāk gadi

6

