Latvia
ISSP 2008 – Religion III
Questionnaire
(Latvian)

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Latvijas iedzīvotāju aptauja „Reliģija” un „Sociālā nevienlīdzība” (ISSP 2008, 2009)
Anketu nedrīkst dot respondentam patstāvīgai aizpildīšanai, kā arī ļaut respondentam pašam lasīt atbilžu variantus. Sekojiet
instrukcijām kursīvā. Tekstu kursīvā (piem., nevar pateikt) respondentiem nenolasiet. LŪDZU, ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU
ATBILDES VARIANTU KATRĀ JAUTĀJUMĀ (apvilkt ciparu attiecīgajā ailē)!

A. RELIĢIJA
(Iedodiet respondentam A1. kartīti!)

Ļoti
laimīgs

Diezgan
laimīgs

Ne pārāk
laimīgs

Pavisam
nelaimīgs

Nevar
pateikt

1

2

3

4

8

A1. Kopumā novērtējot savu dzīvi pēdējā
laikā, cik laimīgs vai nelaimīgs Jūs jūtaties?

A2.-A4. Vai Jūsuprāt ir vai nav slikti, ...( Lūdzu, atzīmējiet katrā rindiņā!)
Tas vienmēr
Tas gandrīz
Tas tikai šad Tas nav
ir slikti
vienmēr ir slikti tad ir slikti
slikti

(A2. kartīte)
A2. … ja vīrietis un sieviete stājas
dzimumattiecībās pirms precībām?
A3. ... ja laulāts cilvēks stājas
dzimumattiecībās ar kādu citu, nevis ar savu
vīru vai sievu?
A4. ... ja dzimumattiecībās stājas divi viena
dzimuma pieauguši cilvēki?

Nevar
pateikt

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

A5. Kā Jūs personīgi vērtējat to, ka sieviete izdara abortu, ...
(A2. kartīte)

Tas vienmēr
ir slikti

Tas gandrīz
vienmēr ir slikti

Tas tikai šad
tad ir slikti

Tas nav
slikti

Nevar
pateikt

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

a. ... ja ir liela iespējamība, ka bērns var
piedzimt ar nopietnu defektu?
b. ... ja ģimenei ir ļoti zemi ienākumi, un
vecāki nevar uzturēt vairāk bērnu?

A6. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādam apgalvojumam?
(A6. kartīte)
Vīra pienākums ir pelnīt naudu; sievai
jārūpējas par māju un ģimeni.

Pilnīgi
piekrītu

Piekrītu

Ne piekrītu,
ne nepiekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi
nepiekrītu

Nevar
pateikt

1

2

3

4

5

8

A7. Kā Jūs domājat, vai cilvēkiem visumā var uzticēties vai arī attiecībās ar cilvēkiem nepieciešama
piesardzība?
1. Cilvēkiem gandrīz vienmēr var uzticēties.
2. Cilvēkiem parasti var uzticēties.
3. Attiecībās ar cilvēkiem parasti ir nepieciešama piesardzība.
4. Attiecībās ar cilvēkiem piesardzības gandrīz nekad nevar būt par daudz.
8. Nevar pateikt
A8. Cik lielā mērā Jūs uzticaties…
(A8. kartīte)
a. Saeimai
b. Uzņēmējdarbībai
c. Baznīcai un reliģiskām organizācijām
d. Tiesām un tiesu sistēmai
e. Skolām un izglītības sistēmai

Pilnīgi
uzticos

Lielā mērā
uzticos

Zināmā mērā
uzticos

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Ļoti reti Pavisam
uzticos neuzticos

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Nevar
pateikt

8
8
8
8
8

A9. Mūs interesē, cik lielā mērā Jūs esat pārcēlies no vienas vietas uz citu. Kurš variants vislabāk atbilst
Jūsu dzīves pieredzei? (A9. kartīte)
1. Es esmu dzīvojis/dzīvojusi dažādās valstīs.
2. Es esmu dzīvojis/dzīvojusi dažādās vietās vienā valstī.
3. Es esmu dzīvojis/dzīvojusi vienas vietas dažādās apkaimēs. (Piemēram, vienas pilsētas dažādos rajonos; viena
novada dažādos pagastos)
4. Es esmu vienmēr dzīvojis/dzīvojusi vienā apkaimē.
A10.-A11. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem?
(A10. kartīte)
A10.a. Reliģisku grupu un draudžu
vadītājiem nevajadzētu censties ietekmēt
cilvēku balsojumu vēlēšanās.
A10.b. Reliģisku grupu un draudžu
vadītājiem nevajadzētu censties ietekmēt
valdības lēmumus.
A11.a. Mūsdienu zinātne kopumā
nodara vairāk ļaunuma nekā labuma.
A11.b. Mēs pārāk daudz paļaujamies uz
zinātni un pārāk maz uz reliģisko ticību.
A11. c. Pasaulē kopumā reliģijas biežāk
izraisa konfliktus nekā nes mieru.
A11.d. Ļoti reliģiozi cilvēki bieži ir pārāk
neiecietīgi pret citiem.

Pilnīgi
piekrītu

Piekrītu

Ne piekrītu,
ne nepiekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi
nepiekrītu

Nevar
pateikt

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A12. Kā Jūs domājat, vai baznīcai mūsu valstī ir pārāk liela vai pārāk maza ietekme?
1. Daudz par daudz ietekmes
2. Par daudz ietekmes
3. Apmēram tik, cik ir vajadzīgs
4. Par maz ietekmes
5. Daudz par maz ietekmes
8. Nevar pateikt
A13. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem?
(A13. kartīte)
a. Visām reliģiskajām grupām Latvijā
vajadzētu būt ar vienlīdzīgām tiesībām.
b. Mums ir jāciena visas reliģijas.

Pilnīgi
piekrītu

Piekrītu

Ne piekrītu,
ne nepiekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi
nepiekrītu

Nevar
pateikt

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A14. Cilvēkiem ir dažādas reliģijas un dažādi reliģiskie uzskati. Vai Jūs piekristu tam, ka cilvēks ar
atšķirīgu reliģiju vai ļoti atšķirīgiem reliģiskiem uzskatiem...
(A14. kartīte)
a. ... precētu Jūsu radinieku?
b. ...būtu tās partijas kandidāts, kurai Jūs
dodat priekšroku?

Noteikti
piekristu

Droši vien
piekristu

Droši vien
nepiekristu

Noteikti
nepiekristu

Nevar
pateikt

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

A15. Dažu cilvēku uzskatus vairākums atzīst par ekstrēmiem. Apskatīsi reliģiskos ekstrēmistus, tas ir,
cilvēkus, kuri tic, ka viņu reliģija ir vienīgā īstā ticība un visas pārējās reliģijas jāuzskata par ienaidniekiem.
Vai Jūs domājat, ka šādiem cilvēkiem būtu jāļauj...

a. ... rīkot publiskas sanāksmes, lai izteiktu savus uzskatus ?
b. ... izdot grāmatas, kuras pauž viņu uzskatus?
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Noteikti
jā

Droši
vien jā

Droši
vien nē

Noteikti
nē

Nevar
pateikt

1
1

2
2

3
3

4
4

8
8

A16. Lūdzu, atzīmējiet apgalvojumu, kas visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem par Dievu. (A16. kartīte)
1. Es neticu Dievam.
2. Es nezinu, vai Dievs ir, un es domāju, ka to arī nav iespējams uzzināt.
3. Es ticu, ka pastāv kāds Augstāks Spēks, bet neticu Dievam kā personībai (t.i., kas rūpējas par cilvēkiem un ir
saistīts ar tiem).
4. Es reizēm ticu un reizēm neticu Dievam.
5. Kaut arī es reizēm šaubos, tomēr es jūtu, ka ticu Dievam.
6. Es zinu, ka Dievs patiesi eksistē, un man par to nav nekādu šaubu.
A17. Kurš apgalvojums vislabāk apraksta Jūsu ticību Dievam? (A17. kartīte)
1.
2.
3.
4.

Es neticu un nekad neesmu ticējis Dievam.
Es agrāk ticēju, bet tagad vairs neticu Dievam.
Tagad ticu Dievam, bet agrāk es neticēju.
Es ticu un vienmēr esmu ticējis Dievam.
8. Nevar pateikt

A18. Vai Jūs ticat:
(A18. kartīte)
a. Pēcnāves dzīvei
b. Paradīzei
c. Ellei
d. Reliģiskiem brīnumiem
e. Reinkarnācijai – atdzimšanai šajā pasaulē atkal
un atkal
f. Nirvānai
g. Mirušo priekšteču pārdabiskām spējām?

Noteikti Droši vien Droši vien
jā
jā
nē
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Noteikti
nē
4
4
4
4

Nevar
pateikt
8
8
8
8

1

2

3

4

8

1
1

2
2

3
3

4
4

8
8

A19. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošiem apgalvojumiem?
Pilnīgi Piekrītu Ne piekrītu, Nepiekrītu Pilnīgi Nevar
piekrītu
ne nepiekrītu
nepiekrītu pateikt

(A19. kartīte)
a. Pastāv Dievs, kurš personīgi
rūpējas par katru cilvēku.
b. Cilvēks var maz ko darīt, lai
mainītu savu dzīves gaitu.
c. Manai dzīvei ir jēga tikai tāpēc,
ka Dievs ir.
d. Manuprāt, dzīvei nav nekādas jēgas.
e. Dzīvei ir jēga tikai tad, ja cilvēks
pats šo jēgu rada.
f. Man ir savs veids, kā saistīties ar Dievu
bez baznīcas vai dievkalpojumiem.

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A20.a. Kādai ticībai (reliģiskajai konfesijai) piederēja Jūsu māte laikā, kad Jūs piedzimāt? (A20a. kartīte)
1. Protestantismam (luterismam)
2. Katoļticībai
3. Jūdaismam
4. Pareizticībai
5. Islāmam

6. Vecticībai
7. Citai ticībai (Nosauciet!) …………………………
8. Neticīgā
9. Nevar pateikt

A20.b. Ja māte bija protestante: Tieši kuram protestantisma novirzienam viņa piederēja?
1. Luterismam

2. Baptismam

3. Adventismam

4. Vasarsvētku draudzei

5. Citam novirzienam (Nosauciet!) …………………

8. Nevar pateikt
3

A21.a. Kādai ticībai (reliģiskajai konfesijai) piederēja Jūsu tēvs laikā, kad Jūs piedzimāt? (A20a. kartīte)
1. Protestantismam (luterismam)
2. Katoļticībai
3. Jūdaismam
4. Pareizticībai
5. Islāmam

6. Vecticībai
7. Citai ticībai (Nosauciet!) …………………………
8. Neticīgais
9. Nevar pateikt

A21.b. Ja tēvs bija protestants: Tieši kuram protestantisma novirzienam viņš piederēja?
1. Luterismam
2. Baptismam
3. Adventismam

4. Vasarsvētku draudzei
5. Citam novirzienam (Nosauciet!) …………………
8. Nevar pateikt

A22.a. Kādā ticībā Jūs tikāt audzināts/-ta? (A20a. kartīte)
1. Protestantisma (luterisma)
2. Katoļticībā
3. Jūdaisma
4. Pareizticības
5. Islāma

6. Vecticībā
7. Citā ticībā (Nosauciet!) …………………………
8. Nekādā (neticīgais)
9. Nevar pateikt

A22.b. Ja Jūs audzināja protestantisma garā: Tieši kurā protestantisma novirzienā?
1. Luterisma
2. Baptisma
3. Adventisma

4. Vasarsvētku draudzes
5. Citā (Nosauciet!) …………………
8. Nevar pateikt

Ja respondents ir precējies vai dzīvo nereģistrētā laulībā, uzdodiet 23. jautājumu, ja nē, tad pārejiet pie 24.
jautājuma.
A23.a. Kādai ticībai (reliģiskajai konfesijai) pieder Jūsu dzīvesbiedrs/ dzīvesbiedre? (A20a. kartīte)
1. Protestantismam (luterismam)
2. Katoļticībai
3. Jūdaismam
4. Pareizticībai
5. Islāmam

6. Vecticībai
7. Citai ticībai (Nosauciet!) …………………………
8. Neticīgais/-ā
9. Nevar pateikt

A23.b. Ja viņš (viņa) ir protestants(-e): Tieši kuram protestantisma novirzienam viņš (viņa) pieder?
1. Luterismam
2. Baptismam
3. Adventismam

4. Vasarsvētku draudzei
5. Citam (Nosauciet!) …………………
8. Nevar pateikt

A24.Kad Jūs bijāt bērns, cik bieži Jūsu māte apmeklēja dievkalpojumus? (A24. kartīte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nekad
Retāk kā reizi gadā
Vienu vai divas reizes gadā
Vairākas reizes gadā
Apmēram reizi mēnesī
2- 3 reizes mēnesī

7. Gandrīz katru nedēļu
8. Katru nedēļu
9. Vairākas reizes nedēļā
10. Es nedzīvoju kopā ar māti
98. Nevar pateikt / Neatceras

A25. Kad Jūs bijāt bērns, cik bieži Jūsu tēvs apmeklēja dievkalpojumus? (A24. kartīte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nekad
Retāk kā reizi gadā
Vienu vai divas reizes gadā
Vairākas reizes gadā
Apmēram reizi mēnesī
2- 3 reizes mēnesī

7. Gandrīz katru nedēļu
8. Katru nedēļu
9. Vairākas reizes nedēļā
10. Es nedzīvoju kopā ar tēvu
98. Nevar pateikt / Neatceras
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A26. Kad jums bija 11 vai 12 gadu, cik bieži Jūs apmeklējāt dievkalpojumus? (A26. kartīte)
1.
2.
3.
4.
5.

Nekad
Retāk kā reizi gadā
Vienu vai divas reizes gadā
Vairākas reizes gadā
Apmēram reizi mēnesī

6.
7.
8.
9.

2- 3 reizes mēnesī
Gandrīz katru nedēļu
Katru nedēļu
Vairākas reizes nedēļā
98. Nevar pateikt / Neatceras

Domājot par tagadni ...
A27. Cik bieži Jūs lūdzat Dievu? (A27. kartīte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nekad
Retāk kā reizi gadā
Vienu vai divas reizes gadā
Vairākas reizes gadā
Apmēram reizi mēnesī
2- 3 reizes mēnesī

7. Gandrīz katru nedēļu
8. Katru nedēļu
9. Vairākas reizes nedēļā
10. Katru dienu
11. Vairākas reizes dienā

A28. Cik bieži Jūs piedalāties baznīcas vai citu reliģisko organizāciju darbā, neskaitot dievkalpojumus?
(A28. kartīte)
1. Nekad
6. 2- 3 reizes mēnesī
2. Retāk kā reizi gadā
7. Gandrīz katru nedēļu
3. Vienu vai divas reizes gadā
8. Katru nedēļu
4. Vairākas reizes gadā
9. Vairākas reizes nedēļā
5. Apmēram reizi mēnesī
A29. Vai Jūsu mājās ir svētnīca, altāris vai kāds atklāti novietots reliģisks priekšmets kā ikona, krucifikss,
menora u.c. reliģisku iemeslu dēļ? (nevis kā dekorācija)
1. Jā
2. Nē
A30. Cik bieži reliģisku iemeslu dēļ Jūs apmeklējat svētvietas, piemēram, Aglonas baziliku, svētvietas
ārzemēs? Lūdzu, neskaitiet regulārus dievkalpojumu apmeklējumus Jūsu parastajā dievkalpojumu vietā, ja
Jums tāda ir! (A30. kartīte)
1. Nekad
2. Retāk kā reizi gadā
3. Vienu vai divas reizes gadā
4. Vairākas reizes gadā
5. Apmēram reizi mēnesī vai biežāk
A31. Vai Jūs uzskatāt sevi par… ? (A31. kartīte)
1.
2.
3.
4.

Ārkārtīgi ticīgu
Ļoti ticīgu
Diezgan ticīgu
Ne ticīgu, ne neticīgu

5. Diezgan neticīgu
6. Ļoti neticīgu
7. Ārkārtīgi neticīgu
8. Nevar pateikt

A32. Kā Jūs vislabāk raksturotu sevi? (A32. kartīte)
1. Es esmu ticīgais un uzskatu sevi par garīgu cilvēku, kas interesējas par svēto vai pārdabisko.
2. Es esmu ticīgais, bet neuzskatu sevi par garīgu cilvēku, kas interesējas par svēto vai pārdabisko.
3. Es neesmu ticīgais, bet uzskatu sevi par garīgu cilvēku, kas interesējas par svēto vai pārdabisko.
4. Es neesmu ticīgais un neuzskatu sevi par garīgu cilvēku, kas interesējas par svēto vai pārdabisko.
8. Nevar pateikt
A33. Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem?
1. Visās reliģijās ir ļoti maz patiesības.
2. Būtiskas patiesības ir daudzās reliģijās.
3. Tikai viena reliģija ir patiesa.
8. Nevar pateikt
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A34. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat, ka reliģijas piekopšana palīdz cilvēkiem ...
(A34. kartīte)
a. rast iekšējo mieru un laimi
b. iegūt draugus
c. rast mierinājumu grūtos vai skumjos laikos
d. iepazīt īstos cilvēkus?

Pilnīgi Piekrītu Ne piekrītu, Nepie- Pilnīgi
Nevar
piekrītu
ne nepiekrītu krītu nepiekrītu pateikt
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8

A35. Vai Jūs varat teikt, ka Jūs esat „atdzimis” vai „piedzimis no jauna” – tas ir, vai Jūsu dzīvē ir bijis
pagrieziena punkts, kad jūs esat pievērsies Kristum?
1. Jā
2. Nē
8. Nevar pateikt.
A36. Kurš no šiem apgalvojumiem vislabāk atbilst Jūsu uzskatiem par Bībeli?
1. Bībele ir patiess Dieva vēstījums, un tā ir jāsaprot burtiski, vārds vārdā.
2. Bībele ir Dieva iedvesmots vēstījums, bet ne viss tajā jāuztver burtiski, vārds vārdā.
3. Bībele ir sena grāmata, kurā sakopoti mīti, leģendas, vēstures un morāles priekšstati.
4. Tas uz neattiecas uz mani.
8. Nevar pateikt.
A37. Vai Jūsu dzīvē ir bijis kāds pagrieziena punkts, kad Jūs pievērsāties reliģijai?
1. Jā
2. Nē
8. Nevar pateikt.
A38. Vai pēdējo gadu laikā Jūs esat nesis kādu upuri kā savas ticības izpausmi, piemēram, gavējis, ievērojis
īpašu diētu vai atteicies no kādām darbībām svētāmā laikā, piemēram, gavēņa laikā?
1. Jā
8. Nevar pateikt.
2. Nē
A39. Dievu iztēlojas ļoti dažādi. Mēs vēlētos zināt, kādu Jūs iedomājaties Dievu? Izvēlieties starp diviem
dotajiem pretstatiem.
Ja Jūs iztēlojaties Dievu kā Māti, tad norādiet skaitli 1, bet ja Dievu Jūs iztēlojaties kā Tēvu, norādiet skaitli 7. Ja
Dieva tēls jūsu izpratnē atrodas kaut kur starp šiem pretstatiem, norādiet to skaitli, kurš labāk raksturo Jūsu izpratni.
Līdzīgi novērtējiet pārējos pretstatu pārus. (A39. kartīte)
A. Māte
B. Pavēlnieks
C. Tiesnesis
D. Draugs

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Tēvs
Dzīvesbiedrs
Mīļotais
Karalis

8.NP
8. NP
8.NP
8.NP

A40. Tagad pāriesim pie kaut kā nedaudz atšķirīga. Lūdzu atzīmējiet, vai jūs domājat, ka minētie apgalvojumi
ir patiesi vai nepatiesi!
Noteikti Droši vien Droši vien Noteikti
Nevar
(A40. kartīte)
patiess
patiess
nepatiess nepatiess pateikt
1
2
3
4
8
a. Amuleti dažreiz tiešām nes laimi.
1
2
3
4
8
b. Daži zīlnieki patiešām spēj paredzēt nākotni.
1
2
3
4
8
c. Dažiem no tiem, kuri dziedina ar ticības spēku,
patiešām piemīt Dieva dota spēja izdziedēt.
1
2
3
4
8
d. Zodiaka zīme, kurā cilvēks dzimis, jeb
horoskops var ietekmēt viņa nākotni.
A41. Iedomājieties, ka ir pieņemts likums, kas ir pretrunā ar Jūsu reliģiskajiem principiem un mācību. Vai
Jūs ... ?
1. Noteikti sekosit likumam.
2. Droši vien sekosit likumam.
3. Droši vien sekosit saviem reliģiskajiem principiem.
4. Noteikti sekosit saviem reliģiskajiem principiem.
5. Jums nav reliģisko principu.
8. Nevar pateikt.
6

A42. Kāda ir Jūsu personiskā attieksme pret šādu reliģisko grupu pārstāvjiem? (A42. kartīte)
Ļoti
Diezgan Ne pozitīva, Diezgan
Ļoti
pozitīva pozitīva ne negatīva negatīva
negatīva
1
2
3
4
5
a. Kristiešiem
1
2
3
4
5
b. Musulmaņiem
1
2
3
4
5
c. Hinduistiem
1
2
3
4
5
d. Budistiem
1
2
3
4
5
e. Jūdaistiem
1
2
3
4
5
f. Ateistiem vai neticīgajiem

Nevar
pateikt
8
8
8
8
8
8

B. SOCIĀLĀ NEVIENLĪDZĪBA
B1. Tagad daži jautājumi par iespējām dzīvē gūt sekmes. Lai gūtu dzīvē sekmes, cik svarīgi ir… ?
Tas ir visĻoti
Diezgan Ne pārāk
Nemaz
(B1. kartīte)
Nevar
svarīgākais svarīgi
svarīgi
svarīgi nav svarīgi pateikt
1
2
3
4
5
a. nākt no turīgas ģimenes
8
1
2
3
4
5
b. lai vecāki būtu izglītoti
8
1
2
3
4
5
c. lai pašam būtu laba izglītība
8
1
2
3
4
5
d. lai būtu ambīcijas (godkāre)
8
1
2
3
4
5
e. cītīgi strādāt
8
1
2
3
4
5
f. pazīt īstos cilvēkus
8
1
2
3
4
5
g. politiskie sakari
8
1
2
3
4
5
h. dot kukuļus
8
1
2
3
4
5
i. cik svarīga ir cilvēka rase/ tautība
8
1
2
3
4
5
j. cilvēka reliģija
8
1
2
3
4
5
k. piedzimt par vīrieti vai sievieti
8
B2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem?
Nevar
Pilnīgi Pie- Ne piekrītu, NepiePilnīgi
(B2. kartīte)
pateikt
piekrītu krītu ne nepiekrītu krītu nepiekrītu
a. Lai mūsdienās Latvijā vienmēr gūtu
1
2
3
4
5
8
panākumus, ir jābūt korumpētam.
b. Latvijā tikai skolniekiem no labākajām vidus1
2
3
4
5
8
skolām ir labas izredzes iegūt augstāko izglītību.
c. Latvijā tikai bagātie var atļauties augstskolas
1
2
3
4
5
8
mācību maksu.
d. Latvijā cilvēkiem ir vienādas iespējas iestāties
1
2
3
4
5
8
augstskolā neatkarīgi no viņu dzimuma, tautības
vai sociālās izcelsmes.
B3. Vai Jūs teiktu, ka Jūsu alga ir … (Ja Jūs šobrīd nestrādājat, lūdzu pasakiet par savu pēdējo darbu.)
1. Daudz mazāka nekā Jūs esat pelnījis.
5. Daudz lielāka nekā Jūs esat pelnījis.
2. Mazāka nekā Jūs esat pelnījis.
6. Nekad neesat strādājis.
3. Tik liela, cik Jūs esat pelnījis.
8. Nevar pateikt
4. Lielāka nekā Jūs esat pelnījis.
B4. (B4. kartīte) Kā Jūs domājat, cik daudz mēnesī parasti pelna šādu profesiju pārstāvji pēc nodokļu
atrēķināšanas? Daudziem cilvēkiem par to nav īstas skaidrības, bet Jūs varat aptuveni minēt.
(Ja respondents nosauc „no – līdz”, ierakstiet vidējo)

Cik daudz mēnesī pelna:

Lati

a. ģimenes ārsts
b. lielas privātas Latvijas kompānijas priekšsēdētājs
c. pārdevējs
d. nekvalificēts rūpnīcas strādnieks
e. Latvijas valdības ministrs?
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Nevar pateikt

9998
9998
9998
9998
9998

B5. (B4. kartīte)Cik daudz, pēc Jūsu domām, šo profesiju pārstāvjiem būtu jāpelna mēnesī pēc nodokļu
atrēķināšanas, neatkarīgi no tā, ko viņi faktiski saņem?
Cik daudz mēnesī būtu jāpelna:
a. ģimenes ārstam
b. lielas privātas Latvijas kompānijas priekšsēdētājam
c. pārdevējam
d. nekvalificētam rūpnīcas strādniekam
e. Latvijas valdības ministram?

Nevar pateikt

Lati

9998
9998
9998
9998
9998

B6. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem?
(B6. kartīte)
a. Ienākumu atšķirības Latvijā ir pārāk lielas.
b. Valdības pienākums ir samazināt ienākumu
atšķirības cilvēkiem ar augstiem un zemiem
ienākumiem.
c. Valdībai būtu jānodrošina apmierinošs dzīves
līmenis bezdarbniekiem.
d. Valdībai būtu jātērē mazāk nabadzīgo
pabalstiem.

Pilnīgi Pie- Ne piekrītu, Nepie- Pilnīgi
Nevar
piekrītu krītu ne nepiekrītu krītu nepiekrītu pateikt
1
2
3
4
5
8
1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

B7.a. Vai, Jūsuprāt, cilvēkiem ar augstiem ienākumiem būtu jāpiemēro augstākas, tādas pašas vai zemākas
ienākumu nodokļu likmes nekā tiem, kam ir zemi ienākumi?
1. Daudz augstākas nodokļu likmes
2. Augstākas
3. Tādas pašas
4. Mazākas
5. Daudz mazākas
8. Nevar pateikt
B7.b. Kopumā kā Jūs raksturotu pašreizējos nodokļus cilvēkiem ar augstiem ienākumiem Latvijā?
1. Daudz par augstu
4. Par zemu
2. Par augstu
5. Daudz par zemu
3. Apmēram pareizi
8. Nevar pateikt
B8. Vai tas ir taisnīgi vai netaisnīgi - pareizi vai nepareizi, ka cilvēki ar lielākiem ienākumiem var…
Ļoti tais- Diezgan Ne taisnīgi, ne
Diezgan
Ļoti netais- Nevar
(B8. kartīte)
a. Samaksāt par labāku veselības
aprūpi nekā cilvēki ar zemiem
ienākumiem?
b. Samaksāt par labāku izglītību
saviem bērniem nekā cilvēki ar
zemiem ienākumiem?

nīgi, pilnīgi
pareizi

taisnīgi,
pareizi

netaisnīgi,
divējādas jūtas

netaisnīgi,
nepareizi

nīgi, noteikti
nepareizi

pateikt

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

B9. Visās valstīs pastāv atšķirības un pat konflikti starp dažādām sociālajām grupām. Pēc Jūsu domām, cik
lielas nesaskaņas Latvijā ir starp…
Nevar
Ļoti lielas Lielas ne- Ne pārāk lielas
Nav
(B9. kartīte)
nesaskaņas saskaņas
nesaskaņas nesaskaņu pateikt
1
2
3
4
a. nabadzīgajiem cilvēkiem un bagātajiem?
8
1
2
3
4
b. strādnieku šķiru un vidusslāni?
8
1
2
3
4
c. vadītājiem un darbiniekiem?
8
1
2
3
4
d. cilvēkiem sabiedrības augšslāņos un
8
apakšslāņos?

8

B10.a. (B10. kartīte) Mūsu sabiedrībā ir cilvēku grupas, kuras ir tuvāk sabiedrības
augšai, un grupas, kuras ir tuvāk apakšai. Paskatieties uz skalu. Kur uz šīs skalas
Jūs novietotu sevi?
________

(Ierakstiet nosaukto ciparu!)

98. Nevar pateikt
B10.b. Ja Jūs domājat par ģimeni, kurā Jūs uzaugāt, kur Jūs novietot sevi tolaik?
________

Augša

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Apakša

(Ierakstiet nosaukto ciparu!)

98. Nevar pateikt
B11. Tagad par Jūsu tagadējo darbu (vai Jūsu pēdējo darbu, ja Jūs pašreiz nestrādājat). Ja Jūs salīdzināt
savu darbu ar sava tēva darbu, kad Jums bija 16 gadi, vai Jūsu darba līmenis vai statuss ir (vai bija)…
1. Daudz augstāks nekā Jūsu tēvam
2. Augstāks
3. Apmēram tāds pats
4. Zemāks

5. Daudz zemāks nekā Jūsu tēvam
6. Es nekad neesmu strādājis
7. Nezinu, ko mans tēvs darīja/ tēvs nekad nav strādājis/
neesmu pazinis savu tēvu/ tēvs bija miris

B12. Izlemjot, cik daudz cilvēkiem būtu jāpelna, cik svarīgi, Jūsuprāt, ir šādi apstākļi?
(B12. kartīte)
a. Ar cik lielu atbildību saistīts darbs
b. Izglītībai un apmācībai veltīto gadu skaits
c. Kas ir nepieciešams, lai apgādātu ģimeni
d. Vai cilvēkam ir jāuztur bērni
e. Cik labi viņš vai viņa veic darbu
f. Cik centīgi viņš vai viņa strādā

Vissva- Ļoti Diezgan Ne pārāk Nemaz nav Nevar
rīgākais svarīgi svarīgi
svarīgi
svarīgi
pateikt
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8

B13. (B13. kartīte) Vai Jūsu alga ir taisnīga? Mēs nejautājam, cik Jūs gribētu pelnīt, bet gan, vai Jūs saņemat
atbilstoši Jūsu kvalifikācijai un pūlēm. Vai Jūsu alga ir… (Ja Jūs šobrīd nestrādājat, lūdzu, pasakiet par
savu pēdējo darbu.)
5. Daudz par lielu nekā ir taisnīgi
1. Daudz par mazu nekā ir taisnīgi
6. Nekad neesat strādājis
2. Nedaudz mazāka nekā ir taisnīgi
8. Nevar pateikt
3. Tā ir apmēram taisnīga
4. Nedaudz lielāka nekā ir taisnīgi
B14. (B14. kartīte) Šīs piecas diagrammas parāda dažādus sabiedrību modeļus. Lūdzu, izlasiet aprakstus,
aplūkojiet diagrammas un izlemiet, kura no tām vislabāk raksturo Latviju šobrīd un kādai tai vajadzētu būt.

A
Neliela elite augšā,
ļoti maz cilvēku
vidū un liela cilvēku
masa apakšā.

B

C

D

Piramīdas veida
sabiedrība ar mazu eliti
augšā, vairāk cilvēkiem
vidū un visvairāk apakšā.

Piramīda, ja neskaita
to, ka nedaudz cilvēku
atrodas tās pašā
apakšā.

Sabiedrība, kurā
visvairāk
cilvēku atrodas
vidū

a. Kurš sabiedrības modelis vislabāk atbilst
šodienas Latvijai?
b. Kādai, pēc Jūsu domām, vajadzētu būt Latvijai kuru modeli Jūs izvēlētos?
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E
Daudz cilvēku tuvāk
augšai un tikai
nedaudz tuvāk
apakšai.

A

B

C

D

E

Nevar pateikt

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

B22. (B22. kartīte) Aplūkojiet dažādu darba veidu sarakstu. Kāda veida darbs bija Jūsu tēvam un mātei, kad
jums bija 16 gadu (vai pirms tam, - laikā, kad viņi strādāja algotu darbu)? (Vispirms pajautājiet par tēvu un
atzīmējiet atbildi stabiņā a., mātes nodarbošanos atzīmējiet stabiņā b.)
Darba veids

a. Jūsu tēvs b. Jūsu māte

Profesionāls un tehnisks (piem., ārsts, skolotājs, inženieris, mākslinieks,
rēķinvedis, medmāsa)
Augstākās pārvaldes (baņķieris, lielas firmas vadošs darbinieks, augsta valsts
amatpersona, apvienības/organizācijas amatpersona)
Kantora darbinieks, ierēdnis (sekretārs, ierēdnis, iestādes administrators,
civildienesta ierēdnis, grāmatvedis)
Tirdzniecība (vadītājs tirdzniecībā, veikala īpašnieks, pārdevējs,
apdrošināšanas aģents, iepircējs)
Apkalpojošā nozare (restorāna īpašnieks, policijas virsnieks, oficiants,
frizieris, uzraugs)
Kvalificēts strādnieks (meistars, mehāniķis, iespiedējs, šuvējs, atslēdznieks,
elektriķis)
Puskvalificēts strādnieks (mūrnieks, autobusa vadītājs, konservēšanas
strādnieks, galdnieks, metālapstrādātājs, maiznieks)
Nekvalificēts strādnieks (strādnieks, šveicars, durvju sargs, apkopējs)
Laukstrādnieks (fermas strādnieks, traktora vadītājs)
Lauku saimniecības īpašnieks, pārvaldnieks
Tēvs/ māte nekad nav strādājis/-jusi
Nav ziņu par tēvu/ māti

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9
10
96
98

8
9
10
96
98

B15.a. Vai Jūsu tēvs strādāja valsts vai privātajā sektorā, kad Jums bija 16 gadi? Ja Jūsu tēvs tajā laikā
nestrādāja, atbildiet par viņa pēdējo darbu pirms tam.
1. Darba ņēmējs privātsektorā
2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumā, iestādē
3. Pašnodarbinātais vai darba devējs privātā uzņēmumā, firmā
4. Citur (Lūdzu, precizējiet!)
______________________________________________________________
8. Nevar pateikt
B15.b. Kad Jums bija 16 gadi, kāda veida darbu strādāja Jūsu tēvs, kāda bija viņa profesija? Lūdzu,
aprakstiet pilnībā, norādiet arī nozari un amatu. Ja Jūsu tēvs tajā laikā nestrādāja, atbildiet par viņa pēdējo
darbu pirms tam.
Profesija, amats __________________________________________________________
|___|___|___|___|

Nozare _________________________________________________________________

0000 – tēvu nepazina, bija miris

9998 - nevar pateikt

B16.a. Kad Jums bija 16 gadi, vai Jūsu māte strādāja ārpus mājas? Ja Jūsu māte nestrādāja, kad Jums bija
16 gadi, vai viņa strādāja pirms tam? Ja viņa strādāja pirms tam, tad kad viņa pārtrauca strādāt?
(B16a. kartīte)
1. Jā, mana māte strādāja, kad man bija 16 gadi.
2. Nē, mana māte nekad nav strādājusi ārpus mājas.
3. Nē, mana māte pārtrauca strādāt pirms viņa apprecējās.
4. Nē, mana māte pārtrauca strādāt pēc apprecēšanās, bet pirms pirmā bērna piedzimšanas.
5. Nē, mana māte pārtrauca strādāt pēc pirmā bērna piedzimšanas.
8. Nevar pateikt
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B16.b. Kad Jums bija 16 gadi, vai Jūsu māte strādāja valsts vai privātajā sektorā? Ja jūsu māte nestrādāja
algotu darbu tajā laikā, lūdzu, atbildiet par viņas pēdējo darbu pirms tam.
1. Darba ņēmējs privātsektorā
2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumā, iestādē
3. Pašnodarbinātā vai darba devējs privātā uzņēmumā, firmā
4. Citur (Lūdzu, precizējiet!) ______________________________________________________________
5. Man māte nekad nav strādājusi ārpus mājas.
8. Nevar pateikt
B16.c. Kad Jums bija 16 gadi, kāda veida darbu strādāja Jūsu māte, kāda bija viņas profesija? Lūdzu,
aprakstiet pilnībā, norādiet arī nozari un amatu. Ja Jūsu tēvs tajā laikā nestrādāja, atbildiet par viņa pēdējo
darbu pirms tam.
Profesija, amats _________________________________________________________
|___|___|___|___|

Nozare

________________________________________________________________

0000 – māti nepazina, bija mirusi

9998 - nevar pateikt

B17. Cik daudz grāmatu bija Jūsu ģimenei mājās, kad Jūs bijāt 16 gadus vecs? (visu veidu grāmatas, ieskaitot
bērnu un speciālo literatūru, u.c.) (B17. kartīte)
1. Neviena
4. Apmēram 20
7. Apmēram 200
2. 1 vai 2
5. Apmēram 50
8. Apmēram 500
3. Apmēram 10
6. Apmēram 100
9. 1 000 vai vairāk
98. Nevar pateikt
B.25. Lūdzu, atcerieties laiku, kad Jums bija 16 gadi vai mazāk, ja Jūs atstājāt skolu agrākā vecumā. Kā Jūs
sevi raksturotu tajā laikā?
Pilnīgi Pie- Ne piekrītu, Nepie- Pilnīgi Nevar
piekrītu krītu ne nepiekrītu krītu nepiekrītu pateikt

a. Es ļoti centos iet uz skolu katru dienu, pat ja biju
nedaudz slims vai ja bija kāds cits attaisnojošs iemesls
palikt mājās.
b. Skolā es centos, cik labi spēju, pat ja uzdevums man
nepatika.
c. Es ļoti pūlējos labi izpildīt skolas uzdevumu arī tad, ja
tā rezultāti parādījās tikai pēc ilga laika.

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

B23. (B23. kartīte) Aplūkojiet dažādu darba veidu sarakstu. Kāda veida darbs Jums bija Jūsu pirmajā darbā
pēc klātienes mācību pabeigšanas, un kāda veida darbs Jums ir tagad? Ja Jūs šobrīd nestrādājat, lūdzu,
atbildiet par Jūsu pēdējo darbu!
Darba veids
Profesionāls un tehnisks (piem., ārsts, skolotājs, inženieris, mākslinieks, grāmatvedis,
medmāsa)
Augstākās pārvaldes (baņķieris, lielas firmas vadošs darbinieks, augsta valsts
amatpersona, apvienības/organizācijas amatpersona)
Kantora darbinieks, ierēdnis (sekretārs, ierēdnis, iestādes administrators, civildienesta
ierēdnis, grāmatvedis)
Tirdzniecība (vadītājs tirdzniecībā, veikala īpašnieks, pārdevējs, apdrošināšanas aģents,
iepircējs)
Apkalpojošā nozare (restorāna īpašnieks, policijas virsnieks, oficiants, frizieris,
uzraugs)
Kvalificēts strādnieks (meistars, mehāniķis, iespiedējs, šuvējs, atslēdznieks, elektriķis)
Puskvalificēts strādnieks (mūrnieks, autobusa vadītājs, konservēšanas strādnieks,
galdnieks, metālapstrādātājs, maiznieks)
Nekvalificēts strādnieks (strādnieks, šveicars, durvju sargs, apkopējs)
Laukstrādnieks (fermas strādnieks, traktora vadītājs)
Lauku saimniecības īpašnieks, pārvaldnieks
Mans pirmais darbs ir arī mans tagadējais darbs (vienīgais darbs)
Nekad nav strādājis/-jusi
11

a. Jūsu
pirmais
darbs

b. Jūsu
tagadējais/
pēdējais darbs

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9
10

8
9
10
96
97

97

B18.a. Jūsu pirmajā darbā pēc klātienes mācību pabeigšanas, vai Jūs strādājāt valsts vai privātajā sektorā?
1. Darba ņēmējs privātsektorā
2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumā, iestādē
3. Pašnodarbinātais vai darba devējs privātā uzņēmumā, firmā
4. Citur (Lūdzu, precizējiet!) ______________________________________________________________
7. Jums nekad nav bijis algots darbs.
8. Nevar pateikt
B18.b. Jūsu pirmajā darbā, kāda bija Jūsu profesija? Lūdzu, aprakstiet pilnībā, norādiet arī nozari un
amatu.
Profesija, amats _______________________________________________________________________________
|___|___|___|___|

Nozare _________________________________________________________________
0000 – nekad nav strādājis 9998 - nevar pateikt

(B19.a. = D9; B19.b = D11)

B20. Vairums cilvēku jūtas piederīgi kādai sabiedrības šķirai. Kurai no minētajām sociālajām grupām
Jūs varētu sevi pieskaitīt?
1. Zemākā grupa
2. Strādnieku šķira
3. Zemākā vidusšķira/ augstākā strādnieku šķira
4. Vidusšķira
5. Augstākā vidusšķira
6. Augstākā šķira
8. Nevar pateikt
Nākošie divi jautājumi ir par Jūsu un Jūsu tagadējās ģimenes īpašumiem.
B21.a. (B21a. kartīte) Apmēram cik daudz naudas paliktu, ja tiktu pārdota māja vai dzīvoklis, kurā Jūs
un/vai Jūsu tagadējā ģimene dzīvo un tiktu apmaksāti visi parādi par to, piemēram, hipotēku/ķīlu zīme vai
personīgais aizņēmums? Lūdzu, novērtējiet pēc iespējas precīzāk!
1. Paliktu tikai parādi
2. Man/mums nepieder māja/dzīvoklis
3. 1 – 5 000 latu
4. 5 000 – 10 000 latu
5. 10 000 – 20 000 latu
6. 20 000 – 30 000 latu

7. 30 000 – 40 000 latu
8. 40 000 – 60 000 latu
9. 60 000 – 90 000 latu
10. 90 000 – 150 000 latu
11. 150 000 – 250 000 latu
12. Vairāk kā 250 000 latu
98. Nevar pateikt

B21.b. (B21b. kartīte) Apmēram cik daudz naudas paliktu, ja Jūs un/vai Jūsu tagadējā ģimene pārvērstu
skaidrā naudā visus savus ietaupījumus, akcijas vai obligācijas un tad atmaksātu visus savus parādus (bet
neiekļaujot aizņēmumus par mājām)? Lūdzu, novērtējiet pēc iespējas precīzāk!
1. Paliktu tikai parādi
2. Nekas
3. 1 – 100 latu
4. 100 – 200 latu
5. 200 – 300 latu
6. 300 – 400 latu

7. 400 – 600 latu
8. 600 – 1000 latu
9. 1000 – 2000 latu
10. 2000 – 5000 latu
11. 5000 – 10 000 latu
12. Vairāk kā 10 000 latu
98. Nevar pateikt

B24. Kā Jūs sevi personīgi raksturotu?
(B24. kartīte)
a. Es ļoti cenšos izpildīt savus ikdienas pienākumus, pat ja esmu nedaudz slims vai ja ir
kāds cits attaisnojošs iemesls pārtraukumam.
b. Es cenšos, cik labi spēju, pat ja uzdevums
man nepatīk.
c. Es ļoti pūlos darbu labi izpildīt arī tad, ja tā
rezultāti parādās tikai pēc ilga laika.

Pilnīgi
piekrītu

Pie- Ne piekrītu, Nepiekrītu ne nepiekrītu krītu

Nevar
Pilnīgi
nepiekrītu pateikt

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8
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DEMOGRĀFIJA
D1. Respondenta dzimums:
1. Vīrietis
2. Sieviete
D2. Jūsu vecums:

|______| gadi (pilni gadi)

D3. Kāds ir Jūsu ģimenes stāvoklis?
1. Precējies/ precējusies un dzīvo kopā => uz D5. jautājumu
2. Atraitnis, atraitne
3. Šķīries
4. Precējies/ precējusies, bet dzīvo šķirti
5. Neprecējies/ neprecējusies (nekad nav bijis precējies)
D4. Vai Jums ir pastāvīgs partneris, ar ko Jūs dzīvojat kopā?
1. Jā
2. Nē
D5. Kopumā ņemot, cik gadu jūs esat mācījies (skolā, arodskolā, augstskolā, bet ne kvalifikācijas
paaugstināšanas vai pārkvalificēšanās kursos utt.)?
Tiem, kuri aptaujas brīdī mācās, atzīmēt:

95. Pašreiz mācās skolā

vai

Tiem, kuri aptaujas brīdī nemācās, norādīt pilnus apmācības gadus |______|

96. Pašreiz mācās augstskolā
97. Nekad nav mācījies
98. Nevar pateikt

D6. Jūsu izglītība (norādīt augstāko līmeni):
1. Nepabeigta pamatizglītība
2. Pamatizglītība
3. Nepabeigta vidējā; arodizglītība bez vidējās
4. Vidējā

5. Vidējā speciālā; arodizglītība ar vidējo
6. Nepabeigta augstākā (vismaz 2 pilni gadi)
7. Augstākā / bakalaura, maģistra vai doktora grāds

(KARTĪTE D7.) D7. Tagad jautājums par Jūsu galveno iztikas avotu: vai Jūs pašlaik … (Atzīmēt vienu galveno
iztikas avotu)
1. strādājat pilnu darba nedēļu (40 un vairāk stundas)
2. strādājat pusslodzi (15 līdz 39 stundas nedēļā)
3. strādājat mazāk kā 15 stundas nedēļā/ īslaicīgi nestrādā
4. palīdzat citiem ģimenē (firmā, uzņēmumā)
Nestrādājošiem: 5. bezdarbnieks (saņem bezdarbnieka pabalstu)
6. students, skolnieks
7. pensijā
8. mājsaimniece/ mājsaimnieks; veic mājasdarbus
9. pastāvīgi darba nespējīgs/ invalīds (saņem invaliditātes pabalstu)
10. cita nenodarbināto grupa; profesionālā apmācībā
D8. Cik stundu nedēļā Jūs parasti strādājat? (Atbilstoši galvenajam iztikas avotam)
00. nestrādā/
97. Atteicās
98. Nevar pateikt,
|_______| stundas
īslaicīgi
atbildēt
ļoti atšķiras
nestrādā

99. NA

D9. Kāda ir Jūsu profesija? (Atbilstoši galvenajam iztikas avotam. Ja šobrīd nestrādā – iepriekšējā profesija.)
(Norādiet arī nozari un amatu, kurā respondents strādā).
Profesija, amats ______________________________________________________________
|___|___|___|___|

Nozare _______________________________________________________________

00 – nekad nav strādājis

9997- atteicās atbildēt

9998 - nevar pateikt; nepietiekoši precizēts
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D10. Vai Jūs vadāt citus vai arī esat atbildīgs par citu cilvēku darbu? (Ja šobrīd nestrādā – par iepriekšējo
profesiju.)
1. Jā
7. Atteicās atbildēt
2. Nē
8. Nevar pateikt
0. Nestrādā
D11. Vai Jūs strādājat valsts vai privātajā sektorā? (Ja šobrīd nestrādā – par iepriekšējo profesiju.)
1. Budžeta iestādē (mācību, ārstniecības, pašvaldības, valsts administrācijas, valsts finansētā sabiedriskā
iestādē vai organizācijā, valsts aģentūrā utt.)
Î uz D13. jautājumu
2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumā, firmā (arī daļēji privātā vai daļēji valsts, ar valsts kapitāla daļu,
kooperatīvā vai kopsaimniecībā; bezpeļņas organizācijā, kuru nefinansē valsts) Î uz D13. jautājumu
3. Privātsektorā kā darba ņēmējs
Î uz D13. jautājumu
4. Pašnodarbinātais vai darba devējs privātā uzņēmumā, firmā
Î uz D12. jautājumu
0. Nekad nav strādājis/usi
Î uz D13. jautājumu
Jautājums pašnodarbinātajam vai darba devējam privātā uzņēmumā vai firmā.

D12. Vai Jūsu firmā, uzņēmumā ir algoti darbinieki un kāds ir to skaits? (Ja šobrīd nestrādā – par iepriekšējo
profesiju)
|_______| cilvēki
0000 - nav darba devējs
D13. Vai Jūs esat arodbiedrības biedrs?
1.
2.
3.

Jā, esmu
Agrāk biju arodbiedrības biedrs
Nē, nekad neesmu bijis

8.
0.
9.

Nevar pateikt
Nekad nav strādājis/usi
Nav atbildes; atsakās atbildēt

D14. Tagad par Jūsu vīra/sievas/ pastāvīgā partnera galveno iztikas avotu: vai viņš/ viņa pašlaik … (Atzīmēt
vienu galveno iztikas avotu)
00. Nav precējies/ nav partnera => uz D17. jautājumu
1. Strādā pilnu darba nedēļu (40 un vairāk stundas)
2. Strādā pusslodzi (15 līdz 39 stundas nedēļā)
3. Strādā mazāk kā 15 stundas nedēļā / īslaicīgi nestrādā
4. Palīdz citiem ģimenes locekļiem
5. Bezdarbnieks
6. Students, skolnieks

7. Pensijā
8. Mājsaimniece/mājsaimnieks; veic mājasdarbus
9. Pastāvīgi darba nespējīgs/ invalīds (saņem
invaliditātes pabalstu)
10. Cita nenodarbināto grupā
98. Nevar pateikt

D15. Kāda ir Jūsu vīra/ sievas/ pastāvīgā partnera profesija? (Atbilstoši galvenajam iztikas avotam. Ja šobrīd
nestrādā – iepriekšējā profesija.)(Norādiet arī nozari un amatu, kurā vīrs /sieva strādā)
Profesija, amats ___________________________________________________________
|___|___|___|___|

Nozare __________________________________________________________________

00 - nav precējies; vīrs/sieva nekad nav strādājis/usi 9997 - atteicās atbildēt
9998 – nezina; nepietiekoši precizēts
D16. Vai Jūsu vīrs/ sieva/ partneris strādā valsts vai privātajā sektorā? ( Ja šobrīd nestrādā – par iepriekšējo
profesiju.)
1. Budžeta iestādē (mācību, ārstniecības, pašvaldības, valsts administrācijas, valsts finansētā sabiedriskā
iestādē vai organizācijā, valsts aģentūrā utt.)
2. Valsts vai pašvaldību uzņēmumā, firmā (arī daļēji privātā vai daļēji valsts, ar valsts kapitāla daļu,
kooperatīvā vai kopsaimniecībā; bezpeļņas organizācijā, kuru nefinansē valsts)
3. Privātsektorā kā darba devējs vai ņēmējs
4. Pašnodarbinātais vai darba devējs privātā uzņēmumā, firmā
0. Nekad nav strādājis/usi; nav precējies/ nav partnera
D17. Kādi pagājušajā mēnesī bija Jūsu personīgie ienākumi pēc nodokļu atvilkšanas, ņemot vērā visus
ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas, nomas maksas par Jūsu īpašumiem utt.?
|__________| lati

99997 - atteicās atbildēt

99998 – nezina
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D18. Kādi pagājušajā mēnesī bija Jūsu ģimenes ienākumi pēc nodokļu atvilkšanas, ņemot vērā visus
ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas, nomas maksas par Jūsu īpašumiem utt.?
|__________| lati

99997 - atteicās atbildēt

99998 – nezina

D19.a. Cik pieaugušie dzīvo Jūsu ģimenē (18 gadus veci un vecāki)?

|________| pieaugušie

D19.b. Cik bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, dzīvo Jūsu ģimenē?
|________| bērni
……………………………………………………………….
D20. Kopā ģimenē cilvēki
|________|
(KARTĪTE D21.) D21. Kurai politiskajai partijai Jūs visbiežāk piekrītat?
__________________________________________________________________________________
96. Nevienai partijai 97. Atteicās atbildēt 98. Nevar pateikt
D22. Vai Jūs piedalījāties 9. Saeimas vēlēšanās 2006. gada 7. oktobrī?
1. Jā
97. Atteicās atbildēt
2. Nē
98. Nezin, neatceras
0. Man nebija tiesību vēlēt
D23. Kādai reliģiskai grupai (konfesijai) Jūs piederat? (Precizējiet!)
7. Jūdaists (precizējiet!) ____________________
1. Nav ticīgs
8. Musulmanis
2. Katolis (precizējiet!) ____________________
9. Citai kristiešu konfesijai (?) ______________
3. Luterānis
10. Citas austrumu reliģijai (?) _______________
4. Citas konfesijas protestants (precizējiet, kādas!)
___________________
11. Citai reliģijai (?) _______________________
5. Baptists (precizējiet!) ____________________
97. Atteicās atbildēt
6. Pareizticīgais (precizējiet!) _________________
98. Nevar pateikt
D24. Cik bieži Jūs apmeklējat dievkalpojumus?
1. Vairākas reizes nedēļā
2. Vienu reizi nedēļā
3.1. Gandrīz katru nedēļu
3.2. 2 vai 3 reizes mēnesī
4. Reizi mēnesī
5. Vairākas reizes gadā

6. Vienu reizi gadā
7. Vēl retāk
8. Nekad
97. Atteicās atbildēt
98. Nevar pateikt; ļoti atšķirīgi

D25. = B10.a

D26. Jūsu tautība:
1. Latvietis
2. Krievs
3. Cita (norādiet) _____________________
D27. Vai Jūs dzīvojat
1.
2.
3.
4.
5.

lielā pilsētā,
lielas pilsētas piepilsētā vai nomalē,
nelielā pilsētā,
lauku ciematā,
lauku mājā vai lauku saimniecībā?
Pateicamies par atsaucību!
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Aizpilda intervētājs tūlīt pēc intervijas
E1. Kādā valodā notika intervija?
1. Latviešu
2. Krievu
E2. Aptaujas adrese:

______________________________________________ |____|____|____|

E3. Apdzīvotās vietas tips:
1. Rīga
2. Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne
3. Rajona centrs
4. Cita pilsēta
5. Pilsētciemats
6. Neliels ciemats, ciems, lauki
E4. Reģions:

E5. Rajons:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rīga
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

………………………………………….

|____|____|

E6. Datums, kad notika intervija:

|____|____|

E7. Intervijas ilgums

|____|____| minūtes

E8. Intervētāja vārds, uzvārds:

_____________________________________________________

Apliecības numurs: |___|___|___|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aizpilda institūtā
E9. Apdzīvotās vietas lielums:
1. Vairāk par 500 000
2. 100 000 – 500 000
3. 50 000 – 100 000
4. 20 000 – 50 000

5.
6.
7.
8.

10 000 - 20 000
5 000 - 10.000
2 000 - 5 000 iedzīvotāju
mazāk par 2 000 iedzīvotāju

E10. Anketas valoda: 1
E11. Anketas Nr.: ________
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