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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS 

APSEKOJUMS 

1-pieaugušo 

izglītība 
17.09.2010. Komisijas Regula Nr.823/2010 VSPARK 10507014                              

 

APTAUJAS ANKETA   
A. IEVADDAĻA 

 

 A_1 Apdzīvotā teritorija (ATVK kods):              
 

 A_2 Personas Nr. (pēc saraksta):           
 

A_3  Intervijas datums:      2 0 1 1 

  Diena  Mēnesis  Gads  

A_4 

 

Intervētāja:  A.Uzvārds______________________________ B. Apliecības  Nr. _______ 

A_5 

            Intervijas sākums:                                               Intervijas beigas: 

plkst. |___|___|. |___|___|                                         plkst. |___|___|. |___|___| 

 

NR. INFORMĀCIJA PAR KONTAKTU AR RESPONDENTU  

NR_1 Adreses identifikācija 

1 Adrese ir atrasta un tā ir derīga apsekojumam → NR_2 
2 Adresi nevar atrast  

       → Aptaujas beigas 3 Adrese ir atrasta, bet tai nevar piekļūt (kods, suns) 

4 Adrese ir atrasta, bet tajā neviens nedzīvo 

5 Sabiedriska tipa iestāde 
 

NR_2 Personas identifikācija 
1 Persona piedalās apsekojumā                  → B 
2 Persona atteicās piedalīties apsekojumā  

       → Aptaujas beigas  3 Persona slima vai nav spējīga atbildēt 

4 Persona dzīvo šajā adresē, bet 2/3 apmeklējumu laikā nebija 

sastopama 

5 Persona nedzīvo šajā adresē                  → NR_3 
 

NR_3 Iemesli, kāpēc persona nedzīvo norādītajā adresē 
1 Persona dzīvo citā adresē Latvijā  

       → NR_4 2 Persona dzīvo ārvalstīs 

3 Par personu nav informācijas 

4 Persona mirusi 
 

NR_4 Personas aizvietošana  
1 Uz anketas jautājumiem atbildēja respondenta aizvietotājs                  → B 
2 Nav apsekojuma nosacījumiem atbilstošas personas, ar ko 

aizvietot 
 

        →Aptaujas beigas  3 Respondenta aizvietotājs atteicās piedalīties apsekojumā 

4 Respondenta aizvietotājs slims vai nav spējīgs atbildēt 

5 Respondenta aizvietotājs 2/3 apmeklējumu laikā nebija sastopams 
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B.  INFORMĀCIJA PAR MĀJSAIMNIECĪBU  
 

( HHNBPERS)  Cik personu, ieskaitot Jūs, dzīvo mājsaimniecībā? 

 B_1  HHNBPERS_0_4 Jaunāki par 5 gadiem |___|___| 

 B_2  HHNBPERS_5_13 5–13 gadu vecumā |___|___| 

      B_3  HHNBPERS_14_15 14–15 gadu vecumā  |___|___| 

      B_4  HHNBPERS_16_24 16–24 gadu vecumā  |___|___| 

      B_5  HHNBPERS_25_64 25–64 gadu vecumā  |___|___| 

      B_6  HHNBPERS_65plus 65 gadi un vairāk |___|___| 

 Atsakās atbildēt  -1 

INTERVĒTĀJAM: Vienai no atbildēm obligāti jābūt B_5 jautājumā. 

 

B_7   HHTYPE Kādam mājsaimniecības tipam atbilst Jūsu mājsaimniecība? 

 Vienas personas mājsaimniecība 10 

 
Viens pieaugušais ar apgādībā esošu/-iem bērnu/-iem 

vecumā līdz 24 gadiem 
21 

 
Pāris bez apgādībā esoša/-iem bērna/-iem vecumā līdz 24 

gadiem 
22 

 
Pāris ar apgādībā esošu/-iem bērnu/-iem vecumā līdz 24 

gadiem 
23 

 

Viens pieaugušais vai pāris ar apgādībā esošu/-iem 

bērnu/-iem līdz 24 gadiem un citas personas, kas dzīvo 

mājsaimniecībā 

24 

 Citas mājsaimniecības 30 

 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Mājsaimniecības tips attiecas uz personām, kas veido mājsaimniecību. Piemēri: 

−ja pārim ir viens bērns 24 gadu vecumā, kas dzīvo citā pilsētā, pāris pieder pie 22. tipa 

mājsaimniecības.  

− ja precēts pāris dzīvo kopā ar vīra vai sievas māsu vai brāli, mājsaimniecība pieder pie 30. tipa.  

−ja iepriekš nosauktajam precētam pārim ir arī bērns 4 gadu vecumā, mājsaimniecība pieder pie 24. tipa. 

 

 
 

( HHLABOUR) 
Mājsaimniecība pēc nodarbinātības statusa 

B_8 
HHLABOUR_EMP 

Personu skaits mājsaimniecībā (vecumā 16–64 gadi), 

kuras ir nodarbinātas |___|___| 

B_9 
 HHLABOUR_NEMP 

Personu skaits mājsaimniecībā (vecumā 16–64 gadi), 

kuras nav nodarbinātas |___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 

 

B_10 
Kādi ir Jūsu mājsaimniecības iepriekšējā kalendārā mēneša kopējie 

ienākumi pēc nodokļu nomaksas? 

 

Summa, latos ___________________   

     

    → B_11 
Nezin 0 

Atsakās atbildēt -1 
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B_11 
 HHINCOME 

Varbūt Jūs varat aptuveni norādīt Jūsu mājsaimniecības kopējos mēneša 

ienākumus pēc nodokļu nomaksas? 

 Mazāk par Ls 50,01 01 

 Ls 50,01–100,00 02 

 Ls 100,01–200,00 03 

 Ls 200,01–300,00 04 

 Ls 300,01–500,00 05 

 Ls 500,01–750,00 06 

 Ls 750,01–1000,00 07 

 Ls 1000,01–1500,00 08 

 Ls 1500,01–2000,00 09 

 Ls 2000,01 un vairāk 10 

 Atsakās atbildēt -1 

 

C.  INFORMĀCIJA PAR PERSONU 
C1. Demogrāfiskais raksturojums 

 

C1_1 

 SEX 

Dzimums                                                                                                                    

 Vīrietis  1 

 Sieviete 2 
 

C1_2 

BIRTHYEAR 

BIRTHMONTH 

Dzimšanas gads un mēnesis                                                                 

 |___|___|___|___| |___|___| 
  

C1_3 

 BIRTHPLACE 

Kurā valstī Jūs esat dzimis/-usi? 

Starptautiskie standartizētie valstu un teritoriju kodi 1.pielikumā. 

 Latvijā 0 → C1_5 

 Citā valstī (norādiet)_________________ 

|___|___| 

Attiecīgās valsts 

burtu kods 

 

 

→ C1_4 

 Atsakās atbildēt -1  

 

C1_4 
 RESTIME 

Cik gadus Jūs dzīvojat Latvijā?                                                                     C1_3≠0 

 Vienu gadu vai mazāk 1 
 No 2 līdz 10 gadiem |___|___| 
 Vairāk nekā 10 gadus  11 
 Atsakās atbildēt -1 

 

C1_5 

CITIZEN 

Kāda ir Jūsu pilsonība? 

Starptautiskie standartizētie valstu un teritoriju kodi 1.pielikumā. 
 Latvijas pilsonis 1 
 Latvijas nepilsonis 2 
 Citas valsts pilsonis (norādiet)______________ 3 
            Attiecīgās valsts burtu kods |___|___| 
 Nav pilsonības (bezvalstnieks) 4 
 Atsakās atbildēt -1 

 

 

1. KARTE 
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C1_6 
 MARSTALEGAL 

Kāds ir Jūsu ģimenes juridiskais stāvoklis? 

 Nekad neesmu bijis precējies/-usies 1 
 Precējies/-usies  2 

 Atraitnis/-e un atkārtoti nav precējies/-usies 3 
 Oficiāli šķīries/-usies un atkārtoti nav precējies/-usies 4 
 Atsakās atbildēt -1 

 

C1_7 
MARSTADEFACTO 

Kāds ir Jūsu faktiskais ģimenes stāvoklis? 

 Dzīvoju partnerattiecībās  1 
 Nedzīvoju partnerattiecībās  2 
 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Divas personas dzīvo partnerattiecībās, ja to pastāvīgā dzīvesvieta ir vienā 

mājsaimniecībā, tās nav precējušās viena ar otru, un to attiecības līdzinās laulībai. Persona, kura dzīvo 

kopā ar citu partneri  nevis savu oficiālo vīru vai sievu, tiek uzskatīta par dzīvojošu partnerattiecībās. 

Divas personas, kuras dzīvo kopā un ir precējušās viena ar otru, nedzīvo partnerattiecībās. 
 

 

C2. Sasniegtais izglītības līmenis 
 

 

C2_1 

HATLEVEL 

Kāds ir Jūsu augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis? 

Izglītības līmeņu apraksts 2. pielikumā. 

No formal educ. Nav skolas izglītības/zemāka par sākumskolas izglītību 01 

     Vispārējā izglītība    

isced1 (11) Sākumskolas izglītība  02 

isced 2 (21) Pamatizglītība 03 

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība  04 

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība pēc arodizglītības  05 

     Profesionālā izglītība    

isced2 (21) Profesionālā pamatizglītība  06 

 isced3c (31) Arodizglītība pēc pamatizglītības  07 

isced 3b (32) Profesionālā vidējā izglītība  08 

isced 4 (40) Profesionālā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības  09 

     Augstākā izglītība     

isced 5b (51) Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 10 

isced 5a (52) 

Akadēmiskā izglītība (t.sk. bakalaura, maģistra grāds) vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība  11 

isced 6 (60) Doktora grāds  12 

 Atsakās atbildēt -1 

 

INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C2_2 

HATFIELD 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt? 

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

C2_1=04–12 

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 
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turpinājums C2_2 

C2_2 

HATFIELD 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt? 

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

C2_1=04–12 

 Žurnālistika un komunikācija 320 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 
Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas 

zinātnes) 
440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 
 

C2_3 
HATYEAR 

Kurā gadā Jūs sekmīgi ieguvāt pašreizējo augstāko 

izglītības līmeni?      

C2_1≠01,-1 

 

Gads (norādiet) |___|___|___|___| 

Atsakās atbildēt  -1 

INTERVĒTĀJAM: Ja personai šajā līmenī ir vairāk nekā viena izglītība, tad ir jānorāda gads, kad iegūta 

pirmā izglītība. Ja respondents nevar pateikt konkrētu gadu, lūdzu miniet aptuvenu gadu. 
 

 
C2_4 

HATVOC 

(optional) 

Kāds ir Jūsu augstākās sekmīgi iegūtās izglītības 

līmeņa virziens? 

 C2_1= 04 līdz 09 un 

(2011 – C2_3) ≤ 20 

 

Vispārējā izglītība 1 

Profesionālā izglītība  2 

Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Šis jautājums jāuzdod tiem respondentiem, kuru augstākais sekmīgi iegūtais izglītības 

līmenis C2_1=04 līdz 09 un kopš norādītā gada, kad tika sekmīgi iegūts pašreizējais augstākais izglītības 

līmenis, un intervijas datuma nav pagājuši vairāk par 20 gadiem (2011 – C2_3)≤ 20). Abiem 

nosacījumiem ir jāizpildās. 
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C3. Nepabeigtā izglītība  

 
C3_1 

DROPHIGH 
Vai Jūs bijāt sācis apgūt augstāku izglītības līmeni par to, ko 

minējāt iepriekš, bet Jūs mācības pārtraucāt? 

C2_1≠01, -1 un 

(2011– C2_3)≤ 20 

 

 Jā 1 → C3_2 

Nē 2  

   → C4  Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Šis jautājumu jāuzdod tiem respondentiem, kuru augstākais izglītības līmenis tika 

iegūts pēdējo 20 gadu laikā (2011 – C2_3) ≤ 20). 

 

C3_2 

DROPLEVEL 

Kāda izglītības līmeņa programmu Jūs iesākāt mācīties, bet 

nepabeidzāt? 

 Izglītības līmeņu apraksts 2. pielikumā. 

C3_1=1 

     Vispārējā izglītība    

isced 2 (21) Pamatizglītība 03  

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība  04  

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība pēc arodizglītības  05  

     Profesionālā izglītība    

isced2 (21) Profesionālā pamatizglītība  06  

 isced3c (31) Arodizglītība pēc pamatizglītības  07  

isced 3b (32) Profesionālā vidējā izglītība  08  

isced 4 (40) Profesionālā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības  09  

     Augstākā izglītība     

isced 5b (51) Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 10  

isced 5a (52) 

Akadēmiskā izglītība (t.sk. bakalaura, maģistra grāds) vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība  11 
 

isced 6 (60) Doktora studijas 12  

 Atsakās atbildēt -1 → C4 

 
C3_3 

DROPVOC 

(optional) 

Kāds ir Jūsu iesāktā, bet nepabeigtā izglītības līmeņa 

virziens? 

C3_2= 04 līdz 09 un 

(2011 – C2_3)≤ 20 

 Vispārējā izglītība 1 

Profesionālā izglītība  2 

Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Šis jautājum jāuzdot tiem respondentiem, kuru augstākais iesāktās izglītības līmenis 

C3_2= 04 līdz 09 un kopš norādītā gada, kad tika sekmīgi iegūts pašreizējais augstākais izglītības 

līmenis, un intervijas datuma nav pagājuši vairāk par 20 gadiem (2011 – C2_3) ≤ 20). Abiem 

nosacījumiem ir jāizpildās. 
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C4. Aktivitātes statuss 

 
C4_1 

MAINSTAT 
Kā Jūs raksturotu/noteiktu savu aktivitātes/nodarbinātības statusu 

(nodarbinātajiem - statusu pamatdarbā)? 

 Nodarbinātais, kas strādā normālu darba laiku 11  

 

 

 

 

 

   → C6 

 

 

 

    

Nodarbinātais, kas strādā nepilnu darba laiku 12 

Darba meklētājs 20 

Skolēns, students (nestrādājošais), ieskaitot neapmaksātu praksi 31 

Vecuma pensionārs (nestrādājošais), priekšlaicīgi pensionējies 

vai pārtraucis uzņēmējdarbību (t.sk. izdienas pensijas saņēmēji 

un invaliditātes pensijas saņēmēji vecumā 62 gadi un vairāk) 

32 

Invalīds vai ilgstoši darbnespējīga persona 33 

Mājsaimnieks/-ce 35 

Cita nenodarbināta persona 36 

Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Normāla laika un nepilna laika darbs jānošķir, balstoties uz respondenta spontānu 

atbildi. Nav iespējams precīzi nošķirt normāla un nepilna laika darbu, jo dažādās ES dalībvalstīs un 

dažādās ekonomiskajās aktivitātēs noteiktais darba laiks atšķiras. 

 

C5. Nodarbinātības raksturojums pamatdarbā 

 
C5_1 

JOBSTAT 
Kāds ir Jūsu nodarbinātības statuss pamatdarbā? C4_1=11, 12 

 Darba devējs (īpašnieks) 11 

Pašnodarbināta persona bez algotiem darbiniekiem 12 

Darba ņēmējs ar patstāvīgu darbu vai darba līgumu uz 

neierobežotu laiku 

21 

Darba ņēmējs ar pagaidu darbu/darba līgumu uz noteiktu laiku 22 

Strādājošais ģimenes uzņēmumā 30 

Atsakās atbildēt -1 
 

C5_2 
JOBISCO 

Kāda ir Jūsu profesija/amats pamatdarbā? 

 

C4_1=11, 12 

 Profesijas/amata nosaukums_____________________ 

(Lūdzu, aprakstiet, ko Jūs galvenokārt darāt savā darbā) 
  

AtbilstošiProfesiju 

klasifikatoram 

Atsakās atbildēt -1 
 

C5_3 
LOCNACE 

Kāds ir uzņēmuma/iestādes, kurā Jūs strādajat, vietējās  

vienības saimnieciskās darbības veids? 

C4_1=11, 12 

 Lūdzu, aprakstiet______________________   
Atbilstoši NACE2.red. 

klasifikācijai 

Atsakās atbildēt -1 
 

C5_4 
LOCSIZEFIRM 

Cik personas strādā Jūsu pamatdarba vietējā vienībā? C5_1=11, 21, 22, 30 

 1–10 personas 1 

11–19 personas 2 

20–49 personas 3 

50-249 personas 4 

250 personas un vairāk 5 

Nezina, bet vairāk nekā 10 personas 6 

Atsakās atbildēt -1 
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C5_5 
JOBTIME 

Kurā gadā Jūs sākāt strādāt pie pašreizējā darba devēja vai 

kā pašnodarbinātais? 

C4_1=11, 12 

 Gads (norādiet) |___|___|___|___| 

Atsakās atbildēt -1 

 

C6. Vecāku izglītības līmenis 

 

INTERVĒTĀJAM: Pārskata  periods šiem rādītājiem ir laiks, kad intervējamais bija pusaudzis 12 - 16 

gadu vecumā. Ja respondents svārstās vai jautā precizēt, tad jāizmanto 14 gadu vecums. Jebkuras 

izmaiņas, kas notikušas laikā pēc pārskata perioda, nav jāņem vērā; intervētājam jāuzsver fakts, ka 

pārskata periods attiecas uz laiku, kad intervējamais bija pusaudzis. 

 
C6_1 

HATFATHER 
Kāds izglītības līmenis bija Jūsu tēvam/aizbildnim, kad Jūs bijāt pusaudzis/-e (12–

16 gadi)? 

 Pamatizglītība vai zemāka 1 

Vidējā izglītība  2 

Augstākā izglītība  3 

Atsakās atbildēt -1 
 

C6_2 
HATMOTHER 

Kāds izglītības līmenis bija Jūsu mātei/aizbildnei, kad Jūs bijāt pusaudzis/-e (12–16 

gadi)? 

 Pamatizglītība vai zemāka 1 

Vidējā izglītība 2 

Augstākā izglītība  3 

Atsakās atbildēt -1 

 

D. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA PAR IESPĒJĀM MĀCĪTIES 
 

D_1 
SEEKINFO 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat meklējis informāciju par iespējām mācīties? 

 Jā 1  

Nē 2 → E1_1 

Atsakās atbildēt -1  
D_2 

SEEKFOUND 
Vai Jūs atradāt šādu informāciju? D_1=1 

 Jā 1  

Nē 2 → E1_1 

Atsakās atbildēt -1  
 

D_3 
SEEKSOURCE 

Kas bija šīs informācijas avots? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

D_2=1 

Jā Nē Atsakās 

atbildēt 
SEEKSOURCE_1 Internets  1 2 -1 
SEEKSOURCE_2 Ģimenes loceklis, kaimiņš, darba kolēģis, draugs 1 2 -1 
SEEKSOURCE_3 Darba devējs 1 2 -1 
SEEKSOURCE_4 Profesionālās karjeras konsultāciju sniedzēji, padomdevēji 

(ieskaitot Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas 

personāla vadīšanas asociāciju, citas darbā iekārtošanas 

aģentūras) 

1 

2 -1 

SEEKSOURCE_5 Izglītības vai apmācības iestāde (skola, koledža, mācību 

centrs, universitāte) 
1 

2 -1 

SEEKSOURCE_6 Masu mēdiji (TV, radio, laikraksti, reklāmas plakāti) 1 2 -1 
SEEKSOURCE_7 Grāmatas  1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
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E. PIEDALĪŠANĀS IZGLĪTĪBĀ UN APMĀCĪBĀ 
 

E1. Formālā izglītība 
 

E1_1 

 FED 
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā, t.i., kopš 2010.gada augusta, Jūs esat bijis 

students/skolēns (pilna laika/nepilna laika) vai māceklis/praktikants?                                                                                                                   

 
Jā 1 → E1_2 

Nē 2         → E2 
 

E1_2 

FEDNUM 
Cik formālās izglītības programmās Jūs esat piedalījies pēdējo 12 mēnešu laikā? 
Izglītības programmu veidi 3.pielikumā.                                                                                                                                 

 Programmu skaits (1–3) |___| 

INTERVĒTĀJAM: Turpmākie E sadaļas jautājumi attiecas uz  respondenta norādīto pēdējo formālās 

izglītības programmu,  kuru viņš apgūst pēdējo 12 mēnešu laikā.  

 

E1_4 

 FEDLEVEL 

Kurā izglītības līmenī ir/bija Jūsu pēdējā apgūstamā izglītības 

programma? 
E1_2 ≥1 

    Vispārējā izglītība  

isced1 (11) Sākumskolas izglītība  02 

isced 2 (21) Pamatizglītība 03 

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība  04 

isced3ab (32) Vispārējā vidējā izglītība pēc arodizglītības  05 

     Profesionālā izglītība   

isced2 (21) Profesionālā pamatizglītība  06 

isced3c (31) Arodizglītība pēc pamatizglītības  07 

isced 3b (32) Profesionālā vidējā izglītība  08 

isced 4 (40) Profesionālā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības  09 

     Augstākā izglītība    

isced 5b (51) Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 10 

isced 5a (52) 
Akadēmiskā izglītība (t.sk. bakalaura, maģistra grāds) vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība  
11 

isced 6 (60) Doktora studijas 12 

 
Cits (pēc ISCED neklasificētās mācību programmas no 160 līdz 960 

stundām) 
13 

INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E1_5 
FEDFIELD 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apgūstat/apguvāt?  

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

E1_4=04–12 

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 

 Žurnālistika un komunikācija 320 
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turpinājums E1_5 
E1_5 

FEDFIELD 
Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apgūstat/apguvāt?  

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

E1_4=04–12 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 
Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas 

zinātnes) 
440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E1_6 
FEDVOC 

Kāds ir/bija Jūsu pēdējās formālās izglītības programmas 

virziens? 

 (E1_4=04 līdz 09) 

 Vispārējā izglītība 1 

 Profesionālā izglītība  2 

 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Šo jautājumu jāuzdod tiem respondentiem, kuru pēdējās formālās izglītības 

programmas līmenis E1_4= 04 līdz 09. 
 

E1_7 

 FEDMETHOD 
Lūdzu, nosauciet galveno mācīšanās metodi, kuru Jūs 

izmantojat/izmantojāt, apgūstot pēdējo izglītības 

programmu?  

E1_2 ≥1 

 Tradicionālā mācīšanās (piemēram, klasē, auditorijā) 1 

 Tālmācība, izmantojot datoru tiešsaistes un nesaistes režīmā  2 

 Tālmācība, izmantojot  tradicionālos mācību materiālus  3 

 Atsakās atbildēt -1 
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E1_8 

FEDREASON 

 

 
 

Kādi ir/bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs apgūstat/apguvāt 

pēdējo izglītības programmu?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E1_2 ≥1 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

FEDREASON_1 Veikt savu darbu labāk un/vai uzlabot karjeras iespējas 1 2 -1 

FEDREASON_2 Samazināt risku zaudēt savu darbu 1 2 -1 

FEDREASON_3 Palielināt iespējas dabūt darbu vai mainīt darbu/profesiju 1 2 -1 

FEDREASON_4 Uzsākt savu uzņēmējdarbību 1 2 -1 
FEDREASON_5 Programmas apgūšana bija obligāta 1 2 -1 
FEDREASON_6 Iegūt ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes 1 2 -1 
FEDREASON_7 Iegūt vairāk zināšanu/prasmju par to, kas mani interesē 1 2 -1 

FEDREASON_8 Iegūt apliecību/sertifikātu/diplomu 1 2 -1 

FEDREASON_9 Satikt jaunus cilvēkus/paša priekam 1 2 -1 

 Cits (norādiet)  0 
 

E1_9 

 FEDWORKTIME 
Vai pēdējās mācības/studijas notika apmaksātā darba laikā 

(ieskaitot apmaksātu atvaļinājumu)? 

E1_2 ≥1 

 Tikai apmaksātā darba laikā  1 

 Galvenokārt apmaksātā darba laikā 2 

 Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laika 3 

 Tikai ārpus apmaksātā darba laika 4 

 Nestrādāja tajā laikā 5 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E1_10 

 FEDNBHOURS 
Cik daudz laika Jūs pavadījāt studijās/mācībās, apgūstot 

pēdējo studiju/mācību programmu? 

E1_2 ≥1 

 Vidējais stundu skaits nedēļā |___|___|___| 

 Nedēļu skaits |___|___|___| 

 Kopējais studijās/mācībās pavadītais laiks (stundās) |___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Lai iegūtu iespējami precīzāku atbildi uz šo jautājumu, lūdzu, vispirms respondentam 

pajautājiet, cik stundas vidēji nedēļā viņš pavadīja mācībās, tad noskaidrojiet, cik nedēļas respondents 

mācījās. Rezultātu iegūsiet,  stundu skaitu reizinot ar nedēļu skaitu.  
 

E1_11 

 FEDPAID 
Lūdzu, nosauciet, kurš no atbilžu variantiem vislabāk 

raksturo norēķināšanos par Jūsu pēdējām 

studijām/mācībām (mācību maksu, reģistrāciju, eksāmenu 

kārtošanu, mācību grāmatu vai tehnisko palīglīdzekļu 

iegādi)?  

E1_2 ≥1 

 Pilnībā apmaksāju pats  1 → E1_13 

 Daļu apmaksāju pats, daļu – kāds cits  2  

 Pilnībā apmaksāja kāds cits (neieskaitot ģimenes locekļus) 3  

 
Pats apmaksāju, bet nezinu, vai tas bija pilns vai nepilns 

maksājums, un to, vai vēl kāds ir maksājis par šo aktivitāti 
4 → E1_13 

INTERVĒTĀJAM: Ja  respondents pats nav sedzis nekādus izdevumus un nezina, kas maksāja par 

mācībām, jāatzīmē variants “ pilnībā apmaksāja kāds cits”. 

Tehniskie apmācības līdzekļi ir visi lietderīgie materiāli, ko respondents iegādājās mācībām: dators, 

programmatūra, CD, DVD, rasējamie dēļi (arhitektūras kursiem), līme u.c. Tehniskie līdzekļi, kas 

izmantoti mācībām, bet,  kas iegādāti jau agrāk citiem mērķiem, netiek iekļauti. 
 

 

2. KARTE 
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E1_12 

FEDPAIDBY  

 

Lūdzu, nosauciet, kurš pilnībā vai daļēji apmaksāja Jūsu 

pēdējās studijas/mācības (mācību maksu, reģistrāciju, 

eksāmenu kārtošanu, mācību grāmatu vai tehnisko 

palīglīdzekļu iegādi)? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E1_11=2 vai 3 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

FEDPAIDBY_1 Darba devējs (E1_9=1, 2, 3, 4) vai nākamais darba devējs 1 2 -1 

FEDPAIDBY_2 Nodarbinātības valsts aģentūra 1 2 -1 

FEDPAIDBY_3 Citas valsts iestādes 1 2 -1 

FEDPAIDBY_4 Ģimenes loceklis vai radinieks 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
 

E1_13 

 FEDPAIDVAL 
Kādu summu pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs personīgi vai kāds 

no Jūsu ģimenes locekļiem samaksāja par mācībām? 

E1_11=1, 2, 4  

 Summa, latos |___|___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E1_14 

 FEDUSE 
Cik daudz no pēdējās studijās/mācībās iegūtajām 

zināšanām vai prasmēm Jūs esat izmantojis (vai domājat 

izmantot)?  

E1_2 ≥1 

 Daudz 1 

 Diezgan daudz   2 

 Ļoti maz  3 

 Nemaz  4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E1_15 

FEDSAT 

(optional) 

Vai Jūs esat apmierināts ar pēdējo formālās izglītības 

programmu? 

E1_2 ≥1 

 

 Jā 1 → E1_17 

 Nē 2 → E1_16 

 Atsakās atbildēt -1  
 

E1_16 

FEDUNSATREASON 

(optional) 

Vai kāds no zemāk norādītajiem iemesliem izskaidro, 

kāpēc Jūs esat neapmierināts ar pēdējo formālās 

izglītības programmu?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E1_15=2 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

FEDUNSATREASON_1  Programma neatbilda manām vajadzībām/nebija noderīga  1 2 -1 

FEDUNSATREASON_2  Zems apmācības līmenis 1 2 -1 
FEDUNSATREASON_3  Pārāk augsts apmācības līmenis 1 2 -1 
FEDUNSATREASON_4  Neapmierinoša pasniegšanas kvalitāte 1 2 -1 

FEDUNSATREASON_5  
Neapmierinoša apmācību organizācija (vieta, mācību 

materiāli, mācību telpas utt.) 
1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
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E1_17 

FEDOUTCOME 

Vai jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas 

pēdējo mācību/studiju laikā, ir sekmējušas..?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E1_2 ≥1 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

FEDOUTCOME_1 Darba atrašanu (vai jauna darba atrašanu)  1 2 -1 

INTERVĒTĀJAM: nākamos četrus  atbilžu variantus jānosauc  tikai gadījumā, ja E1_9=1, 2, 3, 4. 

FEDOUTCOME_2 Paaugstinājumu amatā 1 2 -1 

FEDOUTCOME_3 Lielāku samaksu/algu  1 2 -1 

FEDOUTCOME_4 Jaunus darba pienākumus (uzdevumus) 1 2 -1 

FEDOUTCOME_5 Labākus darba rezultātus 1 2 -1 
 

FEDOUTCOME_6 
Personiskās dzīves kvalitāti (satikt citus cilvēkus, uzlabot 

vispārējās prasmes utt.)  
1 2 -1 

FEDOUTCOME_7 Vēl nav rezultātu 1 2 -1 

FEDOUTCOME_8 Nekādi rezultāti nebija paredzēti 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
 

E2. Neformālā izglītība 

 (NFE) Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat  piedalījies kādā no zemāk minētajiem 

pasākumiem ar nolūku uzlabot savas zināšanas vai prasmes jebkurā jomā 

(ieskaitot vaļasprieku)? Tas attiecas gan uz pabeigtām aktivitātēm, gan uz tādām, 

kuras vēl turpinās. 
E2_1 

NFECOURSE 
Kursi darba laikā vai brīvajā laikā  

Jā 1 

Nē 2 
 

E2_2 
NFEWORKSHOP 

Darba grupas vai semināri darba laikā vai brīvajā laikā  

Jā 1 

Nē 2 
 

E2_3 
NFEGUIDEDJT 

Plānotas apmācības uzņēmumā, tieši darbavietā,  ko organizē darba devējs, 

piedaloties apmācību instruktoram 

Jā 1 

Nē 2 
 

E2_4 
 NFELESSON 

Privātstundas 

Jā 1 

Nē 2 

INTERVĒTĀJAM: Ja visos jautājumos atbildes ir „nē”, tad pāriet uz F sadaļu. Šis jautājums jāuzdod tiem 

respondentiem, kuri apstiprinoši  ir atbildējuši uz kādu no jautājumiem par neformālo izglītību (E2_1 līdz 

E2_4=1) 

E2_5  

NFENUM 
Cik šādos neformālās izglītības pasākumos Jūs esat piedalījies pēdējo 12 mēnešu 

laikā?  

 Pasākumu skaits (1–98) |___|___| 

INTERVĒTĀJAM: Tālāk respondentam jāsniedz atbildes par katru 1–10  izvēlētiem neformālās izglītības 

pasākumiem, kuri uzrādīti E2_5 jautājumā. 
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E2_6 
NFEACT01_TYPE 

Kāda veida izglītības pasākums tas bija, kurā Jūs piedalījāties 

pirmoreiz? 

E2_5 ≥ 1 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānota apmācība uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_7 

NFEACT02_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties otrajā reizē? E2_5 ≥ 2 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_8 

NFEACT03_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties trešajā reizē? E2_5 ≥ 3 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_9 

NFEACT04_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties ceturtajā reizē? E2_5 ≥ 4 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_10 

NFEACT05_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties piektajā reizē? E2_5 ≥ 5 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_11 

NFEACT06_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties sestajā reizē? E2_5 ≥ 6 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 

E2_12 
NFEACT07_TYPE 

Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties septītajā reizē? E2_5 ≥ 7 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
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E2_13 
NFEACT08_TYPE 

Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties astotajā reizē? E2_5 ≥ 8 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānota apmācība uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_14 

NFEACT09_TYPE  
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties devītajā reizē? E2_5 ≥ 9 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
E2_15 

NFEACT10_TYPE 
Kāda veida izglītības pasākumā Jūs piedalījāties desmitajā reizē? E2_5 ≥ 10 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2_16 

NFEPURP1 
Vai vismaz viens no iepriekš minētajiem 1–10 neformālās izglītības pasākumiem  

bija saistībā ar darbu? 

 
Jā 1 

Nē 2 

INTERVĒTĀJAM: Šis jautājums jāuzdod tiem respondentiem, kuri E2_5 jautājumā ir  minējuši vismaz 

vienu neformālās izglītības pasākumu, kurā piedalījušies. 

 

 E2_17 

NFEWORKTIME1 
Vai vismaz viens no iepriekš minētajiem 1–10 neformālās izglītības pasākumiem 

notika apmaksātā darba laikā (ieskaitot apmaksātu atvaļinājumu)? 

 
Jā 1 

Nē vai nestrādāja tajā laikā 2 

INTERVĒTĀJAM: Šis jautājums jāuzdot tiem respondentiem, kuri E2_5 jautājumā  ir  minējuši vismaz 

vienu neformālās izglītības pasākumu, kurā piedalījušies. 

 

E2_18 

 NFEPAIDBY1 
Vai Jūsu darba devējs (vai nākamais darba devējs) daļēji vai pilnībā apmaksāja 

vismaz vienu no iepriekš minētajiem 1–10 neformālās izglītības pasākumiem?  

 

Jā 1 

Nē vai nestrādāja tajā laikā 2 

Nezinu, vai darba devējs apmaksāja (daļēji vai pilnībā) kādu no izglītības 

pasākumiem 3 

INTERVĒTĀJAM: Šīs jautājums jāuzdot tiem respondentiem, kuri  E2_5 jautājumā  ir  minējuši vismaz 

vienu neformālās izglītības pasākumu, kurā piedalījušies. 

 



 16 

E2.1. Detalizēta informācija par pirmo nejauši izvēlēto neformālās izglītības pasākumu 
 

INTERVĒTĀJAM: Šajā sadaļā uz jautājumiem jāatbild tiem respondentiem, kuri ir piedalījušies vismaz vienā 

no iepriekš minētajiem 1–10 neformālās izglītības pasākumiem (E2_6 līdz E2_15 ≥ 1 ). 

 Lūdzu pievērst uzmanību, ka nākamie septiņpadsmit jautājumi jāuzdod par pirmo nejauši izvēlēto 

mācību pasākumu! 
  

E2.1_1 
NFERAND1 

Pēc nejaušās atlases principa, lūdzu, izvēlieties vienu (kā pirmo) neformālās 

izglītības pasākumu! 

 
Lūdzu ierakstiet izvēlētā mācību pasākuma kodu (no E2_6 līdz E2_15  

no 01 līdz 10) |___|___| 
 

E2.1_2 

 NFERAND1_TYPE 
Kāda veida mācību pasākumā Jūs piedalījāties?  

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānotas apmācības uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_3 

 NFEPURP1 
Kāds ir galvenais mērķis, kādēļ Jūs piedalījāties mācībās?  

 Galvenokārt saistīts ar darbu 1 

 Galvenokārt personisks ar darbu nesaistīts 2 

 Atsakās atbildēt -1 
 

INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E2.1_4 

NFEFIELD1 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt? 

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 

 Žurnālistika un komunikācija 320 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas zinātnes) 440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 
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turpinājums E2.1_4 

E2.1_4 

NFEFIELD1 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt? 

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_5 

 HFEMETHOD1 
Lūdzu, nosauciet galveno mācīšanās metodi, kura tika 

izmantota izglītības pasākumā?  

E2.1_2≠ 2, 3 

 Tradicionālā mācīšana (piemēram, klasē) 1 

 Tālmācība, izmantojot datoru tiešsaistes un nesaistes režīmā  2 

 Tālmācība, izmantojot  tradicionālos mācību materiālus  3 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_6 

NFEREASON1 

 

Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties mācībās?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 
Jā Nē 

Atsakās 

atbildēt 

NFEREASON1_1 Veikt savu darbu labāk un/vai uzlabot karjeras iespējas 1 2 -1 

NFEREASON1_2 Samazināt risku zaudēt savu darbu 1 2 -1 

NFEREASON1_3 Palielināt iespējas dabūt darbu vai mainīt darbu/profesiju 1 2 -1 

NFEREASON1_4 Uzsākt savu uzņēmējdarbību 1 2 -1 

NFEREASON1_5 Programmas apgūšana bija obligāta 1 2 -1 

NFEREASON1_6 Iegūt ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes 1 2 -1 

NFEREASON1_7 Iegūt vairāk zināšanu/prasmju par to, kas mani interesē 1 2 -1 

NFEREASON1_8 Iegūt apliecību/sertifikātu 1 2 -1 

NFEREASON1_9 Satikt jaunus cilvēkus/paša priekam 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
 

E2.1_7 

 NFEWORKTIME1 
Vai mācības notika apmaksātā darba laikā (ieskaitot 

apmaksātu atvaļinājumu)? 

E2.1_2≠ 3 

 Tikai apmaksātā darba laikā  1 

 Galvenokārt apmaksātā darba laikā 2 

 Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laika 3 

 Tikai ārpus apmaksātā darba laika 4 

 Nestrādāja tajā laikā 5 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_8 

 NFENBHOURS1 
Cik stundas Jūs pavadījāt mācībās? 

 Vidējais stundu skaits nedēļā |___|___|___|              

 Nedēļu skaits |___|___|___|   

 Kopējais studijās/mācībās pavadītais laiks (stundās) |___|___|___|   

 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Lai iegūtu iespējami precīzāku atbildi uz šo jautājumu, lūdzu, vispirms respondentam 

pajautājiet, cik stundas vidēji nedēļā viņš pavadīja mācībās, tad noskaidrojiet, cik nedēļas respondents 

mācījās. Rezultātu iegūsiet,  stundu skaitu reizinot ar nedēļu skaitu.  
 

 

2. KARTE 
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E2.1_9 
NFEPROVIDER1 

Kas nodrošināja mācības? 

 Formālās izglītības iestāde 01 

 Neformālās izglītības un apmācību iestāde 02 

 
Komerciāla iestāde vai uzņēmums, kur izglītība un apmācība 

nav galvenā darbība (piemēram, iekārtu piegādātāji) 
03 

 Darba devējs 04 

 Darba devēju organizācijas, tirdzniecības kamera 05 

 Arodbiedrības 06 

 
Bezpeļņas asociācijas (piemēram, kultūras biedrība, politiska 

partija) 
07 

 
Fiziskas personas (piemēram, studenti), kas pasniedz 

privātstundas 
08 

 
Nekomerciāla institūcija, kur izglītība un apmācība nav galvenā 

darbība (piemēram, bibliotēkas, muzeji) 
09 

 Cits (lūdzu precizējiet) _____________________________ 10 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_10 

 NFECERT1 
Vai mācību rezultātā ieguvāt sertifikātu, ko prasa darba devējs vai profesionāla 

organizācija, lai Jūs veiktu pašreizējo vai plānoto darbu? 

 
Jā, to prasīja darba devējs/profesionāla struktūra/noteikts 

likumā 
1 

 
Jā, bet to neprasīja darba devējs/profesionāla struktūra/nav 

noteikts likumā 
2 

 Nē (piedalīšanās apliecinājums) 3 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_11 

 NFEPAID1 
Lūdzu, nosauciet, kurš no atbilžu variantiem vislabāk 

raksturo norēķināšanos par Jūsu mācībām (mācību maksu, 

reģistrāciju, eksāmenu kārtošanu, mācību grāmatu vai 

tehnisko palīglīdzekļu iegādi)?  

E2.1_2 ≠ 3 

 Pilnībā apmaksāju pats  1 

 Daļu apmaksāju pats, daļu –  kāds cits  2 

 Pilnībā apmaksāja kāds cits  3 

 
Pats apmaksāju, bet nezinu, vai tas bija pilns vai nepilns 

maksājums, un to, vai vēl kāds ir maksājis par šo aktivitāti 
4 

 

E2.1_12 

NFEPAIDBY1  

 

Lūdzu, nosauciet, kurš pilnībā vai daļēji apmaksāja Jūsu 

mācības (mācību maksu, reģistrāciju, eksāmenu kārtošanu, 

mācību grāmatu vai tehnisko palīglīdzekļu iegādi)? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E2.1_11 = 2 vai 3 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEPAIDBY1_1 Darba devējs vai nākamais darba devējs 1 2 -1 

NFEPAIDBY1_2 Nodarbinātības valsts aģentūra 1 2 -1 

NFEPAIDBY1_3 Citas valsts iestādes 1 2 -1 

NFEPAIDBY1_4 Mājsaimniecības loceklis vai radinieks 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 

3. KARTE 
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E2.1_13 

NFEPAIDVAL1 
Cik pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs personīgi vai kāds no 

Jūsu ģimenes locekļiem samaksāja par neformālo 

izglītību? 

E2.1_11=1, 2, 4  

 Summa, latos |___|___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_14 

 NFEUSE1 
Cik daudz no mācībās iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs esat izmantojis 

(vai domājat izmantot)?  

 Daudz 1 

 Diezgan daudz   2 

 Ļoti maz  3 

 Nemaz  4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.1_15 

NFESAT1 (optional) 
Vai Jūs bijāt apmierināts ar mācību programmu? 

 Jā 1 → E2.1_17 

 Nē 2 → E2.1_16 

 Atsakās atbildēt -1  
 

E2.1_16 

NFEUNSATREASON1 

(optional) 

Vai kāds no šiem iemesliem izskaidro, kāpēc Jūs bijāt 

neapmierināts ar mācību programmu?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E2.1_15=2 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEUNSATREASON1_1  Programma neatbilda manām vajadzībām/nebija noderīga 1 2 -1 

NFEUNSATREASON1_2  Zems apmācības līmenis 1 2 -1 

NFEUNSATREASON1_3  Pārāk augsts apmācības līmenis 1 2 -1 

NFEUNSATREASON1_4  Neapmierinoša pasniegšanas kvalitāte 1 2 -1 

NFEUNSATREASON1_5  
Neapmierinoša apmācību organizācija (vieta, mācību 

materiāli, klases utt.) 
1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
 

E2.1_17 

NFEOUTCOME1 

Vai jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas  

mācību laikā, ir sekmējušas..?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEOUTCOME1_1 Darba atrašanu (vai jauna darba atrašanu)  1 2 -1 

INTERVĒTĀJAM: Nākamos četrus  atbilžu variantus jānosauc tikai gadījumā, ja E2.1_ 7=1, 2, 3, 4 

NFEOUTCOME1_2 Paaugstinājumu amatā 1 2 -1 

NFEOUTCOME1_3 Lielāku samaksu/algu  1 2 -1 

NFEOUTCOME1_4 Jaunus darba pienākumus (uzdevumus) 1 2 -1 

NFEOUTCOME1_5 Labākus darba rezultātus 1 2 -1 

 

NFEOUTCOME1_6 
Personiskās dzīves kvalitāti (satikt citus cilvēkus, uzlabot 

vispārējās prasmes utt.)  
1 2 -1 

NFEOUTCOME1_7 Vēl nav rezultātu 1 2 -1 

NFEOUTCOME1_8 Nekādi rezultāti nebija paredzēti 1 2 -1 

  Cits (norādiet) 0 
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E2.2. Detalizēta informācija par otro nejauši izvēlēto neformālās izglītības pasākumu 
 

INTERVĒTĀJAM: Šajā sadaļā uz jautājumiem atbild tie respondenti, kuri ir piedalījušies vismaz divos no 

iepriekš minētajiem 1–10 neformālās izglītības pasākumiem (E2_6 līdz E2_15 ≥ 2 ).  

Lūdzu pievērst uzmanību, ka nākamie septiņpadsmit jautājumi jāuzdod par otro nejauši izvēlēto mācību 

pasākumu! 

E2.2_1 
NFERAND2 

Pēc nejaušās atlases principa, lūdzu, izvēlieties vienu (kā otro) neformālās 

izglītības pasākumu. 

 
Lūdzu, ierakstiet izvēlētā mācību pasākuma kārtas kodu 

(no E2_6 līdz E2_15  no 01 līdz 10) |___|___| 

 

E2.2_2 
 NFERAND2_TYPE 

Kāda veida mācību pasākumā Jūs piedalījāties? 

 Kursi 1 

 Darba grupas vai semināri 2 

 Plānota apmācība uzņēmumā  3 

 Privātstundas 4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_3 
NFEPURP2 

Kāds ir galvenais mērķis, kādēļ Jūs piedalījāties mācībās?  

 Galvenokārt saistīts ar darbu 1 

 Galvenokārt personisks ar darbu nesaistīts 2 

 Atsakās atbildēt -1 
 

INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
E2.2_4 

NFEFIELD2 
Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt?  
Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 

 Žurnālistika un komunikācija 320 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 
Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas 

zinātnes) 
440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 
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turpinājums E2.2_4 
E2.2_4 

NFEFIELD2 
Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt?  
Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_5 
HFEMETHOD2 

Lūdzu nosauciet galveno mācīšanās metodi, kura tika 

izmantota izglītības pasākumā?  

E2.2_2≠2, 3 

 Tradicionālā mācīšanās (piemēram, klasē) 1 

 Tālmācība, izmantojot tiešsaistes un nesaistes datoru  2 

 Tālmācība, izmantojot  tradicionālos mācību materiālus  3 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_6 
NFEREASON2 

 

Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties 

mācībās?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEREASON2_1 Veikt savu darbu labāk/un/vai uzlabotu karjeras iespējas 1 2 -1 

NFEREASON2_2 Samazināt iespēju zaudēt savu darbu 1 2 -1 

NFEREASON2_3 Palielināt iespējas dabūt darbu vai mainīt darbu/profesiju 1 2 -1 

NFEREASON2_4 Uzsākt savu uzņēmējdarbību 1 2 -1 

NFEREASON2_5 Programmas apgūšana bija obligāta 1 2 -1 

NFEREASON2_6 Iegūt ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes 1 2 -1 

NFEREASON2_7 Iegūt vairāk zināšanu/prasmju par to, kas mani interesē 1 2 -1 

NFEREASON2_8 Iegūt apliecību/sertifikātu 1 2 -1 

NFEREASON2_9 Satikt jaunus cilvēkus/paša priekam 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 
 

E2.2_7 
NFEWORKTIME2 

Vai mācības notika apmaksātā darba laikā (ieskaitot 

apmaksātu atvaļinājumu)? 

E2.2_2≠ 3 

 Tikai apmaksātā darba laikā  1 

 Galvenokārt apmaksātā darba laikā 2 

 Galvenokārt ārpus apmaksātā darba laikā 3 

 Tikai ārpus apmaksātā darba laika 4 

 Nestrādāja tajā laikā 5 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_8 
 NFENBHOURS2 

Cik stundas Jūs pavadījāt mācībās? 

 Vidējais stundu skaits nedēļā |___|___|___| 

 Nedēļu skaits |___|___|___| 

 Kopējais studijās/mācībās pavadītais laiks (stundās) |___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 

INTERVĒTĀJAM: Lai iegūtu iespējami precīzāku atbildi uz šo jautājumu, lūdzu, vispirms respondentam 

pajautājiet, cik stundas vidēji nedēļā viņš pavadīja mācībās, tad noskaidrojiet, cik nedēļas respondents 

mācījās. Rezultātu iegūsiet,  stundu skaitu reizinot ar nedēļu skaitu.  
 

 

2. KARTE 
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E2.2_9 
NFEPROVIDER2 

Kas nodrošināja mācības ? 

 Formālās izglītības iestāde 01 

 Neformālās izglītības un apmācību iestāde 02 

 

Komerciāla iestāde vai uzņēmums, kur izglītība un 

apmācība nav galvenā darbība (piemēram, iekārtu 

piegādātāji) 

03 

 Darba devējs 04 

 Darba devēju organizācijas, tirdzniecības kamera 05 

 Arodbiedrības 06 

 
Bezpeļņas asociācijas (piemēram, kultūras biedrība, 

politiska partija) 
07 

 
Fiziskas personas (piemēram, studenti, kas pasniedz 

privātstundas) 
08 

 
Nekomerciāla institūcija, kur izglītība un apmācība nav 

galvenā darbība (piemēram, bibliotēkas, muzeji) 
09 

 Cits (norādiet) _____________________________ 10 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_10 
NFECERT2 

Vai mācību rezultātā ieguvāt sertifikātu, ko prasa darba devējs vai 

profesionāla organizācija, lai Jūs veiktu pašreizējās vai plānotās aktivitātes? 

 
Jā, to prasīja darba devējs/profesionāla struktūra/noteikts 

likumā 
1 

 
Jā, bet to neprasīja darba devējs/profesionāla struktūra/nav 

noteikts likumā 
2 

 Nē (piedalīšanās apliecinājums) 3 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_11 
NFEPAID2 

Lūdzu, nosauciet, kurš no atbilžu variantiem vislabāk 

raksturo norēķināšanos par Jūsu mācībām (mācību 

maksu, reģistrāciju, eksāmenu kārtošanu, mācību 

grāmatu vai tehnisko palīglīdzekļu iegādi)?  

E2.2_2≠3 

 Pilnībā apmaksāju pats  1 

 Daļu apmaksāju pats, daļu – kāds cits  2 

 Pilnībā apmaksāja kāds cits (neieskaitot ģimenes locekļus) 3 

 
Pats apmaksāju, bet nezinu, vai tas bija pilns vai nepilns 

maksājums, un to, vai vēl kāds ir maksājis par šo aktivitāti 
4 

 

E2.2_12 
NFEPAIDBY2 

 

Lūdzu, nosauciet, kurš pilnībā vai daļēji apmaksāja 

Jūsu mācības (mācību maksu, reģistrāciju, eksāmenu 

kārtošanu, mācību grāmatu vai tehnisko palīglīdzekļu 

iegādi)? 
(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E2.2_11=2 vai 3 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEPAIDBY2_1 Darba devējs vai nākamais darba devējs 1 2 -1 

NFEPAIDBY2_2 Nodarbinātības valsts aģentūra 1 2 -1 

NFEPAIDBY2_3 Citas valsts iestādes 1 2 -1 

NFEPAIDBY2_4 Ģimenes loceklis vai radinieks 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 

3. KARTE 
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E2.2_13 
NFEPAIDVAL2 

Cik pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs personīgi vai kāds no 

Jūsu ģimenes locekļiem samaksāja par mācībām? 

E2.2_11=1, 2, 4 

 Summa latos |___|___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_14 
NFEUSE2 

Cik daudz no mācībās iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs esat izmantojis 

(vai domājat izmantot)?  

 Daudz 1 

 Diezgan daudz   2 

 Ļoti maz  3 

 Nemaz  4 

 Atsakās atbildēt -1 
 

E2.2_15 
NFESAT2 (optional) 

Vai Jūs bijāt apmierināts ar mācību programmu? 

 Jā 1 → E2.2_17 

 Nē 2 → E2.2_16 

 Atsakās atbildēt -1  
 

E2.2_16 
NFEUNSATREASON2 

(optional) 

Vai kāds no šiem iemesliem izskaidro, kāpēc Jūs bijāt 

neapmierināts ar mācību programmu?  
(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

E2.2_15= 2 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEUNSATREASON2_1  Programma neatbilda manām vajadzībām/nebija noderīga  1 2 -1 

NFEUNSATREASON2_2  Apmācības līmenis par zemu 1 2 -1 

NFEUNSATREASON2_3  Apmācības līmenis par augstu 1 2 -1 

NFEUNSATREASON2_4  Mācību kvalitāte 1 2 -1 

NFEUNSATREASON2_5  
Neapmierinoša apmācību organizācija (vieta, mācību 

materiāli, klases utt.) 
1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 

E2.2_17 
NFEOUTCOME2 

Vai jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas  

mācību laikā, ir sekmējušas..?  
(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

NFEOUTCOME2_1 Darba atrašanu (vai jauna darba atrašanu)  1 2 -1 

INTERVĒTĀJAM: Nākamos četrus  atbilžu variantus jānosauc tikai gadījumā, ja E2.2_ 7 = 1, 2, 3, 4 

NFEOUTCOME2_2 Paaugstinājumu amatā 1 2 -1 

NFEOUTCOME2_3 Lielāku samaksu/algu  1 2 -1 

NFEOUTCOME2_4 Jaunus darba pienākumus (uzdevumus) 1 2 -1 

NFEOUTCOME2_5 Labākus darba rezultātus 1 2 -1 

 

NFEOUTCOME2_6 
Personiskās dzīves kvalitāti (satikt citus cilvēkus, uzlabot 

vispārējās prasmes utt.)  
1 2 -1 

NFEOUTCOME2_7 Vēl nav rezultātu 1 2 -1 

NFEOUTCOME2_8 Nekādi rezultāti nebija paredzēti 1 2 -1 

  Cits (norādiet) 0 
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F.  ŠĶĒRŠĻI LĪDZDALĪBAI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ 

           Šajā anketas sadaļā jānoskaidro cēloņi, kas rada grūtības pieaugušajiem piedalīties tālākā izglītībā. 

Rezultātā tiks iegūta informācija, kā dažādi apstākļi ir ietekmējuši piedalīšanos mācībās. 

Visiem respondentiem tiek uzdots jautājums attiecībā uz šķēršļiem. Respondenti it kā tiek sadalīti 4 

grupās: 

 tie, kas jau ir  piedalījušies izglītībā un apmācībā un nevēlējās vairs piedalīties (1.grupa); 

 tie, kas jau ir piedalījušies izglītībā un apmācībā, bet vēlējās piedalīties vēl (2.grupa); 

 tie, kas nav piedalījušies un nevēlējās piedalīties izglītībā un apmācībā (3.grupa);  

 tie, kas nav piedalījušies,bet vēlējās piedalīties izglītībā un apmācībā (4.grupa).  

Uzdodot jautājumus šajā sadaļā, lūdzu, rūpīgi sekojiet norādēm INTERVĒTĀJAM pie aptaujas 

anketas attiecīgā jautājuma. 

INTERVĒTĀJAM: Jautā tiem respondentiem, kuri mācījās formālajā izglītībā un/vai neformālajā izglītībā 

(E1_1=1 vai E2_1 =1 vai E2_2 =1 vai E2_3 =1 vai  E2_4 =1).     
 

F_1 
DIFFICULTY_1_2 

Iepriekš Jūs atbildējāt, ka pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esiet piedalījies izglītības 

pasākumā (formālajā vai neformālajā). Vai  Jūs vēl vēlējāties piedalīties izglītības 

pasākumos?   

 Jā (2.grupa) 1 → F_6 

 Nē (1.grupa) 2 → F_8  

 Nezina 0  

 

INTERVĒTĀJAM: Jautā tiem respondentiem, kuri nepiedalījās ne formālajā izglītībā, ne  neformālajā 

izglītībā (E1_1=2 un E2_1 =2 un  E2_2 =2 un E2_3 =2  un  E2_4 =2). 
 

F_2 
DIFFICULTY_3_4 

Iepriekš Jūs atbildējāt, ka pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs neesat piedalījies nevienā 

izglītības pasākumā (formālajā vai neformālajā). Vai Jūs vēlējāties piedalīties 

šādos pasākumos?   

 Jā (4.grupa) 1 → F_6 

 Nē (3.grupa) 2 → F_3 

 Nezina 0  

 

INTERVĒTĀJAM: Jautā tiem respondentiem, kuri nepiedalījās ne formālajā izglītībā, ne neformālajā 

izglītībā un arī nevēlējās piedalīties (F_2 = 2) (3.grupa). Pirms uzdot šo jautājumu, iedodiet  

respondentam  karti ar nepiedalīšanās iemesliem. 
F_3 

DIFFTYPE1A 
Vai bija kāds konkrēts iemesls, kāpēc Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā nepiedalījāties 

nevienā izglītības pasākumā (formālajā vai neformālajā)?  

 Nē. Man tas nebija nepieciešams 1 → G sadaļa 

 Jā. Nepiedalījāties konkrēta iemesla dēļ 2  
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F_4 

DIFFTYPE1B 

 

Kāda iemesla dēļ Jūs nepiedalījāties izglītības un 

apmācības pasākumos? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

F_2=2 un F_3=2 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

DIFFTYPE1_01 

Priekšnoteikumi (noteikumi, kurus nosaka mācību 

organizētājs, piemēram, valoda, izglītības līmenis): nevarēja 

izpildīt šos noteikumus 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

-1 

DIFFTYPE1_02 Izmaksas: apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja tās atļauties 1 2 -1 

DIFFTYPE1_03 Trūka darba devēja atbalsta vai sabiedrisko iestāžu atbalsta  1 2 -1 

DIFFTYPE1_04 Laika grafiks: apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku 1 2 -1 

DIFFTYPE1_05 
Attālums: apmācības tika piedāvātas pārāk tālu no dzīves 

vietas 
1 2 -1 

DIFFTYPE1_06 Nebija pieejams dators vai internets tālmācībai 1 2 -1 

DIFFTYPE1_07 Ģimenes apstākļi: nebija laika ģimenes apstākļu dēļ 1 2 -1 

DIFFTYPE1_08 Veselības stāvoklis vai vecums 1 2 -1 

DIFFTYPE1_09 Citi personīgi iemesli 1 2 -1 

DIFFTYPE1_10 Netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības pasākums 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

INTERVĒTĀJAM:Kategorija „Jums trūka nepieciešamo priekšnoteikumu” attiecas galvenokārt uz 

iestāšanās prasībām, ko nosaka pakalpojuma sniedzējs un nevis attieksmes barjera. 
 

F_5 
DIFFMAIN1 

Kurš no minētajiem iemesliem bija galvenais? F_4=01–10 

 Lūdzu, ierakstiet iemeslu kodu (F_4 no 01 līdz 10) |___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 
 

INTERVĒTĀJAM: Jautā tiem respondentiem, kuri nepiedalījās, bet vēlējās piedalīties un tiem, kuri 

piedalījās un vēlētos  piedalīties vēl vairākās mācību aktivitātēs (E_1=1 vai E_2=1) (2. un 4.grupa). Pirms 

uzdot šo jautājumu, iedodiet  respondentam  karti ar nepiedalīšanās iemesliem. 

F_6 

DIFFTYPE2 

 

Kāda iemesla dēļ Jūs nepiedalījāties izglītības un 

apmācības pasākumos, kaut gan vēlējāties piedalīties? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

F_1=1 vai F_2=1 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

DIFFTYPE2_01 

Priekšnoteikumi (noteikumi, kurus nosaka mācību 

organizētājs, piemēram, valoda, izglītības līmenis): nevarēja 

izpildīt šos noteikumus 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

-1 

DIFFTYPE2_02 Izmaksas: apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja tās atļauties 1 2 -1 

DIFFTYPE2_03 Trūka darba devēja atbalsta vai sabiedrisko iestāžu atbalsta  1 2 -1 

DIFFTYPE2_04 Laika grafiks: apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku 1 2 -1 

DIFFTYPE2_05 
Attālums: apmācības tika piedāvātas pārāk tālu no dzīves 

vietas 
1 

2 -1 

DIFFTYPE2_06 Nebija pieejams dators vai internets tālmācībai 1 2 -1 

DIFFTYPE2_07 Ģimenes apstākļi: nebija laika ģimenes apstākļu dēļ 1 2 -1 

DIFFTYPE2_08 Veselības stāvoklis vai vecums 1 2 -1 

DIFFTYPE2_09 Citi personīgi iemesli 1 2 -1 

DIFFTYPE2_10 Netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības pasākums 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 

 

4. KARTE 

 

4. KARTE 
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F_7 
DIFFMAIN2 

Kurš no minētajiem iemesliem bija galvenais? F_6=01-10 

 Lūdzu, ierakstiet iemeslu kodu (F_6 no 01 līdz 10) |___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 

 

INTERVĒTĀJAM: Jautā tiem respondentiem, kuri piedalījās  izglītības un apmācības pasākumos, bet 

vairāk nevēlējās piedalīties (F_1 = 2) (1.grupa). Pirms uzdot šo jautājumu, iedodiet  respondentam  karti 

ar nepiedalīšanās iemesliem. 
F_8 

DIFFTYPE3A 
Vai bija kāds konkrēts iemesls, kāpēc Jūs nevēlējāties vairāk piedalīties kādā 

izglītības pasākumā?   

 Nē. Man tas nebija nepieciešams 1 → G sadaļa 

 Jā. Nepiedalījāties konkrēta iemesla dēļ 2  

 

F_9 

DIFFTYPE3B 

 

Kāda iemesla dēļ Jūs nevēlējāties vairāk piedalīties izglītības un  

apmācības pasākumos?   

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) 

F_1=2 un F_8=2 

Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

DIFFTYPE1_01 

Priekšnoteikumi (noteikumi, kurus nosaka mācību organizētājs, 

piemēram, valoda, izglītības līmenis): nevarēja izpildīt šos 

noteikumus 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

-1 

DIFFTYPE1_02 Izmaksas: apmācības bija pārāk dārgas, nevarēja tās atļauties 1 2 -1 

DIFFTYPE1_03 Trūka darba devēja atbalsta vai sabiedrisko iestāžu atbalsta  1 2 -1 

DIFFTYPE1_04 Laika grafiks: apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku 1 2 -1 

DIFFTYPE1_05 Attālums: apmācības tika piedāvātas pārāk tālu no dzīves vietas 1 2 -1 

DIFFTYPE1_06 Nebija pieejams dators vai internets tālmācībai 1 2 -1 

DIFFTYPE1_07 Ģimenes apstākļi: nebija laika ģimenes apstākļu dēļ 1 2 -1 

DIFFTYPE1_08 Veselības stāvoklis vai vecums 1 2 -1 

DIFFTYPE1_09 Citi personīgi iemesli 1 2 -1 

DIFFTYPE1_10 Netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības pasākums 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 
F_10 

DIFFMAIN3 
Kurš no minētajiem iemesliem bija galvenais? F_9=01–10 

 Lūdzu, ierakstiet iemeslu kodu (F_9 no 01 līdz 10) |___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 

 

G. IKDIENAS MĀCĪŠANĀS 

 
G_1 
INF 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā  Jūs darbā vai brīvajā laikā esat mēģinājis kaut ko 

mācīties, lai uzlabotu savas prasmes un zināšanas (citi mācību pasākumi nekā 

iepriekš pārrunātie)? 

 Jā, vienreiz 1  

 Jā, vismaz divreiz  2  

 Nē 3 → H sadaļa 

 

 

4. KARTE 
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INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

G_2 

INFFIELD1 

Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt, mācoties pirmoreiz?  

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.       

G_1=1, 2 

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 

 Žurnālistika un komunikācija 320 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas zinātnes) 440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 

 

G_3 

 INFPURP1 
Kāds bija galvenais iemesls, kādēļ Jūs mācījāties?  G_1=1, 2 

 Galvenokārt saistīts ar darbu 1 

 Galvenokārt personisks, ar darbu nesaistīts 2 

 
G_4 

 INFMETHOD1 
Lūdzu, nosauciet galveno mācīšanās metodi, kura tika izmantota 

mācoties? 

G_1=1, 2 

 Mācoties no ģimenes locekļa, drauga vai kolēģa 1 

 Izmantojot drukātus materiālus (grāmatas, profesionālos izdevumus utt.) 2 

 Izmantojot datoru (ar vai bez interneta pieslēguma) 3 

 Ar televīzijas/radio/video starpniecību 4 
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INTERVĒTĀJAM:  Atbildi uz nākamo jautājumu ierakstiet pēc respondenta teiktā, pēc tam atzīmējiet kodu 

zemāk esošajā tabulā.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
G_5 

INFFIELD2 
Kādu izglītības tematisko jomu Jūs apguvāt, mācoties otrajā 

reizē?  

Izglītības un apmācības tematisko jomu kodi 4.pielikumā.        

G_1=2 

 Vispārējās programmas 000 

 Personības attīstība 090 

 Pedagogu izglītība un izglītības zinātne 140 

 Māksla 210 

 Humanitārās zinātnes  220 

 Svešvalodas 222 

 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes  310 

 Žurnālistika un komunikācija 320 

 Komerczinības un administrēšana 340 

 Tiesību zinātne 380 

 Dzīvās dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides zinātni) 420 

 Fizikālās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un ģeoloģijas zinātnes) 440 

 Matemātika un statistika 460 

 Datorzinātnes 481 

 Datoru lietošana 482 

 Inženierzinātnes un tehnoloģijas  520 

 Ražošana un pārstrāde 540 

 Arhitektūra un būvniecība 580 

 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  620 

 Veterinārija 640 

 Veselības aprūpe 720 

 Sociālā labklājība 760 

 Individuālie pakalpojumi  810 

 Transporta pakalpojumi 840 

 Vides aizsardzība 850 

 Civilā un militārā aizsardzība 860 

 Joma nav zināma 999 

 Atsakās atbildēt -1 

 

G_6 

 INFPURP2 
Kāds bija galvenais iemesls, kādēļ Jūs mācījāties?  G_1=2 

 Galvenokārt saistīts ar darbu 1 

 Galvenokārt personisks, ar darbu nesaistīts 2 

 

G_7 

 INFMETHOD2 
Lūdzu, nosauciet galveno mācīšanās metodi, kura tika 

izmantota mācoties?  

G_1=2 

 Mācoties no ģimenes locekļa, drauga vai kolēģa 1 

 
Izmantojot drukātus materiālus (grāmatas, profesionālos izdevumus 

utt.) 2 

 Izmantojot datoru (ar vai bez interneta pieslēguma) 3 

 Ar televīzijas/radio/video starpniecību 4 
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H. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA 
 

H_1 

 ICTOMPUTER 
Vai Jums ir iemaņas darbā ar datoru?  

 Nē, nekad neesmu izmantojis/-usi datoru 0  → I sadaļa 

 Jā, ir iemaņas darbā ar datoru 1  

 Atsakās atbildēt -1  

 

H_2 

ICTCOMPUTER 

 

Kuras no minētajām prasmēm darbā ar datoru Jūs jau esat 

apguvis/-usi?   

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

ICTCOMPUTER_1 Kopēju vai pārvietoju failu vai folderi (mapi) 1 2 -1 

ICTCOMPUTER_2 Izmantoju kopēšanas un ievietošanas rīkus (copy&paste) 1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_3 

Izmantoju aritmētiskās pamatformulas rēķintabulā (Excel, 

Access) 
1 2 -1 

ICTCOMPUTER_4 Sablīvēju failus (piemēram, izmantojot WinZip, WinRar u.c.) 1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_5 

Pieslēdzu un uzstādīju jaunas ierīces (piemēram, datoru, printeri 

vai modemu) 
1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_6 

Uzrakstīju datorprogrammu, izmantojot specializētu 

programmēšanas valodu 
1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_7 

Failu pārvietošana no citām ierīcēm uz datoru (piemēram., failus 

no digitālās fotokameras, mobilā tālruņa, MP3/ MP4 atskaņotāja) 
1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_8 

Programmatūras aplikāciju parametru modificēšana vai 

pārbaudīšana (izņemot interneta pārlūkiem) 
1 2 -1 

 

ICTCOMPUTER_9 

Izveidoju elektroniskas prezentācijas ar prezentācijas 

programmatūru (piemēram, Powerpoint), iekļaujot attēlus, audio, 

video vai diagrammas 

1 2 -1 

ICTCOMPUTER_10 Instalēju jaunu vai nomainīju veco operētājsistēmu 1 2 -1 

 

H_3 

ICTINTERNET 

(optional) 

 

Kuras no minētajām iemaņām darbā ar internetu Jūs jau 

esat apguvis/-usi?  

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

ICTINTERNET_1 Izmantoju meklētājprogrammu, lai atrastu informāciju 1 2 -1 

ICTINTERNET_2 Nosūtīju e-pastu, kuram ir pievienoti faili (dokumenti, attēli utt.) 1 2 -1 

 

ICTINTERNET_3 

Nosūtīju ziņojumus uz virtuālās tērzēšanas telpām, ziņu grupām 

vai tiešsaistes režīmā esošajiem diskusiju forumiem (piemēram, 

sociālo tīklu mājaslapās) 

1 2 -1 

ICTINTERNET_4 Izmantoju internetu, lai veiktu telefona sarunas 1 2 -1 

 

ICTINTERNET_5 

Lietoju vienādranga (peer-to-peer) koplietojuma failus, 

apmainoties ar filmām, mūziku u.c. 
1 2 -1 

ICTINTERNET_6 Izveidoju mājaslapu 1 2 -1 

 

ICTINTERNET_7 

Augšupielādēju tekstu, spēles, attēlus, filmas vai mūziku 

mājaslapās (piemēram, sociālās tīklošanas mājaslapās) 
1 2 -1 

ICTINTERNET_8 Mainīju interneta pārlūka drošības iestatījumus 1 2 -1 

 

 

5. KARTE 

 

6. KARTE 
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I. VALODU PRASMES 
 

I_1 
LANGMOTHER 

Kura ir Jūsu dzimtā/-ās valoda/-as? 

Valodu  kodi 5. pielikumā. 

 

 1.valoda (norādiet)  _________________________________________ |___|___|___| 

 2. valoda (norādiet)_________________________________________ |___|___|___| 

 Atsakās atbildēt  -1 
 

I_2 
LANGUSED 

Cik valodas Jūs protat, izņemot dzimto/-ās valodu/-as? 

 Valodu skaits  |___|___| 

 Atsakās atbildēt  -1 → J sadaļa 
 

 Lūdzu, ierakstiet visas valodas, kuras Jūs  protat (izņemot 

dzimto/ās valodu/-as), norādot biežāk lietoto kā pirmo!  

Valodu kodi 5.pielikumā. 

I_2 ≠ -1 

I_3 
LANGUSED_1 

 

1. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_4 
LANGUSED_2 

 

2. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_5 
LANGUSED_3 

 

3. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_6 
LANGUSED_4 

 

4. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_7 
LANGUSED_5 

 

5. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_8 
LANGUSED_6 

 

6. valoda___________________________________________ |___|___|___| 

I_9 
LANGUSED_7 

 

7. valoda___________________________________________
 

|___|___|___| 

 Atsakās atbildēt -1 
 

I_10 
INTLANGBEST1 

Kuru no iepriekš minētajām svešvalodām Jūs protat vislabāk 

(izņemot dzimto/-ās valodas)? 

Valodu kodi 5. pielikumā. 

I_2 ≠0, -1 

 Vislabāk zināmā svešvaloda (norādiet) ____________________ |___|___|___| 

 Atsakās atbildēt  -1 

 

I_11 
LANGLEVEL1 

Kurš no izteikumiem precīzāk apraksta Jūsu zināšanas pirmajā 

vislabāk apgūtajā svešvalodā?  

I_10≠-1 

 Varu saprast un izmantot pazīstamākos sarunvalodas izteicienus. 

Izmantoju valodu saistībā ar pazīstamām lietām un situācijām 1 

 Varu saprast vienkārša teksta būtību un izteikties vienkāršiem 

vārdiem. Varu aprakstīt pieredzi un notikumus un diezgan raiti 

sazināties 

2 

 Varu saprast plaša spektra sarežgītus tekstus un brīvi izmantot 

valodu. Gandrīz pilnībā pārvaldu valodu 
3 

 Atsakās atbildēt -1 
 

 

7. KARTE 
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I_12 
INTLANGBEST2 

Kuru no iepriekš minētajām svešvalodām Jūs uzskatāt kā otro 

vislabāk apgūto (izņemot dzimto valodu)? 

Valodu  kodi 5. pielikumā. 

I_2 ≠ 0,1,-1 

 Vislabāk zināmā otrā svešvaloda (uzrakstiet) ___________________ |___|___|___| 

 Atsakās atbildēt  -1 

 

I_13 
LANGLEVEL2 

Kurš no izteikumiem precīzāk apraksta Jūsu zināšanas otrajā 

vislabāk apgūtajā svešvalodā? 

I_12≠-1 

 Varu saprast un izmantot pazīstamākos sarunvalodas izteicienus. 

Izmantoju valodu saistībā ar pazīstamām lietām un situācijām 
1 

 
Varu saprast vienkārša teksta būtību un izteikties vienkāršiem vārdiem.  

Varu aprakstīt pieredzi un notikumus un diezgan raiti sazināties 
2 

 
Varu saprast plaša spektra sarežgītus tekstus un brīvi izmantot valodu. 

Gandrīz pilnībā pārvaldu valodu 
3 

 Atsakās atbildēt -1 

         

J. PIEDALĪŠANĀS KULTŪRAS PASĀKUMOS 

 

 Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat 

apmeklējis/-usi kultūras pasākumus? 

1–6 

reizes 

Vairāk 

nekā 6 

reizes 

Neesmu 

apmeklējis

/-usi 

Atsakās 

atbildēt 

J_1 
CULTPAR1 

(optional) 

Izrādes (teātra izrādes, koncertus, operu, 

baleta un deju izrādes) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

-1 

J_2 
CULTPAR2 

(optional) 

 

Kino 

 

1 

 

2 

 

3 

 

-1 

J_3 
CULTPAR3 

(optional) 

Kultūras iestādes (muzejus, vēstures un 

kultūras pieminekļus, mākslas galerijas 

utt.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

-1 

J_4 
CULTPAR4 

(optional) 

 

Sporta pasākumus (kā skatītājs) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

-1 

 
J_5 

CULTNEWS 

(optional) 

Cik bieži Jūs esat lasījis/-usi laikrakstus un/vai žurnālus (papīra formā un/vai 

internetā) pēdējo 12 mēnešu laikā? 

 Katru dienu vai gandrīz katru dienu 1 

Vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu) 2 

Vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu) 3 

Retāk kā reizi mēnesī 4 

Nekad 5 

Atsakās atbildēt  -1 

 
J_6 

CULTBOOK 

(optional) 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs lasījāt grāmatas brīvajā laikā? 

 Jā 1  

→ J_8 Nē 2 

Atsakās atbildēt -1 
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J_7 
CULTBOOKNUM 

(optional) 

Cik daudz grāmatu aptuveni esat izlasījis/-usi pēdējo 12 

mēnešu laikā? 

J_6=1 

 Mazāk par 5 1 

5–10 2 

Vairāk par 10 3 

Atsakās atbildēt -1 
 

 

J_8 

SOCIALPAR 

(optional) 

 

Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā esat piedalījies minētajās 

aktivitātēs? 

(Atzīmēt atbilstošo katrā rindā) Jā Nē 
Atsakās 

atbildēt 

SOCIALPAR _1 Politisko partiju vai arodbiedrību pasākumos 1 2 -1 

SOCIALPAR _2 Profesionālo asociāciju pasākumos 1 2 -1 

SOCIALPAR _3 Izklaides grupu vai organizāciju pasākumos 1 2 -1 

SOCIALPAR _4 Labdarības organizāciju pasākumos 1 2 -1 

SOCIALPAR _5 Neformālos brīvprātīgos pasākumos 1 2 -1 

SOCIALPAR _6 Reliģisko organizāciju  pasākumos 1 2 -1 

 Cits (norādiet) 0 

 
 

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju gadījumam, ja būs nepieciešams precizēt sniegtos datus! 

1. tālrunis 

2. tālrunis 

E-pasts 
 

 

 

Paldies par piedalīšanos aptaujā! 
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