
Darbaspēka izlases apsekojuma 2008.gada 2.ceturkšņa pielikuma- moduļa  
“Latvij ā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju 

 stāvoklis darba tirgū” 
 

Skaidrojumi aptaujas anketas aizpildīšanai 
 
 

MODUĻA VEIKŠANAS PAMATOJUMS 
  2008.gada modulis “Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju stāvoklis   

 darba tirgū” tiek veikts saskaņā ar 2007.gada 2.februāra Komisijas Regulu (EK)    
 Nr. 102/2007. 

  Latvijai ar šo regulu ir noteikts saīsinātais variants, t.i., no regulā paredzētajiem  
11 rādītājiem tiek vākta informācija tikai par 4 rādītājiem. 

 
RESPONDENTU GRUPA 
        Modulī piedalās visas personas 15-74 gadu vecumā. 

 
MODUĻA JAUTĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA 

 
Elektroniskā anketa 

 
         Moduļa jautājumi atvērsies pēc Darbaspēka anketas 1.daļas jautājuma B’15, ja 
šajā jautājumā būs atzīmēta 2.atbilde vai pēc jautājuma’B’18. Elektroniskajā anketā 
jautājumu atvēršanās secība būs citādāka nekā jautājumu izvietojums papīra anketā. 
         Anketas elektroniskajā variantā ir iespējamas situācijas, kad moduļa jautājumi 
neatvērsies vispār. Tas būs tādā gadījumā, ja respondents ir Latvijas nepilsonis vai 
citas valsts pilsonis, kurš ir dzimis Latvijā, dzīvo kopā ar vecākiem un pirms gada arī 
atradās Latvijā. Šādos gadījumos visa modulim nepieciešamā informācija būs 
iegūstama no Darbaspēka apsekojuma anketas. 
               
             Papīra anketa 
 
         Ja kādu tehnisku vai citu problēmu dēļ netiks izmantota moduļa anketas 
elektroniskā versija, tad moduļa jautājumi jāsāk uzdot pēc Darbaspēka apsekojuma 
anketas 1.daļas jautājuma B’18 “Pilsonība”. 

 
PASKAIDROJUMI PAR ATSEVIŠĶIEM MODUĻA JAUTĀJUMIEM 
 

P’1 “Kādā veidā Jūs kļuvāt par Latvijas pilsoni?” 
 

Atbilde 1.1 “esmu pilsonis/-ne kopš dzimšanas” attiecas uz Latvijas pilsoņiem, 
kuri dzimuši Latvijā līdz 1940.gada vai laika posmā pēc 1990.gada 4.maija.  
Atbilde 1.2 “ pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990.gada 4.maijā”  attiecas 
uz personām, kurām Latvijas pilsonību piešķīra, kā Latvijas pilsoņu pēctečiem. Šī 
atbilde attieksies uz PSRS laikā dzimušajiem, Vācijas okupācijas laikā 
dzimušajiem, izsūtījumā dzimušajiem u.c., kuriem pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas piešķīra Latvijas pilsonību.  
Atbilde 1.3 “naturalizējoties” attiecas uz personām, kuras pilsonību ieguvušas  
naturalizācijas kārtībā.  
 

P’3 “Kurā gadā ieguvāt pilsonību?” 
Pilsonību naturalizācijas kārtībā sāka piešķirt no 1995. gada. 



 
P’4 “Cik gadus Jūs jau dzīvojat Latvijā?” 
      Jautājums tiek uzdots visām personām, kuras nav dzimušas Latvijā, neatkarīgi  
      no tā vai persona ir Latvijas pilsonis vai nav.” 
P ‘6 “Vai Jūsu māte ir dzimusi Latvijā? 
      Jautājums par mātes dzimšanas vietu tiek uzdots personām, kuras ar savu māti   
      nedzīvo vienā mājsaimniecībā (māte dzīvo citur vai mirusi). 
P’7 “Kur ā valstī ir dzimusi Jūsu māte?” 
       Jautājumā precizē valsti, kurā respondenta māte ir dzimusi. 
       Elektroniskajā versijā šīs informācijas noskaidrošanai ir paredzēti 2 jautājumi P’7     
       un P’7a. Jautājums P’7a atvērsies tikai pie jautājuma P’7 atbildes “neatceras vai  
       nezin”, kad tiks  precizēts “Vai Jūsu māte ir dzimusi  ārzemēs?”. 
P’9 “Vai Jūsu tēvs ir dzimis Latvijā? 
      Jautājums par tēva dzimšanas vietu tiek uzdots personām, kuras ar savu tēvu   
      nedzīvo vienā mājsaimniecībā (tēvs dzīvo citur vai miris). 
P’10 “Kur ā valstī ir dzimis Jūsu tēvs?” 
       Jautājumā precizē valsti, kurā respondenta tēvs ir dzimis. 
      Elektroniskajā versijā šīs informācijas noskaidrošanai ir paredzēti 2 jautājumi   
      P’10 un P’10a. Jautājums P’10a atvērsies tikai pie jautājuma P’10 atbildes  
      “neatceras vai nezin”, kad tiks  precizēts “Vai Jūsu tēvs ir dzimis ārzemēs?”. 
P’12  “K āds bija iemesls Jūsu prombūtnei no Latvijas?” 
       Atbilde 12.1 “ M ācības” – studijas, mācības, mācību prakse.  
       Atbilde 12.2 “Darbs” – šo atbildi atzīmē arī, ja persona nav   
       strādājusi, bet nodarbojusies ar darba meklēšanu vai veidojusi savu uzņēmumu. 
       Atbilde 12.3 “Ģimenes veidošana vai došanās līdzi ģimenei”- šī atbilde   
       atzīmējama arī ģimenes atkal apvienošanas gadījumos, piemēram,  ja kāds    
       ģimenes loceklis jau ir ieradies, bet pārējie ģimenes locekļi ierodas tikai pēc kāda   
       laika.  
       Arī gadījumos, ja nepilngadīga persona ar mērķi mācīties ierodas pie sava  
       tēva/mātes vai cita tuva radinieka, pie kura uzturēsies pa mācību laiku, ir  
       jāatzīmē  šis iemesls. 
       Atbilde 12.4 “Jaunas dzīvesvietas izvēle”- šī atbilde attieksies uz tādiem  
       gadījumiem, kad , piemēram, pensijā esošas personas aizbrauc uz citu valsti vai  
       atgriežas savā dzimtenē pavadīt vecumdienas, vai arī persona ir nolēmusi  
       pārcelties uz dzīvi citā valstī  personīgu motīvu dēļ,  personas ir iegādājušās  
       īpašumus dzīvošanai citā valstī utml.      
       Atbilde 12.5 “Humanitāri iemesli”  – šī atbilde būs atzīmējama gadījumos, ja   
       persona ir patvēruma meklētājs, bēglis vai tai ir piešķirts īslaicīgs pagaidu  
       aizsardzības statuss 
       Atbilde 12.6 “Citi iemesli”- pārējie iemesli, kuriem nevar piemērot  
       iepriekšminētos. 
Zināšanai! 
Elektroniskajā versijā jautājums P’12 ir apzīmēts kā B’15c un atbilžu varianti 
sanumurēti no 15.1 līdz 15.6. Jautājums B’15c turpmāk būs kā pastāvīgs 
pamatanketas jautājums. 
 
 
Nodarbinātības statistikas daļa 
Inga Vanaga  
Tālr. 67366627 


