
 
 
 
 

Darba dokuments 
 
 
 
 
 
 

2003. gada  
Darbaspēka apsekojums  

ad hoc modulis par  

izglītību mūža garumā  
(LFS/LLL) 

 
(translated in latvian from the Eurostat „explanatory notes”) 

 
 
 
 
 
 

Paskaidrojumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

Paskaidrojumi 
2003.gada Darbaspēka apsekojuma  

ad hoc moduļa par izglītību mūža garumā (LFS/LLL) 
(Eiropas Komisijas regula 1313/22021) specifikācijai 

 

Ģeogrāfiskais aptvērums - atskaites periods 

Extract Izvilkums no pielikuma LFS/LLL regulai: 

Iesaistītās ES dalībvalstis un reģioni: visi 
Atskaites  periods ir 2003. gads. Visi rādītāji tiks nodrošināti vai nu: 
- vismaz 15% no izlases, kas nepieciešama Padomes regulas (EC) 577/98 3. panta 
nosacījumu izpildei. Atskaišu perioda nedēļas sīkākām izlasēm ir vienādi sadalītas 
visa gada garumā; 
- vai 100% no 2003.g. 2. ceturkšņa izlases. 

Paskaidrojumu uzbūve 

Paskaidrojumi LFS/LLL regulas pielikumā iekļautajiem rādītājiem ir izkārtoti 
sekojošā veidā: 

A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
B) Konkrēti jautājumi par kodēšanu 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu (Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 
2003.g.) 
b: veco pamata aptaujas lapu 

Šo dokumentu aktualizēs, ņemot vērā atbildes reakcijas jautājumus un no valstīm 
saņemtos piemērus arī ieviešanas fāzes laikā.  

                                                 
1 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/education_labour/lfs_2003_ahm_lll/regulation_languages 
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Izgl ītības ieg ūšana 
 

HATFIELD 

 
Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
HATFIELD 240/242 3 

cipari 
Augstākā līmeņa izglītības vai veiksmīgi 
pabeigtas apmācības joma 

Ikviens, kam ir 15 vai 
vairāk gadu  

   Studiju joma pēc ISCED '97   
  000 Vispārējas programmas  
  100 Pedagogu apmācība un pedagoģiskās 

zinātnes 
 

  200 Humanitārās zinātnes, valodas un mākslas  
  222 Svešvalodas  
  300 Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības  
  400 Zinātne, matemātika un datorzinātnes (nav 

iespējamas atšķirības) 
 

  420 Dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides 
zinātnes) 

 

  440 Eksaktās zinātnes (ieskaitot fiziku, ķīmiju un 
zinātnēs par Zemi) 

 

  460 Matemātika un  statistika  
  481 Datorzinātnes  
  482 Datora pielietošana  
  500 Inženierzinātnes, rūpniecība un būvniecība  
  600 Lauksaimniecība un veterinārija   
  700 Veselība un labklājība  
  800 Pakalpojumi  
  900 Nav zināms  
  999 Nav pielietojams  
  Tukšs  Nav atbildes   
     
     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
 
Nozari kodē saskaņā ar rokasgrāmatu “Izglītības un apmācības nozares”, EUROSTAT 
19992. 
 
Izglītības jomas 
ISCED 97 ietver 25 divciparu izglītības jomas. Šeit izmantotā klasifikācija iet līdz 
trīsciparu kodam hierarhiskā sistēmā izglītības jomu klasificēšanai, kur divciparu 
līmenis ir ISCED 97 izglītības jomas3. Tie ir galvenokārt divi pirmie cipari, ko lieto 
datu savākšanas starptautiskajā praksē. Tomēr trešais cipars dod elastīgāku sistēmu, 
un citi datu apkopojumi uz trešā cipara bāzes var tikt izmantoti ad hoc datu savākšanā, 
lai tie atbilstu īpašiem mērķiem.  

 

                                                 
2 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/measuring_lifelong/classifications/isced97_fields 
3 Dažas nelielas izmaiņas,  salīdzinot ar ISCED 97, ir veiktas izglītības jomu nosaukumos, lai mēģinātu noskaidrot šo jomu 
saturu. Jomas trīsciparu līmenī vēl arvien nav ISCED sastāvdaļa.  
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Ir 9 plašas jomas (1-ciparu), 25 šauras jomas (2-ciparu) un ap 80 sīkākas jomas (3-
ciparu). 
 
Kodēšana šeit ir lietota plašās jomās (1-ciparu), izņemot svešvalodu jomā 
‘Humanit ārās zinātnes, valodas un mākslas’ (200) 1 un dažās ar politiku saistītās 
apakšjomās jomas ‘Zin ātne, matemātika un datorzinātnes’ (400) ietvaros, kur tiek 
lietoti 2 un 3 cipari. Likums ir, ka jomu jākodē pēc iespējas sīkāk un tikai vienu reizi. 
 
Kodēšanas likums ir, ka respondenti jākodē pēc iespējas sīkāk un tikai ar vienu kodu.. 
 
Plašā joma 200: ‘Humanit ārās zinātnes, valodas un mākslas’ ietver sīkākas jomas 
‘Svešvalodas’ ar kodu 222.  
Tā respondenti, kuru joma ir ‘Svešvalodas’, jākodē ar kodu 222 un nevis ar 200.  
Visi citi respondenti, kas apgūst kādu no jomas ‘Humanit ārās zinātnes, valodas un 
mākslas’ apakšjomām, jākodē ar 200. 
 
Līdzīgi plašā joma 400: ‘Zin ātne, matemātika un datorzinātnes’ ietver šaurākas 
jomas: ‘Dabaszinātnes’ (ieskaitot ‘Bioloģija un vides zinātnes’) ar kodu 420, 
‘Eksaktās zinātnes’ (ieskaitot ‘Fizika,  ķīmija un zinātnes par Zemi’) ar kodu 440, 
‘Matemātika un statistika’ ar kodu 460 un sīkākas jomas: ‘Datorzin ātnes’ ar kodu 
481 un: ‘Datora pielietošana’ ar kodu 482. 
Tā visi respondenti, kuri apgūst vienu no šīm šaurajām jeb sīkākajām jomām, jākodē 
ar attiecīgo kodu.  
Visi citi respondenti, kuri apgūst kādu appakšjomu no jomas ‘Zin ātne, matemātika 
un datorzinātnes’, jākodē ar 400. 
 
Respondenti, kuri apgūst kādu apakšjomu jebkurā citā plašā jomā, jākodē ar 1 ciparu 
+ ‘00’. 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
 
Starpdisciplīnu  programmas 
‘Starpdisciplīnu programmām’ šeit ir tādu programmu nozīme, kas apvieno (parasti 
divas) izglītības un apmācības jomas. Šīm programmām (skat. 1.-4. piemēru), 
jāpielieto ‘vairākuma likums’, ka dominējošais priekšmets nosaka, kurā jomā 
jāklasificē programma. Kritērijs dominējošā noteikšanai parasti ir pie priekšmeta 
apgūšanas pavadītais laiks. 
 
1. piemērs: Programma, kas sastāv gan no ’Datorzinātnes’(481), gan ‘Datoru 

pielietošana’(482), jāklasificē pēc tā, kurš priekšmets dominē, t.i., pie kura 
priekšmeta ir pavadīts vairāk laika. 

 
2. piemērā priekšmeti ir no tās paša plašās jomas, bet no divām dažādām šaurākām 
jomām. Arī šajā piemērā izmantojiet vairākuma likumu. Programma nav pietiekoši 
plaša, lai to uzskatītu par ‘plašu programmu’. 

                                                 
1 Pašreizējā kodēšanā pielieto sekojošu modeli: 1-cipara kodu 2 kodē 200 un 2-ciparu kodu 44 kodē 
440 
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2. piemērs: Programma, kas apvieno dabas zinību studijas ar eksakto zinātņu 
studijām, jāklasificē pēc tā, kura joma dominē; 420 ‘Dabas zinātnes’ vai 440 
‘Eksaktās zinātnes’. 

 
Tālāk 3. piemērā priekšmeti ir no divām dažādām plašām jomām (3. un 8.). Lietojiet 
vairākuma likumu; jūs zināmā mērā esat spiesti to darīt, jo nav cita risinājuma 
(izņemot 999). 
3. piemērs: Programma, kas galvenokārt ietver priekšmetus no sociālo zinātņu sfēras, 
jāattiecina uz jomu 300 (‘Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības’) pat, ja tajā 
ir iekļauts noteikts daudzums pakalpojumu vides aizsardzības tehnoloģijas jomā 
(joma 851 ‘vides aizsardzības tehnoloģija’). 
Programmas, kuru mērķis ir viena konkrēta aroda joma un kas sastāv no citu jomu 
atbalsta priekšmetiem, netiek uzskatītas šajā kontekstā par plašām programmām. 
 
4. piemērs: Fizikas programmā var būt vairāk laika veltīts citiem atbalsta 
priekšmetiem (valodām, matemātikai, statistikai utt.) nekā paredzētajam priekšmetam. 
Tomēr šī programma jāklasificē kā 440 ‘Eksaktās zinātnes’ un nevis kā plaša 
programma. 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
 
Lai būtu pārliecība, ka ir atrasta vissīkākā joma gadījumā, kad ir iespējams kodēt gan 
plašo, gan šauro/sīkāko jomu, aptaujas lapā visdetalizētākie kodi varētu atrasties pirms 
mazāk detalizētiem kodiem.  
Ja intervētājs nevar piešķirt atbildei vienu no 15 kodiem, tad ieteicams atstāt atbildi 
bez koda un piešķirt to vēlāk.  
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
 
Joma atteicas uz visaugstāk sasniegto līmeni. Ja vairākas programmas ir uz viena 
līmeņa, tad jāizvēlas pēdējā apgūtā joma. 
 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Rādītājs ir tas pats, kas HATFIELD jaunajā izglītības un apmācības modulī (kas 
iekļauts galvenajā LFS (LFS-E modulī). 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. 
2003.gadā atbilde tiks izmantota, lai kodētu gan HATFIELD LLL modulī (240/242), 
gan HATFIELD jaunajā LFS-E modulī (122/124). 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Vecajā LFS-E modulī nav zināšanu apgūšanas jomas. 
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Piedal īšanās regul ārā izgl ītībā 
 
LLLSTAT 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLSTAT 248 1 

cipars 
Pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis students vai 
māceklis  regulārā izglītībā  

Ikviens, kam ir 15 vai 
vairāk gadu 

     
  1 Ir bijis students vai māceklis   
  2 Nav bijis ne students, ne māceklis  
  9 Nav pielietojams (bērns ir jaunāks par 15 

gadiem) 
 

  Tukšs  Nav atbildes  
     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Šis rādītājs aptver tikai regulārās izglītības sistēmu (formālo izglītību, ieskaitot 
skolas, koledžas un universitātes) un ko respondents ir apmeklējis kaut kad pēdējo 
12 mēnešu laikā. 
 
Formālā izglītība tiek definēta kā izglītība un apmācība ar sekojošām raksturīgām 
pazīmēm: 
- mērķis un veids ir iepriekš noteikti; 
- sniegta skolu, koledžu, universitāšu un citu izglītības iestāžu sistēmā;  
- tā parasti izveido nepārtrauktas izglītības kāpnes;  
- tā ir veidota pēc mācīšanās mērķu, mācīšanās laika un mācīšanās atbalsta 

principiem; 
- tā parasti ir domāta novest līdz valsts atzīta sertifikāta iegūšanai, kas liecina par 

konkrētas izglītības/programmas apgūšanu;  
-    atbilst programmām, ko aptver UOE aptaujas lapas. 
Nacionālo programmu, ko aptver UOE aptaujas lapas, saraksts ir atrodams pēc 
sekojošas adreses:  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/unesco_collection/pr
ogrammes_isced97/school_1999_2000 
 
Šos sarakstus valstis var aktualizēt.4  
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
 
Daži specifiski gadījumi 
Ja intervijas sniedzējs ir students vai māceklis regulārās izglītības sistēmas 
programmā, tad atbilde ir kods 1.  
Tas ietver moduļus (īsas programmas/kursus), kas var būt garākas regulāras izglītības 
programmas sastāvdaļa, kas tiek apgūtas un pabeigtas, dodot beidzējiem attiecīgo 
akadēmisko novērtējumu neatkarīgi no tā, vai persona turpina beigt pilnu programmu, 

                                                 
4 Lūdzu informējiet EUROSTAT, ja ir atklātas kādas atšķirības no šī saraksta. Sazinieties ar Eurostat, ja 
šajā sarakstā ir kādas problēmas (kļūdas, utt.) attiecībā uz jūsu valsti, lai jūs varētu sīkāk uzzināt, kā 
sazināties ar šīs informācijas sniedzēju. 
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vai nē. Īso programmu/kursu joma un līmenis būs tāds pats kā programmai, kuras 
sastāvdaļa tās ir. Mācekļiem, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir tikai apmācībā darba 
vietā vai apmācība darba vietā mijas ar mācīšanos skolā mainīgās (t.i., dubultās) 
programmas ietvaros, atbildes kods ir 1, tā kā persona ir reģistrēta klasificētā 
apmācību programmā. 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Tā vietā, lai lietotu vispārēju formulējumu, būtu jālieto  attiecīgie nacionālie 
nosaukumi, lai padarītu jautājumu atpazīstamāku. 
Lai uzdotu šo jautājumu, var izmantot valstī plaši pazīstamu izglītības programmu vai 
skolu, koledžu, universitāšu un institūtu, kas dod formālo izglītību, sarakstu.  
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Atbilst rādītājam EDUCSTAT, izņemot atskaites periodu.  
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. 
2003.g. EDUCSTAT jautājums jāuzdod vispirms, jo atbilde ‘Jā’ norādīs uz ‘Jā-
atbildi’ arī uz LLLSTAT jautājumu, turpretim atbilde ‘Nē’ uz EDUCSTAT jautājumu 
liks uzdot LLLSTAT jautājumu. 
 
b: veco pamata aptaujas lapu  
Neatbilst vecajai INEDUC (102. aile), jo šis rādītājs no vecā LFS-E moduļa ietver 
visa veida izglītību un apmācību, ieskaitot EDUCSTAT/LLLSTAT, 
COURATT/LLLCOURATT un LLLINFORATT un atskaites periods ir tikai 4 
nedēļas. 
INEDUC var iegūt, ‘pievienojot’ atbildes no jautājumiem, kas aptver minētos 
rādītājus 2(3). 
 
LLLLEVEL 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLLEVEL 249 1 

cipars 
Izglītības vai apmācības līmenis LLLSTAT=1 

  1 ISCED 1   
  2 ISCED 2   
  3 ISCED 3   
  4 ISCED 4   
  5 ISCED 5   
  6 ISCED 6   
  9 Nav pielietojams   
  Tukšs Nav atbildes  
     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
 
Līmenis attiecas uz  248. ailē minēto programmu.  
Līmeni kodē pēc Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas 1997 un tas 
sastāv tikai no līmeņiem, bez galamērķa (izglītības jeb darba tirgus: A-C ) vai 
orientācijas (vispārējās, pirms-profesionālās, profesionālās).  
 

- ISCED 1 Pamatskolas izglītība 
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- ISCED 2 Zemākā vidējā izglītība 
- ISCED 3 Augstākā vidējā izglītība 
- ISCED 4 Pēcvidusskolas izglītība, neterciārā 
- ISCED 5 Terciārā izglītība 
- ISCED 6 Pēcdiploma izglītība 

 
Ja respondents ir bijis ieskaitīts vairākās izglītības programmās atskaites perioda laikā, 
tad viņam/ viņai jāsniedz informācija tikai par pēdējo izglītības programmu. 
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu  
Vairākās valstīs var nebūt 4. līmeņa. Lūdzu pārbaudiet jūsu ISCED-atzīmi kartē. 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Aptaujas lapa var sastāvēt no detalizēta saraksta ar programmu nosaukumiem valsts 
valodā, kas netieši norādītu uz atbilžu ‘post-kodēšanu’, lai padarītu tās atbilstošas 
LLLLEVEL. 
  
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Rādītājs atbilst EDUCLEVEL, izņemot atskaites periodu. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. 
Atbilde ‘Jā’ uz EDUCSTAT jautājumu novedīs pie EDUCLEVEL jautājuma, kas tiks 
ieviests arī kā LLLLEVEL jautājums. Gadījumā, ja ir atbilde ‘Nē’ uz EDUCSTAT 
jautājumu un atbilde ‘Jā’ uz LLLSTAT jautājumu, tad atbildi uz EDUCLEVEL 
jautājumu kodēs ar ‘9’ un tiks uzdots LLLLEVEL jautājums. 
    
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Izņemot faktu, ka INEDUC aptver gan EDUCSTAT/LLLSTAT, 
COURATT/LLLCOURATT, gan INFORATT(atmests)/LLLINFORATT, šī ir 
vienkāršota  ‘Izglītības vai apmācības līmenis’ (104. aile) versija vecajā LFS-E 
modulī. 
 
LLLFIELD 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLFIELD 250/252 3 

cipari 
Izglītības vai apmācības joma LLLSTAT=1 un 

LLLLEVEL=3-6  
  000 Vispārējas programmas  
  100 Pedagogu apmācība un pedagoģiskās 

zinātnes 
 

  200 Humanitārās zinātnes,  valodas un mākslas  
  222 Svešvalodas  
  300 Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības  
  400 Zinātne, matemātika un datorzinātnes (nav 

iespējamas atšķirības) 
 

  420 Dabas zinātnes (ieskaitot bioloģiju un vides 
zinātnes) 

 

  440 Eksaktās zinātnes (ieskaitot fiziku. ķīmiju un 
zinātnes par Zemi) 

 

  460 Matemātika un statistika  
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Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
  481 Datorzinātnes  
  482 Datora pielietošana  
  500 Inženierzinātnes, rūpniecība un būvniecība  
  600 Lauksaimniecība un veterinārija  
  700 Veselība un labklājība  
  800 Pakalpojumi  
  900 Nav zināms  
  999 Nav pielietojams  
  Tukšs Nav atbildes   
     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Šai jomai jāattiecas uz to pašu programmu kā 248. un 249. ailēs.  
Skatīt HATFIELD 240./242. aili, lai kodētu LLLFIELD. 
Ja respondents ir bijis ieskaitīts vairākās izglītības programmās atskaites perioda laikā, 
tad viņam/ viņai jāsniedz informācija tikai par pēdējo izglītības programmu.  
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
Skatīt zem HATFIELD 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Skatīt zem HATFIELD 
Par šo rādītāju var būt jautājums: "Kas bija izglītības programmas galvenais 
priekšmets/saturs".  
Izglītības programmas priekšmetu/saturu kodē pēc izglītības/apmācības jomas, uz ko 
tas attiecas. 
Ja intervētājs nevar piešķirt atbildei vienu no 15 kodiem, tad ieteicams atstāt atbildi 
bez koda un piešķirt to vēlāk.  
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Rādītājas atbilst EDUCFIELD, izņemot atskaites periodu. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. 
Atbilde ‘Jā’ uz EDUCSTAT jautājumu novedīs pie EDUCFIELD jautājuma, kuru 
ieviesīs arī kā LLLFIELD jautājumu. Gadījumā, ja ir atbilde ‘Nē’ uz EDUCSTAT 
jautājumu un atbilde ‘Jā’ uz LLLSTAT jautājumu, tad atbildi uz EDUCFIELD 
jautājumu kodēs ar ‘9’ un tiks uzdots LLLFIELD jautājums. 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Vecajā LFS-E modulī nav jomas ‘Izglītība vai apmācība’ (Pašreizējā izglītība vai 
apmācība). 
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Piedal īšanās kursos, semin āros, konferenc ēs utt.  
ārpus regul ārās izgl ītības sist ēmas 

 

LLLCOURATT 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURATT 253 1 

cipars 
Vai jūs apmeklējāt kādus kursus, seminārus 
konferences jeb privātstundas vai instruktāžu 
ārpus regulārās izglītības sistēmas (turpmāk 
sauktas apmācību nodarbības) pēdējo 12 
mēnešu laikā? 

Ikviens, kam ir 15 vai 
vairāk gadu  

  1 Piedalījos vienā (1) apmācību nodarbībā   
  2 Piedalījos divās (2 apmācību nodarbībās  
  3 Piedalījos trijās (3) apmācību nodarbībās  
  4 Piedalījos vairāk kā trīs apmācību nodarbībās  
  5 Nepiedalījos nevienā apmācību nodarbībā 

pēdējo 12 mēnešu laikā 
 

  9 Nav pielietojams (bērnam ir mazāk par 15 
gadiem) 

 

  Tukšs Nav atbildes  

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Šis rādītājs aptver visas organizētās apmācību nodarbības ārpus regulārās izglītības 
sistēmas.  
To mēs varam saukt par neformālo izglītību un apmācību. 
 
Neformālo apmācību nodarbību definē kā nodarbību, kas ir organizēta kā kursi, 
konference vai seminārs, uz kuru intervijas sniedzējs ir pieteicies un kurā piedalījies. 
Tā var būt īsam vai garākam laika periodam, arī ar nelieliem pārtraukumiem.  
 
Parasti jums ir jāpiereģistrējas katrai nodarbībai. Tas nozīmē, ka, ja jūs apmeklējat 
kursu virkni, katrs modulis tiek uzskatīts par atsevišķu pasākumu, ja jūs varat tajā 
neatkarīgi iesaistīties un jums jāreģistrējas (jāpiesakās) uz katru no tiem, lai apmeklētu 
tos. Ja turpretim jūs varat apmeklēt visus šos moduļus kā vienotu veselumu un jums 
jāreģistrējas (jāpiesakās) tikai vienu reizi uz visu moduļu virkni, tad tos uzskata par 
vienu pasākumu. 
 
Neformālās mācību nodarbības var pārsniegt atskaites periodu (sākties pirms tā un 
beigties pēc tā).   
 
Tas ietver sekojošas nodarbības: 
 
(Tiek gaidīti valstu piemēri, kas ilustrētu sekojošos paragrāfus) 

• Kursa vai semināra apmeklēšana, lai apgūtu vai uzlabotu prasmes, zināšanas 
un kompetenci. Tā ietver gan kursus, kurus beidzot izdod sertifikātus, gan 
tādus, pēc kuru beigšanas neizdod sertifikātus. Kursus var apmeklēt, lai  
pilnveidotu ar darbu saistītās zināšanas vai pilnveidotu prasmes sociāliem un 
personīgiem mērķiem. 

• Semināra, kursu vai lekcijas apmeklēšana, lai gūtu profesionālus ieteikumus 
un gūtu pirmo paaugstinājumu darba dzīvē, kas nenoved pie atzītas 
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kvalifikācijas. Tā ietver nodarbības, kas rāda un analizē darba tirgu, viņa vai 
viņas vajadzības un iespējas un kas palīdz izvēlēties darbu, un arī pasākumus, 
kas pilnveido pamata/galvenās iemaņas valsts vai privātās institūcijās. 
Apmācība tiek sniegta pilna laika (vai arī nepilna laika) grupā īsākā laika 
periodā. 

• Neklātienes, televīzijas apmācības kursu apmeklēšana vai līdzīga veida 
tālmācība ar pasniedzēja atbalstu, lai pilnveidotu prasmes, zināšanas vai 
kompetenci.  

• Privātstundas, lai pilnveidotu prasmes, zināšanas un kompetenci, īpaši kā 
formālās izglītības papildinājumus. Tās ietver papildu kursu pie privāt-
skolotāja. Brīvā laika nodarbības, piemēram, valodas mācīšanās savam 
vaļaspriekam, pat tad, ja sasniegtā kvalifikācija atbilstu A līmenim, 
apmeklējums jāuzskata par neformāliem 'kursiem'.  

 
Ir ieteicams, ka operatīvā definīcija satur piemērus no mācīšanās vides valstī. Tālāk 
seko daži piemēri: 

• Apmācību kurss, kas saistīts ar darbā nepieciešamajām prasmēm un ko 
nodrošina darba devējs darba vietā vai citās viņam piederošās vienībās. Kursa, 
semināra, konferences apmeklēšana, ko nodrošina darba devējs darba vietā vai 
jebkurā citā no darba devēja telpām.  

• Kursi, semināri utt., ko nodrošina cits uzņēmums (ne darba devējs), kuru 
galvenā nodarbošanās ir izglītošana.  

• Kursi, semināri utt., ko nodrošina cits uzņēmums (ne darba devējs), kuru 
galvenā nodarbošanās ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana (????). 

• Piedalīšanās studiju pulciņos. Studiju pulciņu definē kā nelielu cilvēku grupu, 
kas regulāri satiekas ilgākā laika periodā, plāno un organizē savas studijas 
apstiprināta vadītāja vadībā. To var sniegt arī pieaugušo izglītības asociācijas. 

• Piedalīšanās apmācībā, kas sagatavo darba tirgum un kas ir darba tirgus 
politikas programmas sastāvdaļa.  

• Kursu, semināra, konferences, ko sniedz arodbiedrības vai darba devēju 
asociācijas, apmeklēšana. 

• Apmācības darba tirgum, ko sniedz Nodarbinātības valsts dienests, 
apmeklēšana. 

• Svešvalodu kursu apmeklēšana. 
• Neklātienes kursu, ko sniedz neklātienes institūti, apmeklēšana.  
• Mākslas kursu, klavierstundu, Chi gong kursu, jāšanas nodarbību utt. 

apmeklēšana (kursi personīgām/sociālām vajadzībām). 
• Mūzikas skola, autovadīšanas skola vai kursi vecākiem, nodarbības vaļas-

priekam, piemēram, aušana un sports. 
• No skolotāja, audzinātāja vai konsultanta saņemta instruktāža vai privāt-

stundas. 
• Citas izglītojošas nodarbības, kursi, semināri vai konferences. 

 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Lai uzdotu šo jautājumu, var izmantot valstī plaši zināmu kursu vai institūtu (piem., 
pieaugušo izglītības institūtu), kas sniedz neformālo izglītību, sarakstu. To var 
papildināt ar norādi uz labi zināmiem valstī semināriem, konferencēm, utt. 
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D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
LLLCOURATT ir ekvivalents ar COURATT, izņemot atskaites periodu. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003. gadā 
Atbilde ‘Nē’ uz LLLCOURATT jautājumu tiek uzskatīta par ‘Nē-atbildi’ uz 
COURATT jautājumu, un ‘Jā’ atbildei uz LLLCOURATT sekos COURATT 
jautājums.  
 
b: Veco pamata aptaujas lapu 
 Vecais LFS-E modulis tieši neatbilst LLLCOURATT, jo INEDUC aptver gan 
EDUCSTAT/LLLSTAT, COURATT/LLLCOURATT, gan LLLINFORATT.  
Atskaites periods arī ir atšķirīgs. 
Tomēr INEDUC savienojumā ar rādītāja ‘Apmācības veids’ 103. ailes atbildēm 
1.(Apmācība klasē) vai 3(apmācība, kurā apvienotas gan darba prakse, gan papildus 
apmācība klasē (ieskaitot jebkuru ‘dubultās-sistēmas’ formu vai ‘apmācības kursu, 
kas apvienots ar darba praksi’)) atbildi zināmu aptuvenu salīdzinājumu var veikt. 
 
Tā ar dažām iebildēm, ieskaitot dažādos atskaites periodus,  ‘Piedalīšanās 1,2,3 vai 
vairāk nodarbībās’ atbilst ‘1 Saņemta kāda izglītība vai apmācība’ savienojumā ar ‘1,3 
Apmācības veids’.  
 
Veco pamata aptaujas lapu LLL –modulis 
1 Saņemta kāda izglītība vai apmācība 
(savienojumā ar ’Apmācības veids’ =1,3) 

1. Piedalījās vienā (1) apmācību 
nodarbībā 

1 Saņemta kāda izglītība vai apmācība 
(savienojumā ar ’Apmācības veids’ =1,3) 

2. Piedalījās divās (2) apmācību 
nodarbībās 

1 Saņemta kāda izglītība vai apmācība 
(savienojumā ar ’Apmācības veids’ =1,3) 

3. Piedalījās trīs (3) apmācību nodarbībās 

1 Saņemta kāda izglītība vai apmācība 
(savienojumā ar ’Apmācības veids’ =1,3) 

4. Piedalījās vairāk kā trīs apmācību 
nodarbībās 

0. Nav saņēmis nekādu izglītību vai 
apmācību 

5. nav apmeklējis nekādas apmācību 
nodarbības pēdējo 12 mēnešu laikā 

  
Nodarbību izvēle un pasūtīšana 
 
Ideja ir savākt informāciju par tik daudz nodarbībām, cik nepieciešams, un ne vairāk. 
Tā kā ļoti nedaudz cilvēku apmeklē vairāk kā 3 nodarbības 12 mēnešu laikā, tad 
nepieciešama ir precīza informācija tikai par trīs pēdējām nodarbībām un ne vairāk. 
Nodarbības var pārsniegt atskaites periodu, tā pēdējās nodarbības vēl var notikt un 
nebūt pabeigtas. 
Un atskaites perioda pirmā nodarbība var būt sākusies pirms atskaites perioda.  
 
Turpmāk pati pēdējā nodarbība ir saukta A. 
Turpmāk priekšpēdējā nodarbība ir saukta B. 
Turpmāk trešā no trim pēdējām nodarbībām ir saukta C. 
Tā: 
 
Ja 1 nodarbība (LLLCOURATT=1), tad jautājiet par šo nodarbību kā nodarbību A, 
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ja 2 nodarbības (LLLCOURATT=2) tad jautājiet par šīm 2 nodarbībām kā A & B,   
ja 3 nodarbības (LLLCOURATT=3) tad jautājiet par šīm 3 nodarbībām kā A, B &C 
un  
ja 4 vai vairāk nodarbības (LLLCOURATT=4), tad jautājiet par 3 pēdējām 
nodarbībām kā A, B &C, sākot no pašas pēdējās (t.i., nodarbības A ir pati pēdējā). 
 
Tā kā vairāki rādītāji (LLLCOURLENA/B/C, LLLCOURPURPA/B/C, 
LLLCOURFIELDA/B/C, LLLCOURWORHA/B/C) attiecas uz trim pēdējām 
neformālām nodarbībām A,B,C, tad ir ieteicams sākt jautāt par pēdējo nodarbību 
saturu/ nosaukumu, kas var būt vai nu 3, 2 vai 1, un tad jautāt par visiem rādītājiem, 
kas attiecas uz pēdējo nodarbību A, tad priekšpēdējo nodarbību B un beigās par trešo 
nodarbību C. 
 
Ir jāsavāc sekojoša informācija (aiļu kārtība nav svarīga): 
 
 LLLCOURLEN LLLCOURPURP LLLCOURFIELD LLLCOURWORH 
Pēdējā nodarbība 
A 

    

Priekšpēdējā 
nodarbība B 

    

Trešā nodarbība 
C 

    

 
Ievada jautājums šajā anketas daļā var būt sekojošs : 
 
Padomājot par pēdējiem 12 mēnešiem, vai jūs apmeklējāt kādus kursus, seminārus, 
konferences, vai šajā periodā ņēmāt privātstundas?  
 
Kura no tām bija pēdējā nodarbība ?  (pierakstiet =A) 
Ja jūs piedalījāties vairāk nekā vienā nodarbībā, tad kura bija priekšpēdējā ? 
(pierakstiet = B) 
Ja jūs piedalījāties vairāk nekā divās nodarbībās, tad kura bija trešā no pēdējām? 
(pierakstiet = C) 
(Ja vienlaicīgi tiek apmeklētas vairākas nodarbības, tad par pēdējo nodarbību 
jāuzskata tā, kura sākās vēlāk.) 
 
LLLCOURLENP 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURLENP 254/265 12 

cipari 
Apmācību nodarbības ilgums pēc mācību 
stundu skaita. Tikai pēdējo 12 mēnešu laikā 
pavadītais laiks ir jāietver. 

 

LLLCOURLENA  4 
cipari 

Pēdējās nodarbības mācību stundu skaits LLLCOURATT=1, 2, 
3, 4 

     
LLLCOURLENB  4 

cipari 
Priekšpēdējā nodarbības mācību stundu 
skaits 

LLLCOURATT= 2, 3, 
4 

     
LLLCOURLENC  4 

cipari 
Trešās no pēdējām nodarbībām mācību 
stundu skaits 

LLLCOURATT=3, 4 

     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
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Rādītājs aptver 1, 2 vai 3 pēdējās nodarbības, norādot kursos, semināros, konferencēs 
utt. pavadīto stundu skaitu. Atbilstoši pieņēmumam, ka LLLCOURLENA (pēdējā 
nodarbība), LLLCOURLENB (priekšpēdējā nodarbība) un LLLCOURLENC (trešā no 
pēdējām nodarbībām): kodi 1, 2 un 3 rādītāju ailē: 253. 
Jādod tikai atskaites periodā iekļautais laiks.  
 
Tādejādi, ja ir apmeklētas vairāk kā trīs nodarbības, pārējo nodarbību mācību laiks 
šeit netiek ietverts.  
Kopējo laiku uztver rādītājs LLLCOURLEN, kas ir kopējais stundu skaits pēdējo 12 
mēnešu laikā. 
Datu izmantošana: 
Informācija ir nepieciešama, lai sasniegtu labu kvalitāti novērtējumā par vidējo 
mācību stundu skaitu, ko indivīds pavadījis kursos, semināros, konferencēs utt..  
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
Laikam stundās ir jāatspoguļo tikai mācību stundas. 
Kopējā apmācību nodarbībās pavadītā laika definīcija – tas ir kopējais stundu skaits, 
ko cilvēks ir pavadījis, piedaloties nodarbībās, semināros, konferencēs, lekcijās, 
konsultācijās utt. jeb saņemot instruktāžu vai padomu. Tikai nodarbību stundas 
jāiekļauj kopējā apmācībās pavadīto stundu skaitā, tas nozīmē, ka ceļā un mājasdarbu 
sagatavošanā pavadītais laiks nav te jāiekļauj.  
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
 
Cik daudz laika jūs pavadījāt <pēdējā nodarbībā A> (nosauciet to), kad mēs skaitam 
tikai pašā nodarbībā pavadītās stundas, ne pie mājasdarbiem un ne transportā pavadīto 
laiku ?  
Tas pats par <priekšpēdējo nodarbību B>. 
Tas pats par <trešo no pēdējām nodarbībām C>. 
Par kursiem, kas ilgst garāku laika periodu var uzdot sekojošus jautājumus:  
 
- Cik nedēļu jūs pavadījāt kursos? 
- Cik dienu vidēji vienā nedēļā jūs pavadījāt kursos? 
- Cik stundu vidēji vienā dienā jūs pavadījāt kursos? 
- Kopējais stundu skaits būs xxx stundu; vai tas ir šķietami pareizi? Jā/Nē 
D) Sasaite ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003. gadā : 
 
Tai nav tiešas atbilstības. Tomēr, ja viena vai vairākas nodarbības ir notikušas pēdējo 
4 nedēļu laikā, tad atbilstība būs: LLLCOURLENP vai LLLCOURLEN = COURLEN 
(tomēr, tā kā LFS-E atskaites periods ir 4 nedēļas, tas nevar būt vairāk par 100 
stundām šajā gadījumā (= 4 nedēļas pa 5 dienām katrā, pa 5 stundām katru dienu).  
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Nav atbilstības ar veco pamata aptaujas lapu. 
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LLLCOURPURP 

 
Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURPURP 266/268 3 

cipari 
Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ jūs 
piedalījāties šajā apmācību nodarbībā? 

 

     
LLLCOURPURPA  1 

cipars 
Par pēdējo nodarbību; 1 = Galvenokārt ar 
darbu saistīti iemesli, 2 = Galvenokārt 
personīgi/sociāli iemesli, 9 = Nav 
pielietojams, Tukšs = Nav atbildes 

LLLCOURATT=1, 2, 
3, 4 

     
LLLCOURPURPB  1 

cipars 
Par priekšpēdējo nodarbību; 1 = Galvenokārt 
ar darbu saistīti iemesli, 2 = Galvenokārt 
personīgi/sociāli iemesli, 9 = Nav 
pielietojams, Tukšs = Nav atbildes 

LLLCOURATT= 2, 3, 
4 

     
LLLCOURPURPC  1 

cipars 
Par trešo no pēdējām nodarbībām; 1 = 
Galvenokārt ar darbu saistīti iemesli, 2 = 
Galvenokārt personīgi/sociāli iemesli, 9 = 
Nav pielietojams, Tukšs = Nav atbildes 

LLLCOURATT=3, 4 

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Šis rādītājs aptver iemeslus piedalīties 3 pēdējās apmācību nodarbībās (A, B un C), 
kodi 1, 2 un 3 rādītāja ailē 253. 
 
Informāciju klasificē atbilstoši sekojošām kategorijām: 

- Galvenokārt ar darbu saistīti/profesionāli iemesli 
- Galvenokārt personīgi/sociāli iemesli 

 
Lieto sekojošas definīcijas5: 
 
Ar darbu saistīti (profesionāli): respondents piedalās šajā nodarbībā, lai iegūtu 
zināšanas un/vai apgūtu jaunas prasmes pašreizējam darbam vai darbam nākotnē, 
palielinātu savus ienākumus, uzlabotu darba un/vai karjeras iespējas pašreizējā jeb 
kādā citā jomā un parasti uzlabotu savas iespējas izvirzīties un tikt paaugstinātam 
amatā. 
 
Nesaistīti ar darbu (personīgi/sociāli): respondents piedalās šajā nodarbībā, lai 
attīstītu savas spējas un zināšanas, kas nepieciešamas personīgiem, sabiedriskiem,  
mājas, sociāliem vai atpūtas nolūkiem.   
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
Kodu 9 = Nav pielietojams jālieto vienīgi tad, ja atbilde uz LLLCOURATT jautājumu 
ir ‘N ē’. 
Ja ir šaubas par jautājumu “Galvenais iemesls, kādēļ piedalījāties kursos” (Kursu 
mērķis), kodam, kur atbilde uz jautājumu par rādītāju LLLCOURWORH ir ‘Tikai’ vai 
‘Galvenokārt apmaksāta darba laikā’, jābūt 1= ‘Galvenokārt ar darbu saistīti iemesli’ 
un, kur atbilde par rādītāju LLLCOURWORH ir ‘Tikai’ vai ‘Galvenokārt ārpus 

                                                 
5 Ņemts no “The Manual for Better Training Statistics”, OECD, 1999. 
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apmaksāta darba laika’, kodam jābūt 2 = ‘Galvenokārt personīgi/sociāli iemesli’. (Tas 
var nebūt spēkā, ja respondents ir students vai bez darba.) 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
 
Skatīt ‘Nodarb ību izvēle un pasūtīšana’, kas attiecas uz ieteikumiem, kā organizēt 4 
rādītājus attiecībā uz (3) pēdējām nodarbībām (LLLCOURATT). 
 
Specifisks jautājums par šo rādītāju var ētu būt: 
 
Vai galvenais iemesls jeb motīvs, kādēļ jūs piedalījāties šajā < nodarbībā A>   
(nosauciet to), galvenokārt ir saistīts   
 
1) ar darbu, ko jūs veicat vai varētu veikt nākotnē? 
2) ar personīgām un/vai sociālām vajadzībām? 
 
Tas pats par priekšpēdējo < nodarbību B>. 
Tas pats par trešo no pēdējām < nodarbībām C>. 
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu 
 
Tai nav tiešas atbilstības. Tomēr gadījumā, ja ir bijusi tikai viena nodarbība pēdējo 12 
mēnešu laikā, atbilstība būs: LLLCOURPURPA =  COURPURP. 
Ja ir vairāk nekā viena nodarbība, tad tomēr prātīgi būtu pieņemt, ka : 
LLLCOURPURPA = COURPURP, ja atbilde uz COURATT jautājumu ir ‘Jā’. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. : 
Ja atbilde uz COURATT jautājumu jaunajā pamata aptaujas lapā ir ‘Jā’, būs  
pieņemami uzskatīt, ka COURPURP = LLLCOURPURPA. 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Atbilst rādītājam ‘Izglītības vai apmācības mērķis’ 105. ailē, kaut gan vecā pamata 
aptaujas lapa ir daudz sīkāka pēc satura. Tā ar dažiem iebildumiem : ‘1 Galvenokārt ar 
darbu saistīti, profesionāli iemesli’ atbilst 2,3,4 un 5 vecās pamata aptaujas lapas 
rādītājā un ‘2 Galvenokārt personīgi/sociāli iemesli’ atbilst ‘6  Vispārējās intereses’. 
Jāņem vērā arī atskaites periodu atšķirības. 
 
Vecā pamata aptaujas lapu  
   

LLL-modulis  

1 Sākuma izglītība vai apmācība, kuras mērķis ir 
apgūt darba iemaņas 
Darbinieku profesionālā apmācība  + 

 

2 – piemēroties tehnoloģiskām izmaiņām, gūt 
paaugstinājumu vai paaugstināt  
apgūtās iemaņas +  

1 Galvenokārt ar darbu saistīti, profesionāli 
iemesli 

3 – apmācība kā sagatavošanās atgriezties darbā 
pēc ilgstošas prombūtnes slimības, dzemdību 
atvaļinājuma, militārā dienesta dēļ,  
vai atpūtas perioda vai bezdarba dēļ +  

1 Galvenokārt ar darbu saistīti, profesionāli 
iemesli 

4 – cita pieaugušo apmācība + 1 Galvenokārt ar darbu saistīti, profesionāli 
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iemesli 
5 Specifiska nodarbinātības apmācība   1 Galvenokārt ar darbu saistīti, profesionāli 

iemesli 
6 Vispārējas  intereses  2 Galvenokārt personīgi/sociāli iemesli 
9 Nav pielietojams 9 Nav pielietojams 
bl Nav atbildes  bl Nav atbildes 
 
LLLCOURFIELD 
 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURFIELD 269/277 9 

cipari 
Kāds bija šīs mācību nodarbības 
priekšmets/saturs? 

 

   Mācību nodarbības priekšmetu/saturu kodē 
pēc attiecīgās izglītības/apmācību jomas. 

 

   Kodēšana pēc LLLFIELD   
LLLCOURFIELDA  3 

cipari  
Pēdējās nodarbības izglītības/apmācību joma  LLLCOURATT=1, 2, 

3, 4 
     
LLLCOURFIELDB  3 

cipari  
Priekšpēdējās nodarbības izglītības/apmācību 
joma  

LLLCOURATT= 2, 3, 
4 

     
LLLCOURFIELDC  3 

cipari  
Trešās no pēdējo nodarbību 
izglītības/apmācību joma  

LLLCOURATT=3, 4 

     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Šis rādītājas aptver 3 pēdējo mācību nodarbību jomas (A, B un C), kodi 1, 2 un 3 
rādītāja ailē: 253. 
 
Mācību nodarbības priekšmetu/saturu kodē pēc attiecīgās izglītības/apmācību jomas. 
Tas attiecas uz 3 pēdējām mācību nodarbībām. 
- Jomas kodē pēc rokasgrāmatas Fields of Education and Training, EUROSTAT 
1999. 
Jomai jāattiecas uz to pašu programmu kā 253. ailē. 
Skatīt HATFIELD  240./242. aili  LLLCOURFIELD kodēšanai.  
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
 
Lai gan izmantotā klasifikācija neaptver visu plašo priekšmetu klāstu, ko piedāvā 
kursi, konferences, semināri utt., tos kodē tāpat kā HATFIELD un EDUCFIELD 
programmas, lai veicinātu to ieviešanu un pieļautu apkopošanu. 
 
Saskaņā ar Izglītības un apmācību jomu rokasgrāmatu galvenais programmas 
priekšmets/saturs nosaka, pie kuras jomas tas jāklasificē. Tādā veidā atšķirības starp 
jomām neņem vērā ne personiskos iemeslus, kādēļ piedalās programmās (patika,  
brīvais laiks, lai dabūtu darbu utt.), ne arī tieši nodomāto profesiju.  
 
Tā kā šajā kodēšanā netiek izmantoti daudzi detalizēti (3 cipari) un šauri (2 cipari) 
kodi, tad jāizmanto visprecīzākie pieejamie kodi (doti tālāk iekavās). 
Dažos sekojošos kodēšanas piemēros parādīta kursu kodēšana pēc teorētiskā satura 
principa kā vissvarīgākā kritērija (šajā gadījumā jālieto kods iekavās), citiem vārdiem 
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sakot: atbilde par katru nodarbību jākodē ar vissīkāko iespējamo kodu un tikai ar 
vienu kodu. 
Kursus, kurus apmeklē personisku iemeslu dēļ un kuriem nav iespējams  piešķirt 
noteiktu kodu, jākodē kā ‘Vispārējas programmas’ (000). 
 
Dari to pats (nav precizēta): 090 (000) 
Tango, valsis, citas dejas: 212 (200) 
Mājas iekārtošana: 214 (200) 
Aušana (Daiļamatniecība) : 215 (200) 
Izšūšana (Daiļamatniecība): 215 (200) 
Šūšana: 215 (200) 
 Fen Šui (garīga pārliecība): 221 (200) 
Pamata programmas lasīšanā, rakstīšanā utt. priekš imigrantiem (piemēram, zviedru 
valoda imigrantiem): 222 
Svešvalodas: 222   
Izglītošana vācu sabiedrībā, kā normas, uzvedība, likumi utt.: 310 (300) 
Starpniecība (sabiedriskos konfliktos utt.): 313 (300) 
Starp-reliģiju vai starp-kultūru dialogs: 313 (300) 
Ģenealoģija: 322 (300) 
Aušana (rūpnieciskā): 542 (500) 
Izšūšana un rokdarbi (rūpnieciskā): 542 (500)   
Šūšana (rūpnieciskā): 542 (500) 
Datorzinātnes: 481 
Datora pielietošana (iespējams, ka lielākā daļa nodarbību jākodē kā ‘Datora 
pielietošana’): 482   
Anti-stress, atslābināšanās, atpūšanās, kā tikt galā ar stresu: 726 (700) 
Kursi fiziskajā un garīgajā psihoterapijā bez oficiāla sertifikāta: 726 (700) 
Kursi vecākiem par izglītības jautājumiem jākodē kā ‘Bernu aprūpe un pakalpojumi 
jauniešiem’: 761 (700)  
Ēdienu gatavošana (viesnīcās, restorānos): 811 (800) 
Komandu spēles, galda spēles kā monopols, bridžs, šahs (atpūta un vaļasprieks): 812 
(800) 
Speciālu priekšmetu kolekcionāriem (piem. marku, monētu utt.): (Vaļasprieks): 812 
(800) 
Sports un citas fiziskās nodarbes, kuru mērķis ir saglabāt veselību: 813 (800) 
Joga, ajūrvēda (tradicionālā hindu medicīnas sistēma): 813 (800) 
Qigong (ķīniešu fizisko vingrinājumu un elpošanas kontroles sistēma), shiatsu (japāņu 
izcelsmes terapijas forma, kurā izmanto spiedienu ar rokām uz notiektiem ķermeņa 
punktiem): 813 (800) 
Jāšanas nodarbības: 813 (800) 
Rokdarbi (mājās): 814 (800) 
Šūšana (mājās): 814 (800) 
Ēdienu gatavošana (mājās): 814 (800) 
Novērst stresu darbavietā: 862 (800) 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Skatīt ‘Nodarb ību izvēle un pasūtīšana’ priekšlikumus, kā organizēt 4 rādītājus 
attiecībā uz pēdējām (3) nodarbībām (LLLCOURATT). 
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Specifiski jautājumi par šo rādītāju var ētu būt: 
 
Kāds bija šīs <nodarbības A> (nosauciet to) priekšmets/saturs?  
 
Tas pats par priekšpēdējo <nodarbību B>. 
Tas pats par trešo no pēdējām <nodarbībām C>. 
 
Kad ir saņemts nodarbības nosaukums/priekšmets/saturs, post-kodēšana ir iespēja 
nodrošināt konsekvenci pētījumā.  
Ir ierosināts atstāt jautājumu atklātu, jo nodarbību, kas ir ārpus regulārās izglītības, 
nosaukumi ir mazāk standartizēti un post-kodēšana varētu būt labs risinājums. 
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Tai nav tiešas atbilstības. Tomēr, ja pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis tikai viena 
nodarbība, tad būs atbilstība: LLLCOURFIELDA =  COURFIELD.  
Ja ir bijis vairāk nekā viena nodarbība, tad ir saprātīgi pieņemt: LLLCOURPURPA = 
COURFIELD, ja atbilde uz COURATT jautājumu ir ‘Jā’. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. : 
Ja jaunajā aptaujas lapā atbilde uz COURATT jautājumu ir 'Jā’, būs pieļaujami 
pieņemt, ka COURFIELD = LLLCOURFIELDA. 
 
b: vecā aptaujas lapa 
Nav atbilstības ar veco LFS-E moduli. 
 
LLLCOURWORH 

 
Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURWORH 278/280 3 

cipari 
Vai kāda no šīs nodarbības daļām notika 
apmaksāta darba laikā? 

(nav obligāts Vācijai) 

LLLCOURWORHA  1 
cipars 

Par pēdējo mācību nodarbību; 1 = Tikai 
apmaksāta darba laikā, 2 = Galvenokārt 
apmaksāta darba laikā, 3 = Galvenokārt ārpus 
apmaksāta darba laika, 4 =Tikai ārpus 
apmaksāta darba laika, 5 =Nav darba šajā 
laikā; 9 = Nav pielietojams, Tukšs = Nav 
atbildes 

LLLCOURATT=1, 2, 
3, 4  

     
LLLCOURWORHB  1 

cipars 
Par priekšpēdējo mācību nodarbību; 1 = 
Tikai apmaksāta darba laikā, 2 = Galvenokārt 
apmaksāta darba laikā, 3 = Galvenokārt ārpus 
apmaksāta darba laika, 4 =Tikai ārpus 
apmaksāta darba laika, 5 =Nav darba šajā 
laikā; 9 = Nav pielietojams, Tukšs = Nav 
atbildes 

LLLCOURATT= 2, 3, 
4  
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LLLCOURWORHC  1 
cipars 

Par 3. no pēdējām mācību nodarbībām; 1 = 
Tikai apmaksāta darba laikā, 2 = Galvenokārt 
apmaksāta darba laikā, 3 = Galvenokārt ārpus 
apmaksāta darba laika, 4=Tikai ārpus 
apmaksāta darba laika, 5=Nav darba šajā 
laikā; 9 = Nav pielietojams, Tukšs = Nav 
atbildes 

LLLCOURATT=3, 4  

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
- Šis rādītājs  sniedz informāciju par darba devēja atbalstu kursam. Tas attiecas uz 3 
pēdējām mācību nodarbībām A, B un C, kodi 1, 2 un 3 rādītāja ailē: 253. 
 
- Tas attiecas uz pakāpi, kādā nodarbība notiek apmaksāta darba laikā, kas nozīmē, ka 
apmaksāta darba laikā tiek apmeklēta mācību nodarbība un nevis strādāts. Tas arī 
ietver gadījumu, kad vairākas apmaksāta darba stundas tiek aizvietotas ar mācību 
nodarbību, pat tad, ja pati nodarbība notiek ārpus respondenta parastā darba laika. 
 
- Ja mācību pasākums notiek ārpus respondenta parastā darba laika un respondents ir 
saņēmis samaksu par šīm stundām vai papildus brīvas stundas, tad pasākums jākodē 
kā pasākums apmaksāta darba laikā. 
- Atbildei jāatspoguļo tikai piedalīšanās pašos kursos un nevis mājasdarbi. 
 
- Pašnodarbinātie ir jāaplūko kā nodarbinātie. 
 
- Līdzdarbojošies ģimenes locekļi (tie strādājošie, kas ir pašnodarbināti uz tirgu 
orientētā uzņēmumā, ko vada tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks), ko nevar 
uzskatīt par partneriem, brīvprātīgiem sociāliem darbiniekiem un citiem, kas strādā 
bez samaksas, bet apmeklē kursu šajā jomā, jākodē kā "4: Tikai ārpus apmaksāta 
darba laika", jo viņiem apmaksāta darba laika nav. 
 
- Ja persona apmeklē ilglaicīgu kursu (atskaites perioda laikā) un tai nav darba visu 
kursa laiku, tad būs divi kursa periodi: periods, kad personai ir darbs un periods, kad 
personai nav darba. Atbildei un kodam jāatspoguļo situācija garākajā kursa periodā 
(atkal atskaites perioda laikā).  
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
Informāciju klasificē pēc sekojošām kategorijām: 
- Mācību nodarbībā pavadītais laiks bija tikai apmaksāta darba laikā 
- Mācību nodarbībā pavadītais laiks bija lielākoties apmaksāta darba laikā  
- Mācību nodarbībā pavadītais laiks bija lielākoties ārpus apmaksāta darba laika 
- Mācību nodarbībā pavadītais laiks bija tikai ārpus apmaksāta darba laika 
- Respondentam nebija darba tajā laikā, kad notika mācību nodarbība 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Skatīt ‘Nodarb ību izvēle un pasūtīšana’ priekšlikumus, kā organizēt 4 rādītājus  
attiecībā uz (3) pēdējām nodarbībām (LLLCOURATT). 
Konkr ēti šim jautājumam: 
Ir ieteicams lietot frāzi jūsu valodā, kas izskaidro, ka ‘apmaksāta darba laikā’ praksē 
nozīmē to, ka darbs tiek aizstāts ar apmācību. 
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D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Rādītājs ir identisks. Mainās tikai atskaites periods un aptverto nodarbību skaits. Ja ir 
tikai viena nodarbība pēdējo 12 mēnešu laikā, tad būs atbilstība: LLLCOURWORHA 
=  COURWORH.  
Ja ir vairāk nekā tikai viena nodarbība, tad ir saprātīgi pieņemt: LLLCOURWORHA 
= COURWORH, ja atbilde uz COURATT jautājumu ir ‘Jā’. 
 
Specifiska instrukcija kombinētā moduļu ieviešanai 2003.g. : 
Ja atbilde uz COURATT jautājumu jaunajā pamata aptaujas lapā ir ‘Jā’, tad būs 
pieļaujami uzskatīt, ka COURWORH = LLLCOURWORHA. 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Neatbilst vecajam LFS-E modulim. 
 
LLLCOURLEN 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLCOURLEN 281/284 4 

cipari 
Ja jūs piedalījāties vairāk nekā trīs mācību 
nodarbībās, paziņojiet visu mācību nodarbību 
(ieskaitot trīs iepriekš aprakstītās) ilgumu pēc 
mācību stundu skaita. Jāņem vērā tikai 
pēdējo 12 mēnešu laikā pavadītais laiks.  

LLLCOURATT=4 
 
(nav obligāts Vācijai) 

  4 
cipari 

Mācību stundu skaits   

  9999 Nav pielietojams  

  Tukšs Nav atbildes  
     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Rādītājs aptver visu mācību nodarbību laiku, norādot visas kursos/semināros, 
konferencēs utt. (visās mācību nodarbībās) pavadītās stundas pēdējo 12 mēnešu laikā, 
ieskaitot arī pēdējo 3 nodarbību laiku, atbilstoši kodam 4 rādītāja ailē: 253. 
 
Nodarbībām, kas pārsniedz atskaites periodu, jānorāda tikai atskaites periodā 
iekļautais laiks. 
 
Kopējais mācībās pavadītais laiks tiks savākts mācību stundās par mācību 
nodarbībām, kurās persona ir piedalījusies pēdējos 12 mēnešos, skaitot no intervijas 
laika. Šī informācija ir nepieciešama, lai saņemtu labas kvalitātes vērtējumus par 
vidējo mācību stundu skaitu, ko indivīds pavadījis kursos, semināros, konferencēs utt.  
 
Šim ciparam jāatspoguļo tikai mācību stundas. 
Kopējā mācībās pavadītā laika definīcija ir kopējais stundu skaits, ko indivīds ir 
pavadījis, piedaloties klases nodarbībās, semināros, konferencēs, lekcijās, konsul-
tācijās utt., vai saņemot instruktāžu vai padomu. Tikai apmācību stundu skaits ir 
jāiekļauj kopējā laikā, kas pavadīts mācībās, tas nozīmē, ka laiks, kas pavadīts ceļā un 
pie mājasdarbiem, ir jāizslēdz. 
 
B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
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Iespējamais risinājums ir uzdot sekojošu jautājumu: ja jūs padomājat par pēdējiem 12 
mēnešiem, cik daudz stundu jūs lēšat, ka esat pavadījis kursos, semināros, konfe-
rencēs utt., ieskaitot pēdējo trīs nodarbību xxx stundas? 
 
Ja respondents ir piedalījies kursā, kas ilga, piemēram, 4 nedēļas, ir labāk palūgt 
viņam/viņai pārvērst tās stundās. Ja viņš/viņa to nevēlas darīt, tad intervētājam tas 
jāizdara, pieņemot sekojošo: 
1 mēnesis = 4 nedēļas 
1 nedēļa = 5 dienas 
1 diena = 5 mācību stundas 
 
Tātad, ja respondents sniedz informāciju par 2½ mēnešu kursu, tad tas jākodē kā :  
2,5 X 4 X 5 X 5 = 250 stundas. 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
Ir ieteicams, ka jautājuma formulējums attiecas uz iepriekšējo jautājumu par 3 pēdējo 
nodarbību ilgumu (LLLCOURLENA/B/C), un noskaidrot, vai respondents ir 
piedalījies vairāk nodarbībās nekā nepieciešamais visu nodarbību ilgums pēdējo 12 
mēnešu laikā.  
 
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Rādītājs ir tas pats, bet atskaites periods ir cits. Tādejādi nav tiešas atbilstības 
jaunajam LFS-E modulim. 
 
Specifiska instrukcija kombinēto moduļu ieviešanai 2003.g. 
Nav instrukcijas. 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Lai gan ir šķietama atbilstība 106. un 107./108. ailēm vecajā modulī, saturs nav tas 
pats, jo iepriekšējais apjoma mērījums ir visa programma/kurss, turpretim šis ir 
apjoms atskaites perioda laikā.  
 

Piedal īšanās neform ālās apm ācībās 
 
LLLINFORATT 

Rādītājs Aile kods  Filtrs/komentāri 
LLLINFORATT 289/292 4 cipari Vai jūs lietojāt iepriekšējo 12 mēnešu laikā 

kādu no sekojošām mācīšanās bez skolotāja 
metodēm, ieskaitot pašmācību ar mērķi 
pilnveidot savas prasmes, kas nebija mācību 
nodarbības vai studiju programmas 
sastāvdaļa? 

Ikviens, kam ir 15 vai 
vairāk gadu  

Pirmais cipars  1 cipars  Pašmācība, izmantojot drukātus materiālus 
(piem., profesionālas grāmatas, žurnālus un 
tamlīdzīgi); 1= izmantoju, 0 = neizmantoju,  
9 = nav atbildes 
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Otrais cipars  1 cipars Mācīšanās/apmācība ar datora palīdzību; 
mācīšanās ar interneta palīdzību (pēc 
institucionālās izglītības) ; 1= izmantoju, 0 = 
neizmantoju, 9 = nav atbildes  

 

Trešais cipars  1 cipars Studēšana, izmantojot izglītojošas radio vai 
televīzijas pārraides jeb audio vai video 
kasetes (bez datora) ; 1= izmantoju, 0 = 
neizmantoju, 9 = nav atbildes 

 

Ceturtais cipars  1 cipars Apmeklējot iestādes, kuru mērķis ir sniegt 
izglītojoša satura informāciju (bibliotēku, 
mācību centrus utt.) ; 1= izmantoju, 0 = 
neizmantoju, 9 = nav atbildes 

 

     

 
A) Rādītāja apraksts un tā kodēšana 
Respondentu lūdz atbildēt, vai viņš/viņa pēdējo 12 mēnešu laikā ir izmantojis katru no 
4 mācīšanās bez skolotāja metodēm, (ieskaitot pašmācību) ar mērķi pilnveidot savas 
prasmes, kas nebija mācību nodarbību jeb studiju programmas sastāvdaļa. Tā ir 
domāta mācīšanās ‘pēc institucionālās izglītības’, kas nozīmē, ka nodarbībā piedalās 
tikai pats respondents, un šajā mācību nodarbībā nav tieši iesaistīts skolotājs, skola vai 
institūts. 
Mērķis ir reģistrēt izmantoto metožu veidus, nevis nodarbību skaitu vai apjomu. 
Būtībā tā ir pašmācība. 
 
Te nav nekāda laika ierobežojuma, nekādu minimālo prasību, piemēram, 1 diena. 
Respondents izlemj, vai viņš/ viņa izmantoja šo metodi, neskatoties uz to, cik daudz 
laika tas aizņēma. 
 
 B) Konkr ēti jaut ājumi par kod ēšanu 
Nav nekāda laika ierobežojuma. Intervijas sniedzējs izlemj, vai viņš/viņa ir 
izmantojuši šo metodi, neskatoties uz to, cik daudz laika tas aizņēma.  
- Kopējais visām 4 ieteiktajām metodēm ir tas, ka tās kā mācību pasākumus ne- 
organizē pasniedzējs. Intervijas sniedzējs pats priekš sevis organizē mācīšanos. 
 
C) Priekšlikumi aptaujas lapai 
- Intervētājam ir jāmin visas četras metodes pēc kārtas, atbildes ir jākodē katrai no 
četrām metodēm. 
  
- Tā kā mēs gribam reģistrēt pielietotās ‘metodes’, tad par vienu nodarbību var ziņot 
vairāk nekā vienā ‘metodē’ (skatīt tālāk piemērus). 
 
1. metode:  Drukātu materiālu, rokasgrāmatu lasīšana, lai pilnveidotu savas prasmes 
(Druk āti materiāli). 
 
2. metode: Interaktīva mācīšanās, kas balstās uz internetu (Pieslēgts datoram). 
 
3. metode: Izglītojošas radio vai televīzijas pārraides kā Apvienotajā Karalistē: 
Atklātā Universitāte un Itālij ā: RAI) (Lietojiet savas valsts nosaukumus kā piemērus), 
mācīšanās no CD-ROM (Nav pieslēgts datoram). 
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4. metode: Visa veida centri, kas sniedz izglītojošus materiālus, ieskaitot bibliotēkas 
(Lietojiet savas valsts nosaukumus kā piemērus) (Resursu centri). 
 
Konkrēts priekšlikums noformulēšanai vārdos varētu būt: 
 
Vai jūs izmantojāt pēdējo 12 mēnešu laikā kādu no sekojošām metodēm ārpus 
organizēta apmācību nodarbību konteksta, lai apgūtu/pilnveidotu kādas prasmes? 
Un vai jūs darījāt kaut ko no sekojošā kā savas mācīšanās sastāvdaļas… 
(KODĒJIET VISU, KO DARĪJĀT) 

1.  Lasījāt tādus drukātus materiālus kā grāmatas, žurnālus vai rokasgrāmatas? 
2.  Lietojāt informāciju no interneta? 
3.  Skatījāties izglītojošas TV programmas, video vai izmantojāt CD-ROM? 
4.  Apmeklējāt vietu, kur sniedz informāciju, piemēram, bibliotēku? 
5.  NEKO NO MINĒTĀ 

 
Pēdējā kategorija ir, lai būtu pārliecība, ka neviena no citām metodēm nav lietota. 
 
- Piemērs par vienu nodarbību, kas dod ‘1= izmantoju’ divos ciparos: 
1. piemērs: 
Profesionālas literatūras izmantošana no bibliotēkas 
-‘1= izmantoju’ pirmajam ciparam (pašmācība, izmantojot drukātus materiālus) 
-‘1= izmantoju’ ceturtajam ciparam (vietu, kuru mērķis ir sniegt izglītojoša satura 
informāciju (bibliotēku, mācību centru), apmeklēšana). 
 
2. piemērs: 
Interneta izmantošana bibliotēkā 
-‘1= izmantoju’ otrajam ciparam (mācīšanās/apmācība ar datora palīdzību; no 
datoram pieslēgta interneta) 
-‘1= izmantoju’ ceturtajam ciparam (vietu, kuru mērķis ir sniegt izglītojoša satura 
informāciju (bibliotēku, mācību centru), apmeklēšana) 
 
3. piemērs: 
Izglītojošas video ieraksta lentas saņemšana no bibliotēkas 
-‘1= izmantoju’ trešajam ciparam (Studēšana, izmantojot izglītojošas radio vai 
televīzijas pārraides jeb audio vai videolentes) 
 -‘1= izmantoju’ ceturtajam ciparam (vietu, kuru mērķis ir sniegt izglītojoša satura 
informāciju (bibliotēku, mācību centru), apmeklēšana) 
  
D) Sasaiste ar pamata aptaujas lapu: 
a: jauno pamata aptaujas lapu  
Specifiska instrukcija kombinētā moduļa ieviešanai 2003.g. 
Neatbilst jaunajam LFS-E modulim 
 
b: veco pamata aptaujas lapu 
Saistība ar veco LFS-E moduli : Atbilst INEDUC 102. ailei, kam gan ir plašāks saturs, 
jo tas ietver arī Regulāro(formālo) izglītību un apmācību (studentus/mācekļus)  un 
Neformālo izglītību un apmācību (mācību nodarbības). Atskaites periods arī atšķiras.  
 


