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I APSEKOJUMA M ĒRĶIS, APSEKOJAMO PERSONU LOKS UN PAMATJĒDZIENI 
 

Latvijas darbaspēka apsekojuma (LDA) galvenais mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas 
iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, t.i., nodarbinātību un bezdarbu, lai raksturotu darbaspēka dzimumu, 
vecumu, izglītības līmeni, kā arī tā sadalījumu pa ekonomiskās darbības veidiem, profesijām pašreizējā darba 
vietā (nodarbinātajiem) vai pēdējā darba vietā (nestrādājošajiem) u.c. 

 
Darbaspēka apsekojumā tiek apsekotas tikai privātās mājsaimniecības. Izšķir 2 veidu priv ātās 
mājsaimniecības: 

1) vienas personas mājsaimniecība - persona, kura dzīvo viena atsevišķā dzīvojamā platībā vai kā 
īrnieks dzīvo dzīvojamās platības atsevišķā istabā (vai istabās), bet nepiebiedrojoties kādam no 
dzīvojamās platības iemītniekiem, tādējādi veidojot daļu no daudzu personu mājsaimniecības, 
kas definēta zemāk;  

2) daudzu personu mājsaimniecība - divu vai vairāku personu grupa, kas kopīgi apdzīvo visu vai 
daļu no dzīvojamās platības un paši sevi nodrošina ar pārtiku un, iespējams, citām pirmās 
nepieciešamības sadzīves precēm. Grupas locekļi, iespējams, apvieno lielāka vai mazāka apjoma 
ienākumus kopējā "kasē". 

 
Atlasītajās mājsaimniecībās faktiski dzīvojošās personas ne vienmēr ir reģistrētas šajā adresē, kā arī 

no izlases izveides dienas līdz mājsaimniecības apsekojuma dienai mājsaimniecības sastāvā varēja notikt 
izmaiņas. Darbaspēka apsekojumā nepieciešams aptaujāt intervijas dienā atlasītajā adresē faktiski dzīvojošos 
mājsaimniecības locekļus.  
 

Aptaujas anketas I daļā tiek aptaujātas visas personas (arī bērni jaunāki par 15 gadiem un sirmgalvji 
vecāki par 74 gadiem) mājsaimniecībā izņemot tās, kas ilgāk nekā 1 gadu ir prombūtnē no mājsaimniecības, 
piemēram, mācās vai strādā citā valstī (pilsētā), dzīvo veco ļaužu pansionātos, kopmītnēs, internātos, atrodas 
cietumos utml. 

Ja šī pagaidu prombūtne kaut kādu iemeslu dēļ ir līdz vienam gadam (kopējais prombūtnes laiks 
līdz paredzamajam atgriešanās laikam), piemēram: sakarā ar mācībām, brīvdienām, slimību, komandējumu 
u.tml., tad arī šīs personas pieskaita pie mājsaimniecības locekļiem. Ja prombūtne no mājsaimniecības ir 
ilgāka par gadu, tad šīs personas vairs nepieskaita mājsaimniecības locekļu skaitam. 

 
Par mājsaimniecības locekļiem var uzskatīt arī tās personas, kuras pagaidām (ne ilgāk par vienu gadu) dzīvo 
sabiedriskā tipa mājsaimniecībā (slimnīcā, studentu/strādnieku u.c. veida viesnīcās, klosterī vai cietumā)  un 
kuras, piemēram: 

= materiāli varētu būt neatkarīgas (par pajumti un pārtiku pašam nav jāmaksā), bet ir radnieciski  
   saistītas ar pārējiem mājsaimniecības locekļiem, 
 vai arī 
= ir materiāli atkarīgas (piemēram: meita - studente, kurai mācības un/vai iztiku apmaksā vecāki). 

Aptaujas anketas II da ļā tiek aptaujāti tikai tie mājsaimniecības locekļi, kuri ir  15 –74 gadu vecumā.  
 

 
II  SAGATAVOŠAN ĀS INTERVĒŠANAI 

 
 

֠ Nedrīkst veikt interviju pirms Respondentu sarakstā  norādītās intervijas nedēļas! 
 
Intervijas nedēļa - kalendārā nedēļa no pirmdienas līdz svētdienai, kuras laikā jāapmeklē mājsaimniecība. 
 

Pirms došanās uz interviju (telefoninterviju gadījumā – zvanīšanas) atlasītajai personai un tās 
ģimenes locekļiem (respondentiem) pa pastu jānosūta Centrālās statistikas pārvaldes sagatavota vēstule, kurā 
mājsaimniecības locekļi tiks informēti par to, ka viņu mājsaimniecība (noteiktas izlases rezultātā) ir atlasīta 
aptaujas veikšanai un pie viņiem, vienojoties par abpusēji pieņemamu laiku, ieradīsies intervētājs. 
 Pirms doties uz interviju (telefoninterviju gadījumā – zvanīšanas), intervētājam rūpīgi jāiepazīstas ar 
norādījumiem Intervētāja rokasgrāmatā. Jāpaņem līdzi darba apliecība, portatīvais dators, Intervētāja 
rokasgrāmata aptaujas anketas aizpildīšanai. Ierodoties mājsaimniecībā, intervētājam ir jāuzrāda darba 
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apliecība (bez atgādinājuma no respondenta vai tā ģimenes locekļu puses). Darba apliecība liecina par 
intervētāja piederību Centrālai statistikas pārvaldei (CSP).  
Ja rodas kādas neskaidrības, konsultējaties ar savu pārraugu vai CSP Interviju organizācijas daļas 
darbiniekiem. 
 

III  APTAUJAS ANKETU AIZPILD ĪŠANAS TEHNIKA 
 
1) Visi aptaujas anketas jautājumi jāuzdod tikai tādā veidā, kā tie ir uzrādīti aptaujas anketas elektroniskajā 

versijā un tikai nepieciešamības gadījumā un atbilstoši jautājumu/ atbilžu būtībai, izskaidrojiet tos citiem 
vārdiem. 

 
2) Respondenta atbildes uz  jautājumiem jāatzīmē sekojoši: 

- ja atbilžu varianti ir numurēti, uz klaviatūras nospiež attiecīgās atbildes numura taustiņu/taustiņus 
  vai arī ar peles kreiso taustiņu ieklikšķina lauciņā pie attiecīgās atbildes, 
- kur nepieciešams, ieraksta tekstu (piem., jautājumos: “Precizējiet, lūdzu, kāds bija šis iemesls”).  

 
3) Intervējot respondentu nedrīkst rakstīt uz papīra lapiņām ar nolūku tās pārrakstīt aptaujas anketas 

elektroniskajā versijā kādā citā brīdī, jo pastāv varbūtība tās pazaudēt vai nokļūdīties ar mājsaimniecību 
par kuru informācija atzīmēta. Aptaujas anketas elektroniskajā versijā piezīmes ir iespējams rakstīt pie 
atbildēm (rīku rindā uzspiežot uz “saspraudes”, parādās logs, kurā var ierakstīt tekstu brīvā formā). 

 
4) Nedrīkst mainīt atbildes aptaujas anketas elektroniskajā versijā pēc aiziešanas no mājsaimniecības vai 

pēc telefonintervijas pabeigšanas bez respondenta piekrišanas. Visos tajos gadījumos, kad pēc intervijas 
ir atklātas kļūdas, tās drīkst novērst tikai vēlreiz sazinoties ar respondentu. 
 

 
IV  INTERVIJU BIEŽUMS UN GAD ĪJUMI, KAD NEIZDODAS IEG ŪT PLĀNOTO INTERVIJU 

 
Vienu mājsaimniecību paredzēts iekļaut četrās intervēšanas reizēs (B'07.) jeb apsekojuma viļņos. Tas 
nozīmē, ka  mājsaimniecību intervēs divus ceturkšņus pēc kārtas, tad divus ceturkšņus izlaižot, vēlreiz divus 
ceturkšņus pēc kārtas. Katru mājsaimniecību (viena apsekojuma viļņa ietvaros) nedēļas laikā plānots 
apmeklēt vismaz 2 reizes pagastos un 3 reizes pilsētās līdz tiks sastapts kāds no pieaugušajiem 
mājsaimniecības locekļiem, lai iegūtu mājsaimniecības intervēšanas apstiprinājumu vai atteikumu. 
Ja Jūs sastopat (sazvanāt) respondentu mājās, bet viņš dotajā brīdī nevar vai nevēlas piedalīties intervijā, tad 
sarunājiet nākamo tikšanos (dienu/vietu) un precīzi ierodieties uz to, telefoninterviju gadījumā - sarunājat 
nākamo zvanīšanas laiku. 
 
 

V APTAUJAS ANKETAS UZB ŪVE, TĀS RĀDĪTĀJU METODOLO ĢISKAIS APRAKSTS UN 
LIETOTIE APZ ĪMĒJUMI 

 
Aptaujas anketas elektroniskā versija sastāv no piecām daļām: 

1. 1-DSP 1.pielikums “Sazināšanās ar adresi”;   
2. 1-DSP 2.pielikums “Personas identifikācija”; 
3. 1-DSP 3.pielikums “Personas pārvietošanās”; 
4. I daļa. Mājsaimniecības locekļu demogrāfiskais raksturojums; 
5. II daļa. Personas ekonomiskā aktivitāte;     

 
Lietotie apzīmējumi: 
                          Šo simbolu anketas elektroniskajā versijā lieto gadījumos, kad respondents uz šo jautājumu 
                          atsakās atbildēt. 
 
                          Šo simbolu anketas elektroniskajā versijā lieto gadījumos, kad respondents uz šo jautājumu 
                          atbildi nezina. 
 

        �             Šo simbolu anketas elektroniskajā versijā lieto, ja ir nepieciešamība rakstīt piezīmes vai 
                          paskaidrojumus par kādu jautājumu.  

! 

? 
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         n             Ar  “n” tiek atzīmēti jautājumi, kuros var ierakstīt nosaukumu 
         k             Ar “k” tiek atzīmēti jautājumi, kuros jāievieto kodi no  klasifikatoriem 
         c             Ar “c” tiek atzīmēti jautājumi, kuros ir  jāprecizē iepriekšējā jautājumā uzrādītā  atbilde “cits”.  
                            
Tā kā vienu mājsaimniecību ir paredzēts apsekot 4 reizes, tad datoros būs saglabāta daļa informācijas no 
iepriekšējās intervijas. 2., 3. un 4. intervijas reizē tas atvieglos interviju gadījumos, kad mājsaimniecībai 
kopumā un/vai kādai personai no mājsaimniecības atsevišķi, situācija nemainās, lai varētu precīzi atkārtot 
nemainīgo informāciju (ja respondents apstiprina informācijas nemainīgumu). 

 
Gadījumos, kad 2., 3. vai 4.intervijas laikā tiek konstatēts visu mājsaimniecības locekļu nomaiņa, tad datorā 
jāievada jaunās mājsaimniecības locekļu vārdi/uzvārdi. 

 
Jāatzīmē, ka šajā apsekojumā (saskaņā ar EUROSTAT prasībām) mājsaimniecības locekļu vecumu nosaka 
pēc personas dzimšanas datuma attiecībā pret pārskata nedēļas beigām nevis uz intervijas brīdi. 
 
 
 

1-DSP 1. pielikums SAZINĀŠANĀS AR ADRESI  
 
Atverot apsekojamās mājsaimniecības anketu, jautājumi A’01. “Apdzīvotā teritorija (ATVK kods)” un A’02. 
“M ājsaimniecības Nr. (pēc saraksta)”  tiek  aizpildīti automātiski. Arī intervijas reize (B’07) tiek ierakstīta 
automātiski.  
 Lai pārliecinātos, ka adrese, kuru intervētājs ir izvēlējies, ir īstā – atverot anketu, datora ekrānā var redzēt 
mājsaimniecības adresi.  
 
Kl ātienes intervijas 
 
Jautājumā A’1 “Adreses identifikācija”, jāatzīmē vai adrese ir atrasta un tā ir derīga apsekojumam. Adrese ir 
derīga tad, ja neatbilst nevienam no jautājuma A’1 nosacījumiem 2. līdz 7.atbildē: adresi nevar atrast 
(2.atbilde), adrese ir kļūdaina (3.atbilde), adrese ir atrasta, bet tai nevar piekļūt (kods, suns) - 4.atbilde, 
adrese ir atrasta, bet tā nav apdzīvota (5.atbilde), Sabiedriska tipa iestāde (6.atbilde), cits (7.atbilde). Ja 
mājsaimniecības locekļi piekrīt intervijai, tad jautājumā A’2 “M ājsaimniecības identifikācija” atzīmē 
1.atbildi “Mājsaimniecība piedalās apsekojumā”.  
 
Telefonintervijas  
 
Jautājumā TA’1 “Adreses identifikācija”, jāatzīmē vai adrese ir sazvanīta (1.atbilde). Var gadīties, ka adrese 
sazvanīta, bet tā atšķiras no respondentu sarakstā  norādītās - tad jāatzīmē  2.atbilde. 
Ja mājsaimniecības locekļi piekrīt intervijai, tad jautājumā TA’2 “M ājsaimniecības identifikācija” atzīmē 
1.atbildi “Mājsaimniecība piedalās apsekojumā”, ja piekrīt sniegt interviju klātienē, nevis pa telefonu –
2.atbildi. Var būt situācijas, ka neviens no mājsaimniecības locekļiem nav mājās (atbild mājkalpotāja, auklīte 
vai cita mājsaimniecībai nepiederoša persona), tad jāatzīmē 3.atbilde. Tad jautājumā TA’2b jāatzīmē, vai uz 
mājsaimniecību tiks vēlreiz zvanīts. Ja nē, jautājumā TA’2c jānorāda iemesls, kāpēc mājsaimniecības locekļi 
nav mājās: visi mājsaimniecības locekļi dzīvo citur (Latvijā vai citā valstī) - 1.atbilde vai cita iemesla dēļ 
(2.atbilde). Ja visi mājsaimniecības locekļi dzīvo citur (Latvijā vai citā valstī) jautājumā TA’2e jāatzīmē vai 
tiks sniegta informācija par personas/-u pārvietošanos. Ja mājkalpotāja, auklīte vai cita mājsaimniecībai 
nepiederoša persona piekritīs sniegt informāciju, atvērsies 1-DSP 3.pielikums “Personas pārvietošanās”. 
 
 
Ja mājsaimniecība piedalās apsekojumā, notiks pāreja uz Darbaspēka apsekojuma anketas 2.pielikumu 
“Personas identifikācija” (skat. 7.lpp.). 
 
Dažkārt var gadīties, ka visi mājsaimniecības locekļi vai arī kāds no tiem pilnīgi atsakās no intervijas: 
 
1) Visi mājsaimniecības locekļi atsakās 
Ja saņemat atteikumu intervēt mājsaimniecību, tad mēģiniet sarunāt interviju kādā citā dienā vai vietā. Ja 
tomēr saņemat atkārtotu atteikumu, tad sadaļā “Sazināšanās ar mājsaimniecību” (1-DSP 1.pielikums) 
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jautājumā A’2 jāatzīmē 3.atbilde “Mājsaimniecības locekļi atteicās piedalīties apsekojumā” un šajā 
mājsaimniecībā būs jāatgriežas atkārtotajās intervijas reizēs (telefoninterviju gadījumā – jāzvana). Piemēram, 
ja mājsaimniecībai šī ir 1.intervijas reize, tad šī mājsaimniecība būs jāapmeklē (telefoninterviju gadījumā – 
jāzvana) vēl 3 reizes (attiecīgos periodos intervētājiem tiks nosūtīti saraksti), lai mēģinātu iegūt interviju. 
 
2) Atsakās (vai arī aptaujas brīdī nav mājās) kāds no mājsaimniecības locekļiem   
Gadījumos, kad intervētāju ielaidīs mājsaimniecības dzīvoklī/ mājā intervēt vai notiks telefonintervija, bet 
kāds no mājsaimniecības locekļiem atteiksies no intervijas vai arī aptaujas brīdī nebūs mājās (piemēram: 
persona atrodas komandējumā, ja prombūtnes laiks nepārsniedz gadu, vai arī persona vēl nav atgriezusies no 
darba), tad ziņas par klāt neesošu mājsaimniecības locekli drīkst iegūt arī no cita mājsaimniecības locekļa, 
bet tikai tad, ja tas labi pārzina šīs personas demogrāfiskos rādītājus, kā arī ar darbu un izglītību saistītos 
jautājumus. Pretējā gadījumā intervētājam (iepriekš sarunājot) mājsaimniecība jāapmeklē vēl divas reizes 
pilsētās un 1 reizi pagastos, ar nolūku satikt klāt neesošu respondentu (ja pastāv varbūtība to satikt) un veikt 
tā aptauju. Apmeklējumi/ zvanīšana - telefoninterviju gadījumā jāveic dažādos laikos, jo respondents var 
nebūt mājās vienā un tajā pašā dienas/vakara laikā. Ja personu tomēr neizdodas satikt/ sazvanīt, tad intervija 
tiks uzskatīta par nenotikušu. Jautājumā B’28 atzīmē 3.atbildi “Atbildes netiek sniegtas” un jautājumā B'29. 
norādot informācijas neiegūšanas iemeslu (piemēram: 1."Nebija mājās"). 
Ja kāds no mājsaimniecības locekļiem aptaujas brīdī ir mājās, bet atsakās no intervijas, tad aptaujas anketas I 
daļas B'28. jautājumā atzīmē 3.atbildi "Atbildes netiek sniegtas", un B'29.atzīmē attiecīgi 2.iemeslu "Atteicās 
atbildēt".  
   
3) Citi gadījumi, kad nav iespējams iegūt interviju 
 
Kl ātienes intervijas 
Ja apmeklējuma laikā intervētājs nesastop mājās nevienu no pieaugušajiem (vismaz 15 gadus vecu) 
mājsaimniecības locekļiem, tad šī mājsaimniecība nedēļas laikā jāapmeklē vēl 2 reizes pilsētās un vēl 1 reizi 
pagastos. Ja neizdodas sastapt nevienu no pieaugušajiem mājsaimniecības locekļiem, tad respondentu 
sarakstā izvēlas attiecīgo adresi un jautājumā A’1 atzīmē 1.atbildi “Adrese ir atrasta un tā ir derīga 
apsekojumam”, savukārt jautājumā A’2 “M ājsaimniecības identifikācija”, jāatzīmē 2.atbilde "Neviens no 
mājsaimniecības locekļiem nav sastapts”. 
Pirmās un otrās apmeklējuma reizes aptaujas statuss būs “Aptauja pārtraukta”, bet ja arī trešajā reizē neviena 
nebūs mājās, tad “Aptauja nav iegūta”. Šajā mājsaimniecībā būs jāatgriežas atkārtotajās intervijas reizēs. 
Piemēram, ja mājsaimniecībai šī ir 2.intervijas reize, tad šī mājsaimniecība būs jāapmeklē vēl 2 reizes (3. un 
4. apsekojuma viļņos). Attiecīgos periodos intervētājiem tiks nosūtīti saraksti. 
 
Gadījumos, kad adresi nevar atrast jāatzīmē 2.atbilde “Adresi nevar atrast”, savukārt 3.atbildi “Adrese ir 
kļūdaina” jāatzīmē, ja reāli šāda adrese neeksistē, piemēram, mājai ir 30 dzīvokļi, bet sarakstā ir 
31.dzīvoklis. 
 
Gadījumā, ja jau 1. vai 2.apmeklējuma reizē tiek noskaidrots, ka visi mājsaimniecības locekļi dzīvo citur 
(Latvijā vai citā valstī, piemēram, aizbraukuši uz ārzemēm strādāt). tad jautājumā A’2b “Vai mājsaimniecība 
tiks vēlreiz apmeklēta?” jāatzīmē 2.atbilde “Nē” un jautājumā A’2c “Iemesli mājsaimniecības locekļu 
nesastapšanai” – 1.atbilde “Visi mājsaimniecības locekļi dzīvo citur (Latvijā vai citā valstī)”. 
 
Ja iespējams, jāvēršas pie kaimiņiem, lai iegūtu informāciju par izlasē iekļuvušo mājsaimniecību. 
 
Gadījumos, kad kaimiņi ir ar mieru sniegt informāciju par izlasē iekļautās adreses mājsaimniecības 
locekļiem, jautājumā A’2e “Vai tiks sniegta informācija par personas/-u pārvietošanos?” jāatzīmē  1.atbilde 
“Jā”. Tālāk atvērsies 1-DSP 3.pielikums “Personas pārvietošanās”. 
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1-DSP 2.pielikums PERSONAS IDENTIFIKĀCIJA 
 

 
A’3. Jāatzīmē, cik mājsaimniecības atrodas adresē.  
 
Jāintervē tikai t ā mājsaimniecība, pie kuras pieder persona, kura tika atlasīta šim apsekojumam. 
 
B’05a. Jāatzīmē, visu mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits (arī jaunāku par 15 gadiem un vecāku par 74 
gadiem). 
 
B’05p. Jāatzīmē, cik personas dzīvo katrā mājsaimniecībā. 
 
B’05d. Katrai izlasē iekļautajai adresei tiks pievienots klāt personu saraksts, kuras šo adresi ir reģistrējušas 
kā savu dzīves vietu. Šo sauksim par juridisko mājsaimniecības sastāvu. Par šīm personām būs zināms vārds, 
uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, personas kods, ģimenes stāvoklis, valsts, kurā persona dzimusi, 
tautība un pilsonība.  
Personas, kuras faktiski dzīvo izlasē iekļautajā adresē, sauksim par faktisko mājsaimniecības sastāvu. 
Praktiski vienā adresē var dzīvot vairākas faktiskās mājsaimniecības. 
Intervētājam ir jāveic juridiskā mājsaimniecības sastāva un faktiskā mājsaimniecības sastāva salīdzināšana: 
par katru juridiskās mājsaimniecības personu ir jānoskaidro vai tā pieder arī faktiskajam mājsaimniecības 
sastāvam.  
 
B’30a. Noskaidro, kāpēc konkrētā persona nav šīs mājsaimniecības loceklis. 
1.atbilde Persona dzīvo citā mājsaimniecībā (šajā adresē) – jāatzīmē tādā gadījumā, ja izlasē iekļautajā 
adresē ir vairākas mājsaimniecības un persona dzīvo citā mājsaimniecībā. 
2.atbilde Persona dzīvo citā mājsaimniecībā (citā adresē) – jāatzīmē, ja persona dzīvo citur (Latvijā vai citā 
valstī). 
 
B’05f. Jānoskaidro vai ir tādas personas, kuras pieder faktiskajam mājsaimniecības sastāvam, bet nepieder 
juridiskajam.  
 
B’05g. Jāpajautā personas vārds un uzvārds. Ja persona atsakās teikt vārdu un uzvārdu, tad tikai vārds, vai 
tikai uzvārds. 
 
B’05h. Jānoskaidro, vai kāda no personām ir prombūtnē no mājsaimniecības ilgāk nekā gadu (piemēram, 
mācās vai strādā citā valstī (pilsētā), dzīvo veco ļaužu pansionātā, kopmītnē, internātā, atrodas cietumā 
utml.). 
 
B’05i. Jāatzīmē, kura persona (vai vairākas) ir prombūtnē no mājsaimniecības ilgāk nekā gadu. 
Tām personām, kuras ir prombūtnē ilgāk nekā gadu tiks uzdoti 1-DSP 3.pielikuma jautājumi par personas 
pārvietošanos. 
 
B’05j. Tām personām, kuras pieder faktiskajam mājsaimniecības sastāvam, bet nepieder juridiskajam pašās 
intervijas (anketas II daļas) beigās būs jāpajautā personas kods.  
 
 

1-DSP 3.pielikums PERSONAS PĀRVIETOŠANĀS 
 
 

Centrālā statistikas pārvalde 2008.gadā turpina veikt aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot, cik cilvēku mainīja 
dzīves vietu Latvijas robežās, kā arī, cik cilvēku izbrauca no Latvijas uz ārzemēm strādāt vai dzīvot 
(3.pielikums Personas pārvietošanās).  

 
Jautājumi par personas pārvietošanos tiks uzdoti: 
 

1) ja neviena no mājsaimniecības locekļiem nav mājās, jo visi ir mainījuši dzīves vietu Latvijas robežās vai 
arī aizbraukuši uz ārzemēm dzīvot vai strādāt (tiek uzzināts no kaimiņiem); 
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2) ja kāda persona (vai vairākas) ir prombūtnē no mājsaimniecības ilgāk nekā gadu; 
 

3) ja atkārtotajā intervijas reizē persona (vai vairākas) vairs nav mājsaimniecības loceklis; 
 

4) ja juridiskās mājsaimniecības sastāvā ietilpst, bet faktiskajā – nē; 
    Juridiskais mājsaimniecības sastāvs – personas, kuras izlasē iekļauto adresi ir reģistrējušas kā savu dzīves 
    vietu. 
    Faktiskais mājsaimniecības sastāvs – personas, kuras faktiski dzīvo izlasē iekļautajā adresē. 
     

 
B’05a.  Jāatzīmē visu mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits (arī jaunāku par 15 gadiem un vecāku par 74 
gadiem). 
 
B’13v. Iespējams, ka kaimiņi nezinās kaimiņos dzīvojošo mājsaimniecības locekļu precīzu vecumu, tad 
jāatzīmē, kurai vecuma grupai atbilst personas vecums. 
 
R’1. Jānorāda, vai persona dzīvo Latvijā vai citā valstī. 
 
R’2. Jāuzraksta pilsētas vai rajona nosaukums, kurā persona pašreiz dzīvo. 
 
R’3. Kodēšanai tiek izmantots “Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību 
klasifikators (ATVK)”.  
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru sakārtot 
alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot “PecKoda”). 
 
Ja persona ir mainījusi dzīvesvietu vienas pilsētas vai rajona robežās, tad par šīm personām vairāk jautājumi 
netiek uzdoti (intervijas beigas). 
 
R’4. Jāuzraksta valsts nosaukums, kurā persona pašreiz dzīvo. 
 
R’5. Valsts kods 
Valstu kodēšanai  tiek  izmantots “Starptautisko standartizēto valstu un teritoriju kodu klasifikators”. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē valsts nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru sakārtot 
alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”).  
 
R’6. Jānorāda gads, kad persona pameta šo adresi (aizbrauca dzīvot citur). 
 
R’7. Jānorāda mēnesis, kad persona pameta šo adresi (aizbrauca dzīvot citur). 
 
R’8. Ja nav zināms precīzs personas prombūtnes ilgums, tad jāatzīmē, kurai grupai tas atbilst. 
 
R’9. Jāatzīmē iemesls, kādēļ persona pameta šo adresi. 
 
R’11. Jānorāda, kāds bija personas statuss pametot šo adresi. 
 
R’13. Jāuzraksta nozares (ekonomiskā darbības veida) nosaukums, kurā persona strādāja. 
 
R’14. Nozares (ekonomiskā darbības veida)  kods 
Šajā jautājumā nozares tiks kodētas burtu līmenī (1 zīme). 
No Ekonomisko darbības veidu klasifikatora izvēlas atbilstošu darbības veida kodu. 
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Ekonomiskās darbības veidu kodēšanai tiek izmantota Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskā 
klasifikācija NACE 2. red. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē ekonomiskās darbības veida nosaukumu ar tam atbilstošu kodu. Ir arī 
iespēja klasifikatoru sakārtot alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot 
“PecKoda”). 
 
R’15. Jāuzraksta profesijas nosaukums, kurā persona strādāja pirms aizbraukšanas. 
 
R’16. Profesijas kods  
No Profesiju klasifikatora izvēlas atbilstošu kodu. 
Profesijas kodēšanai tiek izmantots “LR profesiju klasifikators”. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē profesijas nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru 
sakārtot alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot “PecKoda”). 
 
R’17. Jānorāda, kāds bija personas izglītības līmenis. 
 
 
Tālāk tiek aptaujātas personas, kuras pieder faktiskajam mājsaimniecības sastāvam. 
 
 

 
I DAĻA. MĀJSAIMNIEC ĪBAS LOCEKĻU DEMOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

 
Šajā daļā aizpilda demogrāfiskos datus par visiem mājsaimniecības locekļiem, neatkarīgi no to vecuma. 
Paredzēts, ka atbildes uz jautājumiem sniedz tikai personas, kas ir sasniegušas 15 gadu vecumu (rēķinot uz 
pārskata nedēļas beigām nevis uz intervijas brīdi), arī par bērniem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, informāciju 
sniedz pieaugušie! 

 
B'06. Katram mājsaimniecības loceklim aptaujas anketas elektroniskajā versijā tiek piešķirts savs kārtas 
numurs mājsaimniecībā. Svarīgs nosacījums ir, ka Nr 1 tiek piešķirts tikai mājsaimniecības 
atbildētājpersonai, t.i., personai vecumā no 15 gadiem, kuru mājsaimniecības locekļi paši izvēlas un 
attiecībā pret kuru nosaka pārējo mājsaimniecības locekļu radniecību (B'09.). Katrā mājsaimniecībā var būt 
tikai viena atbildētājpersona. Atbildētājpersonu būtu vēlams izvēlēties 15-72 gadu vecumā (ja ir 
iespējams). Augšējā vecuma robeža atbildētājpersonai  izvēlēta  nedaudz zemāka nekā apsekojuma paredzētā 
robeža 74 gadi, lai izvairītos no situācijas, kad apsekojot šo mājsaimniecību 2., 3. vai 4.reizi 
atbildētājpersona jau būs vecāka par 74 gadiem, t.i., tā būs ārpus apsekojamo personu loka un tādēļ 
mājsaimniecībā nāksies izvēlēties citu atbildētājpersonu - līdz ar to mainīsies visi radniecības kodi.  
Personām šis piešķirtais kārtas numurs jāsaglabā visās apsekojuma reizēs (viļņos), arī gadījumos, ja kaut 
kādu apstākļu dēļ līdz šim atzīmētā atbildētājpersona vairs nav šīs mājsaimniecības loceklis. Šādos 
gadījumos sākotnējai atbildētājpersonai visus lauciņus (paredzētos informācijai) atstāj tukšus un atzīmē, ka 
"Persona vairs nav šīs mājsaimniecības loceklis", bet no pārējo mājsaimniecības locekļu vidus izvēlas jaunu 
atbildētājpersonu, kurai attiecīgās intervijas reizē jautājumā B'09. atzīmē "1" (līdzšinējā numura vietā) un 
attiecīgi mainīsies pārējo personu radniecība attiecībā pret atbildētājpersonu.  
 
Gadījumos, ja kopš pēdējās intervijas mājsaimniecībā pieaudzis mājsaimniecības locekļu skaits (piemēram: 
piedzimstot vai apprecoties), tad klāt nākušajām personām tiek piešķirts attiecīgi nākošais kārtas numurs.  
 
A’04. Intervijas datums un laiks, cikos sākas intervija parādās automātiski. Laiku, kas patērēts aptaujas 
veikšanai dators aprēķina automātiski.  
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B’05a.  Visu mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits (arī jaunāku par 15 gadiem un vecāku par 74 gadiem). 
 
B’05b.  Jānorāda to mājsaimniecības locekļu skaits, kuri neuzturās mājsaimniecībā jau ilgāk par 1 gadu 
(piemēram, mācās vai strādā citā valstī (pilsētā), dzīvo veco ļaužu pansionātā, kopmītnē, internātā, atrodas 
cietumā utml.). Ne anketas I daļa, ne II daļa par šīm personām netiek aizpildīta! 
 
B’06. Personas kārtas Nr. Mājsaimniecībā 
 
Lai saīsinātu  intervijas laiku un neprasītu respondentam informāciju, kuru ir iespējams iegūt no  Iedzīvotāju 
reģistra, par personām, kuras pieder juridiskajam mājsaimniecības sastāvam būs zināms vārds, uzvārds, 
dzimums, dzimšanas datums, personas kods, ģimenes stāvoklis, valsts, kurā persona dzimusi, tautība un 
pilsonība.   
 
B’08. Personu vārdi/iniciāļi vai nosacīti apzīmējumi 
Šī rinda ir domāta, lai intervētājam būtu vieglāk uzdot jautājumus par konkrētu cilvēku nevis personu Nr. X.  
 
B’09. Radniecība attiecībā pret atbildētājpersonu   
Tātad atbildētājpersona ir mājsaimniecības locekļu brīvi izvēlēta persona vecumā no 15 līdz 72 gadiem pret 
kuru tiek uzrādīta pārējo mājsaimniecības locekļu radniecība (ja mājsaimniecībā dzīvo tikai personas 
vecākas par 72 gadiem, tad protams, atbildētājpersona būs kāda no tām).  
Atbildēs 4."Atbildētājpersonas bērns" un 5."Atbildētājpersonas tēvs vai māte" paredzēts ietvert arī 
atbildētājpersonas laulātā vai kopdzīves partnera bērnu un tēvu vai māti. 
Arī audžubērni vai adoptētie bērni jāatzīmē ar 4.atbildi "Atbildētājpersonas bērns". 
 
B’10a. Kura persona šajā mājsaimniecībā ir Jūsu laulātais vai kopdzīves partneris?  
B’10b. Kura persona šajā mājsaimniecībā ir Jūsu tēvs? 
B’10c. Kura persona šajā mājsaimniecībā ir Jūsu māte? 
 
Katram mājsaimniecības loceklim ir jānosaka vai viņa/viņas laulātā/-ais (vai kopdzīves partnere/-is), tēvs un 
māte ir tās pašas mājsaimniecības locekļi  
 

"+" Ja attiecīgai personai šīs mājsaimniecības locekļu vidū ir laulātais (vai kopdzīves  
        partneris), māte vai tēvs, tad attiecīgajā jautājumā uzrāda šīs personas kārtas  
        numuru mājsaimniecībā  
"-" Ja attiecīgai personai šīs mājsaimniecības locekļu vidū nav laulātā (vai kopdzīves  
        partnera), mātes vai tēva, tad attiecīgajā jautājumā atzīmē "0" (skat. 1.attēlā). 
 
                                                                                                                                     1.attēls 
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Piemērs: 
Aplūkojiet mājsaimniecību pēc sekojošās shēmas:           

            A 
  
      
                  ___________    
               C                          B      
 
 
                             D            E 
 
A kundze (60 g.v.) ir B kundzes (40 g.v.) māte. B kundze ir precējusies ar C kungu (42 g.v.); viņiem ir 
kopējs bērns D (15 g.v.). B kundzei ir vēl viens bērns no pirmās laulības – E (20 g.v.). 
 
 
Jautājumi B'10a., B'10b. un B'10c. būtu jāaizpilda sekojoši: 
 

B'06. Personas 
kārtas Nr. 

mājsaimniecībā 

B'08. Personu 
vārdi/iniciāļi 

B'10a. 
Laulātais/ 
kopdzīves 
partneris 

B'10b. 
Tēvs 

B'10c. 
Māte 

1  A 0 0 0 
2 C 3 0 0 
3 B 2 0 1 
4 E 0 0 3 
5 D 0 2 3 

 
Tātad, kā mēs redzam tabulā, A kundzei (kārtas Nr. mājsaimniecībā ir 1 (AP)) šajā mājsaimniecībā nav ne 
laulātā (vai kopdzīves partnera), ne tēva, ne mātes, tāpēc ailēs B'10a., B'10b. un B'10c. ierakstīts "0"; 
C kungam (kārtas Nr. mājsaimniecībā ir 2)  ir sieva (B kundze), tāpēc ailē B'10a ierakstīts "3" (sievas kārtas 
Nr. mājsaimniecībā ir 3), bet viņam šajā mājsaimniecībā nav ne tēva, ne mātes, tāpēc ailēs B'10b. un B'10c 
ierakstīts "0".  
B kundzei (kārtas Nr. mājsaimniecībā ir 3) ir vīrs (C kungs), tāpēc ailē B'10a ierakstīts "02" (vīra kārtas Nr. 
mājsaimniecībā ir 2) un māte (A kundze), tāpēc ailē B'10c ierakstīts "1", bet šajā mājsaimniecībā nav tēva, 
tāpēc rindā ailē B'10b ierakstīts "0".  
Bērnam E (kārtas Nr. mājsaimniecībā ir 4) šajā mājsaimniecībā nav ne laulātās vai kopdzīves partneres, ne 
tēva, tāpēc ailē B'10a. un B'10b  raksta "0", bet ir māte (B kundze), tāpēc ailē B'10c raksta "3". 
Bērnam D (kārtas Nr. mājsaimniecībā ir 5) nav laulātās vai kopdzīves partneres, tāpēc ailē B'10a raksta "0", 
bet ir tēvs (C kungs) - ailē B'10b raksta tēva kārtas Nr. mājsaimniecībā - "2" un māte (B kundze), tāpēc ailē 
B'10c raksta mātes kārtas Nr. "3". 
 
B’11. Dzimums 
Vīriešiem jāatzīmē kods "1", bet sievietēm – "2". 
 
B’12. Ģimenes stāvoklis (juridiskais/oficiālais) 
Ģimenes stāvoklis ir katras personas laulības statuss, kur laulības noslēgtas vai nu pilsētu, vai pagastu 
dzimtsarakstu iestādēs, vai arī to konfesiju un draudžu baznīcās, kurām, atbilstoši “Civilstāvokļa aktu 
likumam”, dotas tādas tiesības (t.i. juridiskais statuss), nevis pēc faktiskās kopdzīves situācijas. 
Piemēram: persona nekad nav sastāvējusi likumīgā laulībā, taču intervijas brīdī dzīvo civillaulībā ar kādu. 
Tad šīs personas juridiskais ģimenes stāvoklis (B'12.) būs "neprecējies", bet faktiskā radniecība (B'09.) šai 
personai būs "kopdzīves partneris/-e". 
 
Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, ģimenes stāvoklis netiks prasīts. Gadījumos, ja nepilngadīga persona ir 
precējusies, pie datu ievada par šādām personām programma 'pārjautās', vai tiešām šī persona ir precējusies. 
Tādā gadījumā šis jautājums ir jāapstiprina vai jānoliedz, nospiežot attiecīgo (programmā uzrādīto) atbildes 
numuru. 
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B’13. Dzimšanas datums: diena, mēnesis, gads 
Dzimšanas datumu raksta formātā dd.mm.gggg. Var rakstīt dienu, mēnesi un gadu neatdalot ar punktu.  
 
Piemēram:   
Ja ierakstīs 15121960, programmā tiks automātiski salikti punkti 15.12.1960. 
Ja diena un mēnesis ir viencipara skaitlis, piemērām, 2.marts, tad, lai programma pareizi saliktu punktus, tad 
jāievada šādi: 02031960 vai arī punkti jāliek intervētājam pašam: 2.3.1960, tad programmā tiks automātiski 
pārveidots 02.03.1960. 
 
Ja persona nezina precīzu dzimšanas datumu (gadījumā, kad atbild cits mājsamniecības loceklis) vai atsakās 
atbildēt uz šo jautājumu, tad intervētājam jānovērtē respondenta vecumu un jāieraksta attiecīgais datums.   
 
B’14. Valsts, kurā persona dzimusi 
Valsts, kurā respondents dzimis, ir definēta kā valsts, kurā māte uzturējās bērna piedzimšanas laikā, ņemot 
vērā patreizējās nacionālās robežas nevis tās, kas bija spēkā personas dzimšanas laikā.  
 
B’14a. Jāieraksta valsts nosaukums. 
 
B’14b. Valsts kods 
Valstu kodēšanai  tiek  izmantots “Starptautisko standartizēto valstu un teritoriju kodu klasifikators”. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

4) ar taustiņu “Enter”, 
5) ar pogu “Izvēlēties”, 
6) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē valsts nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru sakārtot 
alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”).  
 
B’15. Valsts, kurā dzīvoja pirms gada 
Personām, kas pirms gada dzīvoja Latvijā, atzīmē tikai atbildes kārtas numuru "1"; bērniem, kuri dzimuši 
gada laikā, ieraksta "3". Savukārt personām, kurām šī valsts nebija Latvija, jāieraksta "2".  
 
B’15a. Jāieraksta valsts nosaukums. 
 
B’15b. Valsts kods 
Skatīt paskaidrojumu pie B'14b. jautājuma. 
 
B’16. Cik ilgs laiks pagājis kopš pēdējās iebraukšanas Latvijā  
Par šī aprēķina sākumpunktu jāņem laiks kopš pēdējās iebraukšanas valstī!  
Par prombūtni no valsts jāuzskata vismaz 1 mēnesi ilga prombūtne, kad persona dzīvoja/uzturējās ārpus 
Latvijas (piemēram: sakarā ar darbu, mācībām vai laulību). Tātad atgriešanās no īslaicīga (līdz 1 mēnesim) 
tūrisma ceļojuma vai komandējuma nav jāuzskata par prombūtni. 
 
"L īdz 1 gadam" nozīmē vismaz mēnesi, bet mazāk par gadu; 
"1-2 gadi" nozīmē pilnu 1 gadu, bet nepilnus 2 gadus utt. līdz 10 gadiem (personām, kas Latvijā kopš pēdējās 
iebraukšanas atrodas no pilniem deviņiem līdz nepilniem desmit gadiem). Visām personām, kuras valstī 
atrodas vismaz desmit gadus, ir jāatzīmē 12.atbilde. 
Iespējami gadījumi, kad kāds no mājsaimniecības locekļiem jau atrodas ārpus Latvijas līdz 1 gadam (citādi 
šādas personas nevar uzskatīt par mājsaimniecības locekļiem), tad atzīmē 13.atbildi. 
 
B'17. Tautība 
Tautību, tāpat kā citus rādītājus, intervētājs atzīmē ņemot vērā respondenta sniegtās atbildes nevis oficiālos 
dokumentus. 
 
B'17c. Jāuzraksta tautība. 
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B’18. Pilsonība 
Pilsonība ir īpaša juridiska saite starp personu un valsti, kas iegūta piedzimstot, naturalizējoties vai ar 
prasību, pēc izvēles, apprecoties vai citā veidā, taču atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanai.  
Personām ar dubultu vai vairākām pilsonībām, kas ietver arī uzturēšanās valsts pilsonību, jāraksta tā valsts, 
kurā persona uzturas. 
 
Latvijas nepilsonis - persona, kurai saskaņā ar likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav 
Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi. 
 
Bezvalstnieks - persona, kas netiek uzskatīta par pilsoni (pavalstnieku) saskaņā ar kādas valsts likumiem. 
Bezvalstniekiem nav pases, bet ir izsniegts īpašs “Ceļošanas dokuments”. Latvijā pavisam ir tikai apmēram 
100 personas ar šādu statusu. 
 
B’18a. Valsts nosaukums 
Citu valstu pilsoņiem uzraksta attiecīgās valsts nosaukumu.  
 
B’18b. Valsts kods 
Skatīt paskaidrojumu pie B'14b. jautājuma. 
 
B’19. Respondents - pēc noteiktas sistēmas atlasīts pastāvīgais Latvijas iedzīvotājs vecumā 15 - 74 gadi, kā 
arī atlasītās personas mājsaimniecības locekļi.   
Respondents – mājsaimniecības loceklis pārskata nedēļā var dzīvot privātā mājsaimniecībā (savā, īrētā vai 
darba devēja nodrošinātā) (B’19=1) vai arī uz laiku uzturēties atsevišķi no savas mājsaimniecības, piemēram,  
kādā no sabiedriskā tipa mājsaimniecībām (B'19=2).  
Par dzīvošanu privātā mājsaimniecībā uzskata arī gadījumus, kad persona īslaicīgi uzturas viesnīcā 
(piemēram: komandējuma vai ekskursijas laikā). 
 
Ja mājsaimniecības locekļa prombūtne ir līdz 1 gadam, tad arī šo personu ieskaita mājsaimniecībā (skat. 
3.lpp.), ja virs 1 gada, tad šī persona vairs netiek uzskatīta par mājsaimniecības locekli. 
 
Jautājumi B’21.- B’26. anketas elektroniskajā versijā ir iekļauti, lai noskaidrotu īres maksas lielumu no 
privātīpašniekiem īrētos mājokļos. 
Šos jautājumus uzdod tikai vienam mājsaimniecības loceklim - vai nu atbildētājpersonai vai arī kādam citam 
mājsaimniecības loceklim, kas vislabāk zina par mājsaimniecības maksājumiem.  
 
B’23  Kopējā platība 
Kopējā dzīvokļa(mājas) platība sastāv no dzīvojamo istabu un palīgtelpu (virtuves, koridori, vannas istabas 
u.c.) platību summas. 
 
B’24 Īres maksa 
Īres maksa ir maksa tikai par kopējo platību. Tajā neietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem 
(apkure, karstais un aukstais ūdens, atkritumu izvešana, TV antena u.c.), kā arī maksājumi par autostāvvietas, 
mēbeļu, ledusskapju, televizoru nomu un citiem papildus pakalpojumiem. 
 
B’26 Komunālie un citi papildus pakalpojumi 
Maksa par komunālajiem pakalpojumiem ietver maksu par apkuri, karsto un auksto ūdeni, atkritumu 
izvešanu, TV antenu, liftu u.c.   
Papildus pakalpojumu maksājumos ieskaita maksu  par autostāvvietu izmantošanu, mēbeļu, ledusskapju, 
televizoru nomu un citiem papildus pakalpojumiem. 
 
B’27. Jāatzīmē, vai intervija notika respondenta mājsaimniecībā vai citur (piemēram: Statistikas pārvaldē), 
bet ne sabiedriska tipa mītnēs vai iestādēs, kas minētas B'20.jautājumā. 
 
Uzmanību! Gadījumos, kad persona intervijas dienā atradīsies pagaidu prombūtnē, atbildes, iespējams, zinās  
kāds no mājsaimniecības locekļiem - tad jāatzīmē, ka intervija notika respondenta mājsaimniecībā (B'27= 1), 
bet uz jautājumiem atbildēja "Cits mājsaimniecības loceklis" (B'28=2). 
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B’28. Intervētājs atzīmē, vai atbildes uz jautājumiem respondents sniedza pats (1) vai cits mājsaimniecības 
loceklis (2), vai arī atbildes netiek sniegtas (3). 
 
B’29. Gadījumos, kad mājsaimniecībā ir vismaz divi mājsaimniecības locekļi, no kuriem vismaz viens 
piekrīt intervijai, bet kāds no mājsaimniecības locekļiem jau pirmajā intervēšanas reizē, piemēram, 
kategoriski atsakās sniegt par sevi informāciju (arī caur citu mājsaimniecības locekli), tad šai personai 
jautājumā B’28 atzīmē, ka “Atbildes netiek sniegtas”.  
 
 
 

II DA ĻA. PERSONAS EKONOMISKĀ AKTIVIT ĀTE  
 
Darbaspēka apsekojumā (saskaņā ar EUROSTAT prasībām) mājsaimniecības locekļu vecumu nosaka pēc 
personas dzimšanas datuma attiecībā pret pārskata nedēļas beigām nevis uz intervijas brīdi. 
 
Pārskata nedēļa - kalendārā nedēļa no pirmdienas līdz svētdienai pirms intervijas dienas. 
 
Intervijas nedēļa - kalendārā nedēļa no pirmdienas līdz svētdienai, kuras laikā jāapmeklē mājsaimniecība. 
 
Datu ievadprogrammā ir iekļauts automātisks vecuma aprēķins. 
 
Anketas II da ļa  netiek aizpildīta par personām vecumā no 0 līdz 14 gadiem (ieskaitot) un par personām  
75 gadu vecumā un vecākām! 
 
 

C.nodaļa. PERSONAS DARBA ATTIECĪBAS PĀRSKATA NEDĒĻĀ 
 
Atb. Ar šo jautājumu noskaidro vai par respondentu tiks iegūtas atbildes uz II daļas jautājumiem. 
Iem un Iem_c  palīdz noskaidrot, kāda iemesla dēļ intervija netika iegūta. 
 
Cilvēki ir iesaistīti dažāda veida darbos. Tie var būt apmaksāti darba ņēmēji, darba devēji, pašnodarbinātie, 
neapmaksātie ģimenes strādnieki, kā arī mācekļi, utt. Daži regulāri strādā pilnu vai nepilnu darba laiku, citi 
strādā ar pārtraukumiem - sezonas vai gadījuma darbu strādnieki. Vēl citi, piemēram, studenti, mājsaimnieki 
vai pensionāri, kas galvenokārt aizņemti ar ne-ekonomiskām darbībām, var kādu laika sprīdi veikt arī kādu 
apmaksātu darbu, piemēram: pensionārs pieskatīt bērnu, skolnieki izplatīt laikrakstus, mājsaimniece pasniegt 
privātstundas.  
 
C’31 =1.atbilde. Pārskata nedēļā strādāja kādu darbu par samaksu vai atlīdzību 
"Darbs" nozīmē jebkuru darbu par samaksu vai atlīdzību pārskata nedēļā, pat ja tikai  vienu stundu. 
Samaksa ietver maksājumus skaidrā naudā un/vai "maksājumus graudā" (maksājumi precēs vai 
pakalpojumos nevis naudā), neskatoties uz to, vai samaksu saņēma tajā nedēļā, kad darbs bija padarīts, vai 
nē.  
 
Par strādājošām jāuzskata arī pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālā 
praksē, ja spēkā ir vismaz viens no sekojošajiem punktiem: 
(1) persona strādā savā uzņēmējdarbībā, darbojas savā privātpraksē vai lauku saimniecībā, lai     

gūtu peļņu, pat ja uzņēmums vai saimniecība peļņu (pašlaik) nespēj gūt; 
 

(2)        persona ziedo laiku uzņēmējdarbības, profesionālās prakses vai saimnieciskās darbības   
  nodrošināšanai, pat, ja nekas netika pārdots, nekādi profesionālie pakalpojumi netika sniegti,  

vai nekas faktiski netika saražots; 
Piemēram: fermeris, kas iesaistīts fermas uzturēšanas pasākumos; arhitekts, kas pavada laiku gaidot   
klientus savā kantorī; zvejnieks, kas labo savu laivu vai tīklus darbam nākotnē; persona, kas apmeklē  
sanāksmi vai semināru. 
 

(3) persona ir savas uzņēmējdarbības, lauku saimniecības vai profesionālas prakses uzsākšanas  
procesā;  
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Piemēram: iekārtu pirkšana un uzstādīšana, krājumu pasūtīšana jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas  
             gatavošanās procesā.  
Uzskata, ka neapmaksāts ģimenes loceklis strādā, ja viņa darbs dod tiešu ieguldījumu uzņēmējdarbībai, 
saimniecībai vai profesionālai praksei, kas pieder vai ko vada ar to pašu mājsaimniecību saistīts ģimenes 
loceklis. 
 
C’32. = 1.atbilde. Persona nestrādāja, bet tai bija darbs vai uzņēmējdarbība, no kura/-as tā pārskata nedēļā 
bija pagaidu prombūtnē. 
 
Darba ņēmējiem darbs ir, ja starp darba devēju un darba ņēmēju regulāram darbam (t.i. katru nedēļu vai 
katru mēnesi) pastāv noteikts un iepriekš izplānots darba režīms, neskatoties uz to, vai tā ir pilna darba diena 
vai nepilna. Katru nedēļu vai katru mēnesi nostrādāto stundu skaits var būt ļoti dažāds, bet, tā kā zināms 
darbs tiek veikts, pamatojoties uz regulāru un iepriekš izplānotu darbību, tiek uzskatīts, ka darbs ir. 
 
Sievietes, kuras atrodas pagaidu prombūtnē no darba sakarā ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, 
vienmēr uzskata par nodarbinātām. 
 
Personas, kuras atrodas pagaidu prombūtnē no darba sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu līdz 3 mēnešiem 
(rēķinot no pēdējās dzemdību atvaļinājuma dienas) un, ja tām pēc atvaļinājuma beigšanās tiek saglabāta 
iespēja atgriezties iepriekšējā darba vietā - arī tiek uzskatītas par nodarbinātām.  
Personas, kuras, iestājoties grūtniecības/dzemdību vai bērna kopšanas periodam, nav atradušās darba 
attiecībās - uzskata par nestrādājošām . 
 
Sezonas strādnieki. Sezonas strādniekus laikā ārpus sezonas nevar uzskatīt par formāli piesaistītiem viņu 
galvenajam sezonas darbam, jo viņi neturpina saņemt algu vai samaksu no saviem darba devējiem, lai arī 
viņiem ir garantija atgriezties. Ja viņi ‘klusās’ jeb ārpus sezonas laikā nav darbā, tad viņi tiek klasificēti kā 
nestrādājošie.  
 
Par neapmaksātajiem ģimenes locekļiem var teikt, ka tie ir prombūtnē no darba, ja pastāv zināmas darba 
devēja (radniecīga mājsaimniecības locekļa) saistības pieņemt viņus darbā un ja kopējā prombūtne 
nepārsniedz 3 mēnešus. 
  
Darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas ir pagaidu prombūtnē no darba, par nodarbinātām uzskata 
tikai tad, ja viņām ir sava uzņēmējdarbība, lauku saimniecība vai profesionāla prakse. Persona tiek uzskatīta 
par nodarbinātu, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem nosacījumiem: 
 
(I) Viņš vai viņa padotie, veicot savu uzņēmējdarbību, lieto vērtīgas mašīnas vai iekārtas, kurās 

persona ir ieguldījusi naudu. 
 

(II)  Tiek uzturēts kantoris, saimniecība vai cita uzņēmējdarbības vieta. 
 
(III)  Uzņēmējdarbība vai profesija ir reklamēta, iekļaujot uzņēmumu telefona grāmatā,  

uzliekot izkārtni, izplatot kartes vai brošūras utt.  
Ja neviens no minētājiem nosacījumiem neizpildās, tad personu nevar uzskatīt par nodarbinātu. 
 
Personas, kuras strādā savā nelielā lauku saimniecībā un kuras savu produkciju gan pārdod, gan ražo tikai 
pašu patēriņam - uzskata par nodarbinātām. 
 
C’33. Tiek noskaidrots vai personas ir veikušas kādu darbu bez atlīdzības (palīdzējuši) viņu mājsaimniecībā 
dzīvojoša ģimenes locekļa lauku saimniecībā vai uzņēmumā/ privātpraksē. 
Piemēram: aptiekāra sieva uzkopj vīra biroju vai jurista sieva veic mašīnrakstīšanas darbus; lauksaimnieka 
dēls - students (kas parasti ir ekonomiski neaktīvs, jo tikai mācās) piepalīdz tēvam saimniecībā, ja pieņem, ka 
viņi nav darba ņēmēji. 
Parasti visi mājsaimniecības locekļi vai vismaz to lielākā daļa piedalās lauku saimniecības apsaimniekošanā 
un šeit nav būtisku iemeslu, lai kādu no mājsaimniecības locekļiem uzskatītu savādāk kā neapmaksātu 
ģimenes locekli. 
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C34. Jāatbild, vai respondents pārskata nedēļā strādāja savā lauku saimniecībā un nodarbojās ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai zivju zvejniecību, medniecību, sēņu/ogu lasīšanu, puķu audzēšanu  
u.tml. darbiem. 
 
C’34a Tiek noskaidrots, kādam nolūkam produkcija tika ražota: pārdošanai (1), tikai personiskajam 
patēriņam (2) vai gan pārdošanai, gan personiskajam patēriņam (3). 
 
C’35. Nestrādāšanas iemesls, lai gan darbs bija 
2.atbilde: Tehniski vai ekonomiski iemesli  
Te ietilpst tādas problēmas kā avārijas rūpnīcās vai materiālu trūkums; skat. arī piezīmi par 3.atbildi. 
Personām, kas nestrādā tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, jābūt formāli piesaistītām savam darbam, t.i., 
tām ir noslēgts darba līgums vai vienošanās par darba veikšanu. 
 
3.atbilde: Darba strīds 
Šī atbilde attiecas tikai uz tām personām, kas tieši bija iesaistītas darba strīdā.  
Citām personām, kas nestrādāja sakarā ar iestādes ražošanas traucējumiem darba strīdu dēļ ārpus uzņēmuma 
(tādējādi izsaucot, piemēram, materiālu trūkumu) atzīmē 2.atbildi: "Tehniski vai ekonomiski iemesli". 
 
7.atbilde: Bērna kopšanas atvaļinājums  
Šī atbilde paredzēta gadījumos, kad atvaļinājums pienākas likumīgi vai saskaņā ar līgumu (piemēram: par 
adopciju), ja darbs tiek pārtraukts. Šim atvaļinājumam jāsakrīt ar periodu, kad vecāki saņem "bērna kopšanas 
pabalstu". Pārējos atvaļinājumus, kas saistīti ar bērna/-u audzināšanu, jāatzīmē 10.atbildē: "Citi iemesli". 
 
9.atbilde. Atvaļinājums-kompensācija par virsstundām 
Šis atvaļinājums ietver visas tās prombūtnes no darba, kas saistītas ar elastīgu darba laiku. 
Piemēram: elastīgs darba sākšanas un beigšanas laiks, kur darba ņēmējs var nostrādāt vairāk darba stundu 
(uzkrāt darba stundas) un pēc tam izmantot brīvo laiku savām vajadzībām atvaļinājuma-kompensācijas 
veidā. 
 
C’36. Respondentam jānorāda iemesls, kāpēc viņš/-a pārskata nedēļā nestrādāja 
 
C’37a. Laiks, cik ilgi persona ir prombūtnē no darba 
Respondentam jānorāda, vai prombūtne ir līdz 3 mēnešiem (ieskaitot) vai ilgāk par 3 mēnešiem. Kritērijs par 
3 mēnešiem ļauj nošķirt nestrādājošos no nodarbinātajiem (atbilstoši EUROSTAT definīcijām, kas minētas 
jau iepriekš).  
 
C’38. Respondentam jānorāda, vai prombūtnes laikā viņš no darba devēja (t.i., no uzņēmuma, iestādes) 
turpināja saņemt darba samaksu (1.atbilde) vai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) - bērna 
kopšanas pabalstu (‘māmiņu algu”) (2.atbilde ),  turpināja saņemt gan darba samaksu, gan bērna kopšanas 
pabalstu (3.atbilde ), saņēma slimības pabalstu (darbnespējas lapa B) – 4.atbilde vai arī nesaņēma ne darba 
algu, ne sociālo pabalstu (5.atbilde). 
 
C’38a. Šajā jautājumā noskaidro vai turpināja saņemt vismaz 50%  no pamatalgas (1.atbilde) vai līdz 49% 
no pamatalgas (2.atbilde). Darba samaksa ir otrais kritērijs, kas palīdz nošķirt nodarbinātās personas no 
nestrādājošām. 
 
 

 
 

D.nodaļa. PAMATDARBS 
 
D’39n. Pamatdarba vietējās vienības ekonomiskās darbības veids(nozare) 
Pamatdarbs – darbs, kurā persona parasti nostrādā visvairāk stundu nedēļā. Neieskaita tās stundas, kas tiek 
nostrādātas citos darbos, bet skaita virsstundas un stundas, kas patērētas šī darba izpildei ārpus darba vietas 
(piemēram: mājās, ja pastāv vienošanās starp darba devēju un ņēmēju par darba izpildi ārpus darba vietas).  
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Gadījumā, ja persona strādā uz pusslodzi divās darba vietās, tad par pamatdarba vietu uzskata to, kurā tā 
strādā ar algas nodokļu grāmatiņu. 
 
Personām, kas pārskata nedēļā darbu ir mainījušas, par galveno darbu (pamatdarbu) ir jāuzskata tas, kur 
strādāja pārskata nedēļas beigās. 
 
Atkārtotajās intervijās (2., 3, un 4.intervijas reizē) D’39 tiks formulēts šādi: “Vai kopš iepriekšējās intervijas 
(07.11 .2007) Jūs mainījāt darba vietu?” 
Ja darba vieta nav mainīta – būs jāpārjautā ekonomiskās darbības veids (uz ekrāna būs redzama gan 
respondenta sniegtā atbilde, gan nozares nosaukums no klasifikatora). Ja tas nav mainījies - ekonomiskās 
darbības veida kods tiks ielikts automātiski. 
 
Ekonomiskās darbības veids – darbības sfēra, kas izpaužas ražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu 
veidā. Tas atbilst Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE 2.red. 
 
Sākot ar 2008.gadu NACE 1.1 red. vietā lietosim NACE 2.red.  
 
"Vietējā vienība" ir ģeogrāfiskā vieta, kur galvenokārt tiek veikts darbs vai ceļojošu darbu gadījumā - bāzes 
vieta; parasti tā sastāv no vienas ēkas, ēkas daļas vai lielākā mērogā - atsevišķas ēku grupas. Tāpēc "vietējā 
vienība" ir uzņēmuma darba ņēmēju grupa, kas ģeogrāfiski atrodas vienā un tajā pašā vietā. Vienā un tajā 
pašā adresē var būt divas vai vairākas vietējās vienības ar atšķirīgiem ekonomiskās darbības veidiem: 
piemēram, augstskolā izvietota ēdnīca un kiosks. 
Lai būtu vieglāk nokodēt, ekonomiskās darbības veids jānoskaidro precīzi! Ja respondents atbild, ka viņš 
strādā ražošanas uzņēmumā, jānoskaidro, ko konkrēti šis uzņēmums ražo. 
 
1.piemērs: 
     Uzņēmuma pamatdarbība ir trikotāžas izstrādājumu ražošana ar sekojošu struktūru: 
• Trikotāžas izstrādājumu ražošanas uzņēmums (NACE 1439) atrodas Rīgā, Rasas ielā 70; 
• Veikals, kurā tirgo uzņēmumā saražotos trikotāžas izstrādājumus (NACE 4771) atrodas Rīgā, Rasas 70. 
Šim uzņēmumam ir 2 vietējās vienības. 
 

2.piemērs: 
Uzņēmuma pamatdarbība ir konditorejas izstrādājumu ražošana ar sekojošu struktūru: 
• Konditorejas izstrādājumu ražošanas uzņēmums (NACE 1072) atrodas Sīrupa ielā 55; 
• Veikals (NACE 4724) atrodas Rūķu ielā 126; 
• Kafejnīca (NACE 5610) atrodas Saulespuķu ielā 25.  
Šim uzņēmumam ir 3 vietējās vienības. 
 

D’39k. Ekonomiskās darbības veida kods 
No Ekonomisko darbības veidu klasifikatora izvēlas atbilstošu darbības veida kodu. 
Ekonomiskās darbības veidu kodēšanai tiek izmantota “Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 
2.red.” 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

4) ar taustiņu “Enter”, 
5) ar pogu “Izvēlēties”, 
6) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē ekonomiskās darbības veida nosaukumu ar tam atbilstošu kodu. Ir arī 
iespēja klasifikatoru sakārtot alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot 
“PecKoda”). 
 

D’40. Pamatdarba vietas īpašuma forma 
Īpašuma formu identificē ņemot vērā zemāk esošās definīcijas. 
 
Sabiedriskais īpašums – īpašuma veids, kur valsts, pašvaldību vai to uzņēmumu daļa pamatkapitālā ir 50% 
un vairāk. 
 

Privātais īpašums – īpašuma veids, kur valsts, pašvaldību vai to uzņēmumu daļa pamatkapitālā ir mazāka par 
50%. 
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D’41. Profesija/amats pamatdarbā 
Profesija vai amats – tautsaimniecībā sastopamās darbinieku profesijas saskaņā ar LR profesiju 
klasifikatoru. 
 
Profesijas nosaukums teksta daļā jānorāda pēc iespējas precīzāk. Tāda atbilde kā: “esmu strādnieks”, 
“vadītājs”, “inženieris” vai “pārdevējs”, nav pieņemama. Jānoskaidro precīza respondenta nodarbošanās. 
Profesijas nosaukums jāraksta šādi: mēbeļu galdnieks, sanitārtehniķis, ēku krāsotājs, transportlīdzekļu 
krāsotājs, mikroautobusa vadītājs, būvinženieris, tirgus pārdevējs utt.). 
 
Ja respondente iepriekšējā intervijā norādīja, ka viņas amats ir galvenā grāmatvede, tad atkārtotajās intervijās 
šai personai jautājums D41 tiks formulēts šādi: 
“Vai Jūsu profesija/ amats pamatdarbā bija Galvenais GRĀMATVEDIS?” 
 
Ja atbilde būs “J ā” , tad profesijas kods nebūs jāmeklē – tas tiks ielikts automātiski. 
 
Amats Galvenais GRĀMATVEDIS  ir ņemts no Profesiju klasifikatora, kur tas ir rakstīts vīriešu dzimtē un ar 
lielajiem burtiem. Profesiju klasifikatorā visas profesijas ir rakstītas vīriešu dzimtē. 
 
Zem šī jautājuma varēs redzēt iepriekšējā intervijas reizē personas sniegto atbildi “galvenā grāmatvede” (zaļā 
krāsā).  
 
D’41k. Profesijas kods  
No Profesiju klasifikatora izvēlas atbilstošu kodu. 
Profesijas kodēšanai tiek izmantots “LR profesiju klasifikators”. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

4) ar taustiņu “Enter”, 
5) ar pogu “Izvēlēties”, 
6) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē profesijas nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru 
sakārtot alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot “PecKoda”). 
 
D’41a. Ja ir grūtības noteikt atbilstošu kodu, uzraksta sīkāk par konkrēto darbu. 
 
D’42. Nodarbinātības statuss pamatdarbā 
 
1. Darba ņēmējs (algots strādnieks, darbinieks) - persona, kura veic kādu darbu (ieskaitot arī darbu ģimenes 
lauku saimniecībā vai arī ģimenes uzņēmumā/privātpraksē), no kura persona vai viņa ģimene gūst 
ienākumus, peļņu (samaksu naudā, atlīdzību precēs vai pakalpojumos).  
 
2. Darba devējs (īpašnieks) - persona, kura veic savu uzņēmējdarbību, profesionālo praksi vai vada lauku 
saimniecību ar mērķi gūt ienākumus vai labumus, un turklāt nodarbina vienu vai vairākas personas par 
samaksu. 
 
3. Pašnodarbināta persona - persona, kas strādā savā uzņēmējdarbībā, profesionālajā praksē vai 
saimniecībā, lai gūtu peļņu, un kas nenodarbina nevienu citu personu. 
 
4. Neapmaksāta persona, kas palīdz citam ģimenes loceklim viņa uzņēmumā vai privātpraksē - 
persona, kas palīdz saimniekot citam tās pašas mājsaimniecības ģimenes loceklim piederošā ekonomiskajā 
uzņēmumā, par to nesaņemot darba samaksu, bet kas dod labumu ģimenei. 
 
5. Neapmaksāta persona, kas palīdz citam ģimenes loceklim viņa piemājas vai zemnieku saimniecībā. 
Ģimenes uzņēmumā neapmaksātie strādājošie ir personas, kas bez maksas palīdz citam tajā pašā 
mājsaimniecībā dzīvojošam ģimenes loceklim veikt kādu darbu, kā rezultātā ģimene gūs labumu. Skat. 
paskaidrojumus arī pie jautājuma C'33. 
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Piemājas saimniecība ir lauku saimniecība, kuras zemes lietotāja (īpašnieka) īpašumā ir dzīvojamā māja vai 
amatnieka darbam nepieciešamās būves, un šīm saimniecībām ir palīgsaimniecības raksturs. Tas attiecas arī 
uz jaunizveidojamajām piemājas saimniecībām, kurās minēto būvju vēl nav, bet kurām jābūt uzbūvētām 
zemes piešķiršanas dokumentā noteiktā termiņā. 
 
Zemnieku saimniecība ir specifisks individuāls uzņēmums (lauku saimniecība), kas ražo lauksaimniecības 
produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli – zemi. Zeme lietotājam (īpašniekam) 
tiek piešķirta ar pašvaldības lēmumu zemnieku saimniecības izveidošanai vai uzturēšanai.  
 
D’43. Darba līgums uz noteiktu vai nenoteiktu laiku 
Pagaidu darbs, darba līgums uz noteiktu laiku vai noteikta darba izpildi – darbi, kur vienošanās var būt 
gan rakstiska, gan mutiska. 
 Darba pastāvīgums 
Ņemot vērā dažādos uzņēmumu režīmus, jēdzieni "pagaidu darbs"  un "darba līgums uz noteiktu laiku" 
(līdzīgi kā "pastāvīgs darbs" un "darba līgums uz nenoteiktu laiku") apraksta situācijas, ko dažādu 
uzņēmumu ietvaros var uzskatīt kā līdzīgas. Darbu var uzskatīt par pagaidu darbu, ja gan darba devējs, gan 
darba ņēmējs uzskata, ka darba attiecību pārtraukšanu nosaka tādi objektīvi apstākļi kā noteikta datuma 
pienākšana, uzdevuma pabeigšana vai cita darba ņēmēja atgriešanās darbā, kas īslaicīgi tika aizvietots. 
Noteikta laika darba līguma gadījumā parasti līgumā norāda darba pārtraukšanas nosacījumus, kas 
jānorāda jautājumā D’44. 
 
Šajās grupās ir jāietver sekojošas personas: 
(i) sezonas strādnieki, 
(ii)  personas, kas caur pagaidu nodarbinātības aģentūru tiek nolīgtas trešajai pusei darbu veikšanai (ja  
          vien nepastāv darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pagaidu nodarbinātības aģentūru), 
(iii)  personas ar speciāliem apmācību līgumiem. Ja nepastāv kāds objektīvs nosacījums darba vai  

darba līguma pārtraukšanai, tad darba līgumi ir jāuzskata par pastāvīgiem vai uz nenoteiktu  
laiku (1.atbilde).  
 

D’44. Par pagaidu darbu 
4. Sakarā ar līgumu uz pārbaudes laiku 
Šis atbildes variants attiecas tikai uz gadījumiem, ja līgums beidzas līdz ar pārbaudes termiņa beigām. Lai 
darbinieks turpinātu strādāt pie tā paša darba devēja, viņam ir jāslēdz jauns darba līgums. 
 
D’44c. Norāda konkrētu iemeslu. 
 
D’45.  Kopējais ilgums pagaidu darba vai noteikta laika darba līgumiem, noteikta darba izpildei- 
tas attiecas uz kopējo jau nostrādāto laiku plus atlikušo laiku līdz darba līguma beigām. Personas, kas 
pieņemtas noteikta darba veikšanai ir aptuveni jānosaka, cik ilgu laiku varētu aizņemt uzdotais darbs. 
 
D’45a. Līgums ar pagaidu nodarbinātības aģentūru 
Pagaidu nodarbinātības aģentūras nodarbojas ar darbinieku nodrošināšanu īslaicīgiem, pagaidu darbiem pēc 
pieprasījuma citos uzņēmumos, firmās u.c.. Ar darbinieku tiek slēgts līgums par pagaidu darbu izpildi kādā 
no uzņēmumiem, firmām u.c.  
Tas nozīmē trīspusējas darba attiecības starp darba ņēmēju, kuram maksā pagaidu nodarbinātības aģentūra 
(PNA), bet darbu viņš veic kādam uzņēmumam. 
 
 
 
                                                 maksā                                            strādā 
 
 
 
                                                                              maksā 
 
 
 

Darbinieks 

Uzņēmums PNA 
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D’46. Maiņu darbs 
"Maiņu darbs" ir regulārs darbs pēc grafika, kura laikā uzņēmums/iestāde ražo vai sniedz pakalpojumus arī 
ārpus normālām darba stundām, kas ir no plkst. 8:00 līdz 18:00 darbdienās (vakara darba laiks var būt arī 
ilgāks, ja ir garāks pusdienlaiks).  
 

Maiņu darbs ir darba sistēma, kad dažādas darbinieku grupas vai strādnieku brigādes nomaina viena otru tajā 
pašā darba vietā, lai veiktu tādas pašas darbības. Sākot maiņu darbu, iepriekšējās maiņas darbs tiek pārņemts 
un maiņas beigās tiek nodots nākošai maiņai. Maiņu darbs parasti ietver darbu stundās agri no rīta, pa nakti 
vai brīvdienās (nedēļas nogalē) un atpūtas dienas ne vienmēr sakrīt ar parastām brīvdienām. Tātad, atkarībā 
no maiņu darba veida, persona četru nedēļu laikā var būt strādājusi gan vakarā, gan naktī, gan sestdien un 
svētdien. 
Piemēram: persona strādā maiņu darbu policijas iecirknī (pieņem ziņojumus par zādzībām un citiem 
krimināla rakstura negadījumiem) ar režīmu: katru ceturto dienu dežurē 24 stundas no 9:00 līdz 9:00, pēc 
kurām personai 3 dienas ir brīvas. Tātad šī persona faktiski būs strādājusi maiņu darbu, bet četru nedēļu laikā 
šī persona strādāja arī vakaros, naktīs un vienā sestdienā un svētdienā (F’67. – F’70a). 
 

D’47.  Par citu darbinieku darba pārraudzīšanu   
Atbilde 1. “Jā” būs gadījumos, kad darbinieks regulāri veic pārraudzības funkcijas par citiem darbiniekiem 
paralēli strādājot to pašu darbu, piemēram, celtniecībā apmetēju brigādes vadītājs; lielā iestādē/organizācijā 
dežūrapkopēja, kas atbild arī par pārējo apkopēju darbu, utml. 
Vadošajiem  darbiniekiem valsts iestādēs (direktori, nodaļu vadītāji utlm.) šajā jautājumu atzīmē atbildi “nē”. 
 

D’47p. Jānorāda  personu skaits, kuru darbs tiek pārraudzīts. 
 

D’48. Strādājošo skaits pamatdarba vietējā vienībā 
Attiecībā uz terminu "vietējā vienība" skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’39n.  
Personu skaitā, kas strādā vietējā vienībā,  jāiekļauj arī darba devējs. 
Ja respondents strādā ražošanas uzņēmumā, kurā ir vairāki cehi, kas atrodas vienā adresē un uzņēmumam ir 
viens ekonomiskās darbības veids, tad jāuzrāda tas darbinieku skaits, kas strādā šajā uzņēmumā kopumā, 
nevis konkrētajā cehā vai nodaļā. 
 

Piemērs: Respondents strādā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), kas atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 1, 
Sociālās statistikas departamenta Nodarbinātības statistikas daļā. Tātad jāuzrāda tas darbinieku skaits, kas 
strādā CSP (Lāčplēša ielā 1) kopumā, nevis tikai Nodarbinātības statistikas daļā!  
 

D’48p. Jānorāda vietējā vienībā strādājošo personu precīzs skaits. 
 
D’49. Valsts, kurā atrodas pamatdarba vieta 
Ja pamatdarba vieta atrodas Latvijā, tad atzīmē 1.atbildi, bet, ja citā valstī, tad norāda valsts nosaukumu. 
Jūrniekiem un šoferiem tālbraucējiem valsts, kurā atrodas pamatdarba vieta, jānosaka pēc tā, kurā valstī ir 
reģistrēts uzņēmums ar kuru tiem ir noslēgts līgums. 
 

D’49a. Jāieraksta valsts nosaukums. 
 

D’49k.  Valstu (burtu) kods saskaņā ar Starptautisko standartizēto valstu un teritoriju kodu klasifikatoru. 
Skatīt paskaidrojumu pie B'14b. jautājuma. 
 

D’50n. Latvijas pilsēta vai pagasts, kurā atrodas  pamatdarbs 
Ja pamatdarbs atrodas Latvijā, tad jānorāda pilsētas vai pagasta nosaukums.  
 

D’50k. Teritorijas kodēšanai tiek izmantots “Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo 
vienību klasifikators (ATVK)”.  
Rīgas pilsētai jānorāda arī priekšpilsēta vai rajons. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē nosaukumu ar tai atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru sakārtot 
alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot “PecKoda”). 
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D’51g. Gads, kurā persona sāka strādāt pie pašreizējā darba devēja, bija pašnodarbinātais vai darba 
devējs.  
Piemēram: respondents 1972.gadā sāka strādāt valsts uzņēmumā “Autoserviss”, kurš 1993.gadā tika 
pārveidots par privātu uzņēmumu “Auto”, tad jāievēro, ka gads, kad viņš sāka strādāt pie pašreizējā darba 
devēja ir jāuzrāda 1993. Cilvēki ļoti bieži aizmirst, ka no valsts uzņēmuma viņi tika atlaisti un privātajā 
uzņēmumā pieņemti no jauna.  
 
D’51m. Mēnesis, kurā persona sāka strādāt pie pašreizējā darba devēja, bija pašnodarbinātais vai darba 
devējs.  
Mēnesi, kad persona sāka strādāt, noskaidro tikai tad, ja persona sāka strādāt pie šī darba devēja, bija 
pašnodarbinātais vai darba devējs pēdējo divu gadu laikā. 
 
D’54. Vai Jūs pašreizējo darbu atradāt ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību? 
Ja respondents darbu ir sameklējis, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā publicēto 
informāciju par vakancēm, tad arī jāatzīmē atbilde “Jā”.  
 
D’55. Pilns vai nepilns darba laiks 
Pilns darba laiks –  laiks, kuru darbinieki (arī darba devēji, pašnodarbinātie) parasti strādā (vismaz 40 
stundas nedēļā), kā arī to kategoriju darbinieki, kam noteikts saīsināts darba laiks (skolotāji, ārsti u.c.), bet, 
kuri paši sevi uzskata par pilnu darba laiku strādājošiem. 
 
Nepilns darba laiks – nostrādātais laiks, kas parasti ir mazāks par 40 stundām nedēļā, izņemot to personu, 
kas pašas sevi uzskata par nepilnu darba laiku strādājošām, nostrādātais laiks (neatkarīgi no nostrādāto 
stundu skaita). 
 
Vai persona strādāja pilnu vai nepilnu darba laiku nosaka pamatojoties uz spontānu atbildi, ko sniedz 
respondents.  
 
D’56. Jānorāda iemesli, kāpēc strādāja nepilnu darba laiku.  
 
D’58. Aprūpes pakalpojumu izmantošanas iespējas 
Jautājumos jānoskaidro, vai nepilnu darba laiku persona izvēlējās strādāt, tādēļ, ka 

- nebija pieejami aprūpes pakalpojumi bērnam vai pieaugušajam (aprūpes pakalpojumi netiek 
piedāvāti, tie atrodas ļoti tālu,  neapmierina piedāvāto pakalpojumu kvalitāte vai  darba laiki u.c.) 

- nevarēja atļauties šos pakalpojumus to dārdzības dēļ. 
Aprūpes pakalpojumi bērniem – mazbērnu novietnes; bērnudārzi; centri skolas vecuma bērniem, kur 
uzturēties pēc stundām; auklīšu pakalpojumi; dienas centri; specializēti centri  cilvēkiem ar fiziskiem 
defektiem; aprūpes pakalpojumi mājās u.c. 
Aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem – dienas centri; specializēti centri  cilvēkiem ar fiziskiem defektiem;  
aprūpes un pieskatīšanas pakalpojumi mājās u.c. 
Pie aprūpes pakalpojumiem nepieskaita radinieku, draugu vai kaimiņu bezmaksas palīdzību. 
 
 

E.nodaļa. PAMATDARBĀ NOSTRĀDĀTĀS STUNDAS 
  
E’59. Parasti nedēļā nostrādāto stundu skaits pamatdarbā  
Parasti nostrādātās stundas – stundu skaits, kuras persona parasti nostrādā raksturīgā, jebkādu ārkārtas 
apstākļu neietekmētā, t.i., tipiskā darba nedēļā. 
 
Šeit jānorāda stundu skaits, ko persona parasti strādā. Te tiek ietvertas visas stundas, gan papildstundas, gan 
apmaksātās vai neapmaksātās, ko persona parasti strādā, bet neietver braukšanas laiku no mājām uz darbu, 
kā arī pusdienas pārtraukumus. 
* Personām, kas parasti strādā mājās (definīciju ietvaros, kas ir dotas paskaidrojumos par jautājumu F’66.), 
ietver stundu skaitu, ko tās parasti strādā mājās.  
* M ācekļiem, praktikantiem un citām personām, kas iziet profesionālo apmācību, neiekļauj laiku, ko tās 
pavada skolā vai citos speciālos apmācību centros.  
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Dažām personām, sevišķi pašnodarbinātajām un ģimenes uzņēmumā strādājošajām, var nebūt parastās 
stundas tādā nozīmē, ka viņu darba stundas dažādās nedēļās vai mēnešos var ievērojami atšķirties. Ja 
respondents šī iemesla dēļ nevar norādīt parasto stundu skaitu, tad kā parasto stundu mēru lieto vidējo 
faktiski nostrādāto stundu skaitu nedēļā pēdējo četru nedēļu laikā.  
"0" lieto gadījumos, ja nostrādātās stundas katru nedēļu vai mēnesi ir ļoti atšķirīgas, un nevar noteikt ne 
parasto stundu skaitu, ne vidēji nostrādāto stundu skaitu nedēļā pēdējo četru nedēļu laikā. 
 
E’60. Faktiski nostrādāto stundu skaits pamatdarbā pārskata nedēļā 
Faktiski nostrādātās stundas – pārskata nedēļā reāli nostrādāto stundu skaits (ieskaitot dīkstāves un atpūtas 
pauzes, virsstundas, kā arī patērēto laiku darba izpildei ārpus darba vietas).  
 
Šeit jānorāda stundu skaits, cik persona faktiski ir nostrādājusi pārskata nedēļā. Šeit ietver visas stundas, 
ieskaitot papildstundas, neskatoties uz to, vai par tām maksāja vai nē. Netiek ietverts laiks ceļā no mājām uz 
darba vietu, kā arī pusdienu pārtraukumi.  
* Personām, kas strādāja arī mājās (definīciju ietvaros, kas ir dotas paskaidrojumos par jautājumu F’66.) 
jāiekļauj stundu skaitu, ko viņas strādāja mājās.  
* M ācekļiem, praktikantiem un citām personām, kas atrodas arodapmācībās, neietver laiku, ko tās pavadīja 
skolā vai citos speciālos mācību centros. 
 
E’61. Intervētājam jāatzīmē, vai respondents pārskata nedēļā faktiski strādāja vairāk, mazāk vai tikpat stundu 
cik parasti. 1. un 2.atbilžu varianti paredzēti arī tām personām, kas nevarēja uzrādīt savas parastās stundas 
(E'59=0). Šādām personām jāzina, vai viņas faktiski strādāja vairāk vai mazāk nekā parasti pat tad, ja viņas 
nevar uzrādīt savu parasto stundu skaitu.  
 
E’62. un E’63. Galvenais iemesls, kāpēc faktiski nostrādātās stundas atšķiras no personas parastajām 
darba stundām pārskata nedēļā 
Gadījumā, ja cēloņi ir vairāki, norāda to cēloni, kurš izskaidro vislielāko stundu skaitu. Gadījumā, ja 
dažādiem cēloņiem atbilst vienāds stundu skaits, tad jānorāda cēlonis, kurš anketas elektroniskajā versijā ir 
ar mazāku kārtas numuru, piemēram, iemesls Nr.2 nevis Nr.4.  
 
E’62a. Nostrādāto virsstundu skaits. 
Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika. 
 
E’62b. Par virsstundu apmaksu. 
Ja nostrādātās virsstundas tiks kompensētas ar brīvdienām , tad jāatzīmē 2. Nē, t.i. netiks apmaksātas.  
 
E’62s. Apmaksāto virsstundu skaits.  
Norāda virsstundu skaitu, kas ir vai būs apmaksātas. 
  
E’63. Galvenais iemesls tam, ka faktiski pārskata nedēļā nostrādāts mazāk stundu kā parasti 
 
2. atbilde. Tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ 
Te ietilpst sarežģījumi, kā, piemēram, avārija rūpnīcā vai materiālu trūkums; skat. arī paskaidrojumus par 
3.atbildi "Darba strīdi". Skat. paskaidrojumus arī pie jautājuma C'35=2. 
 
3.atbilde. Darba strīds 
Šis kods attiecas tikai uz personām, kas tieši bija iesaistītas darba strīdā. Citas personas, kuras nestrādāja 
sakarā ar iestādes ražošanas traucējumiem darba strīdu dēļ (tādējādi, piemēram, izraisot materiālu trūkumu), 
atzīmē  2.atbildes variantu.  
 
8.atbilde. Bērna kopšanas atvaļinājums 
Bērna kopšanas atvaļinājumu var ņemt gan māte, gan tēvs, un tas ir pārtraukums darbā sakarā ar bērna 
piedzimšanu vai maza bērna audzināšanu. Tam ir jāsakrīt ar periodu, kad vecāki saņem "bērna kopšanas 
pabalstu". Šo atbildi atzīmē tikai tām personām, kas ir likumīgā pēcdzemdību atvaļinājumā (uz juridiskā vai 
līguma pamata, piemēram, adopcijas gadījumā). Jebkurš cits atvaļinājums, ko ņem sakarā ar bērna 
audzināšanu, jāatzīmē 9.atbilde "Īpašs atvaļinājums personisku vai ģimenes apstākļu dēļ". 
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E’64. un E’64v. Vēlme strādāt vairāk stundu 
Šis rādītājs ir nepieciešams, lai noteiktu personas, kas ir nodarbinātas nepilnīgi piespiedu kārtā.  
4.atbilde attiecas uz tām personām, kas gribētu strādāt vairāk stundu bez ierobežojumiem, kas izklāstīti 1. 
līdz 3.atbildē. 
 
E’65. Kopējais stundu skaits, ko persona gribētu strādāt 
Šeit jāietver faktiski nostrādāto stundu skaitu visos darbos (gan pamatdarbā, gan papildus 
darbā/pienākumos): 
= pieskaitot pie pārskata nedēļā nostrādātām stundām tik stundas, cik persona vēl gribētu strādāt – tiem, kas 
vēlas strādāt vairāk stundas, vai arī 
= no pārskata nedēļā nostrādātām stundām atskaitot tik stundas, par cik stundām persona vēlas strādāt mazāk. 

 
 

F.nodaļa. NETIPISKAIS DARBS PAMATDARBA VIET Ā 
 

Visi šīs nodaļas jautājumi attiecas uz pēdējām četrām nedēļām (ieskaitot pārskata nedēļu). 
 
F’66. un F’66a. Darbs mājās 
Šeit jēdziens "darbs mājās" attiecas uz vairākumu pašnodarbināto personu (piemēram: mākslas vai 
profesionālās jomās), kas pilnībā vai daļēji strādā mājās, šim nolūkam bieži vien atvēlot daļu savas 
dzīvesvietas. Taču, ja darba vieta ietver atsevišķu vienību (piemēram: ārsta kabinetu vai nodokļu konsultanta 
ofisu), kas atrodas blakus personas mājai, bet ir ar atsevišķu ieeju, tad šeit padarītais darbs nebūtu jāuzskata 
kā "mājās" veiktais. Līdzīgi, nevar uzskatīt, ka zemnieks strādā "mājās", ja viņš ir nodarbināts uz lauka vai 
ēkās, kas atrodas blakus viņa mājai. 
Darba ņēmēju gadījumā "darbs mājās" ir jāizprot kā stingri formāla darbības vieta, kur gan darba ņēmējs, gan 
darba devējs saprot, ka zināma darba daļa ir jāveic mājās. Šādam vienošanās veidam jābūt skaidri iekļautam 
terminā “nodarbinātība”, vai arī jābūt atpazīstamam citādi (piemēram: ja darba ņēmējs skaidri informē darba 
devēju par šo darbu, aizpildot kontrollapu, vai pieprasot papildus samaksu vai citu kompensācijas veidu). 
Šāda vienošanās pastāv arī tad, ja darba ņēmējam mājās ir dators sava darba veikšanai. Citi tipiski "darbs 
mājās" piemēri ir ceļojošie tirgotāji, kas mājās sagatavojas, lai tiktos ar klientu, un tad uzturas klientu ofisos 
vai mājās, vai arī personas, kas nodarbojas ar mašīnrakstīšanu vai adīšanu, ko pēc darba pabeigšanas mājās 
nosūta darba devējam. 
 
"Darbs mājās" neietver gadījumus, kad darba ņēmēji veic uzdevumus mājās personīgās intereses vai laika 
trūkuma dēļ, ko pēc viņu darba vienošanās tikpat labi varētu veikt  darba vietā. 
 
1.atbilde: Vismaz pusi no nostrādātā laika (domāts - četru nedēļu laikā), t.i., piemēram: persona vienā nedēļā 
strādāja 5 dienas pa 8 stundām un tā 4 nedēļas (tātad 5 x 8 x 4 = 160 stundas četrās nedēļās), tad, lai atzīmētu 
1.atbildi, šai personai mājās bija jānostrādā vismaz 80 stundas vai 2 nedēļas un katru dienu. 
 
2.atbilde: Mazāk kā pusi no nostrādātā laika, t.i., (pēc 1.atbildē minētās situācijas) personai bija jānostrādā 
mājās vismaz 1 stunda, bet mazāk kā 80. 
 
F’66b. jāatzīmē, vai respondents savās mājās strādāja, jo tas ir paredzēts darba līgumā/ pastāv vienošanās ar 
darba devēju (1.atbilde), dēļ darba specifikas (amatnieki un citi mājražotāji) – 2.atbilde vai cita iemesla dēļ 
(3.atbilde). Piemēram, skolotājiem, kuri mājās gatavojas stundām vai labo burtnīcas, jāatzīmē 3.atbilde. 
 
F'67. un F’67a. Darbs vakaros 
Par "darbu vakarā" var uzskatīt darbu, ko veic pēc normāla darba laika stundām, bet pirms normālām 
gulēšanas stundām, t.i., ar iespēju gulēt normālā laikā (turpretim "nakts darbs" neparedz šādu iespēju). Tātad 
lai darbs tiktu uzskatīts par "darbu vakaros", personai jābūt strādājušai laikā no plkst. 18:00 līdz plkst. 22:00 
vismaz 2 stundas. 
Piemēram: pārdevēja kioskā strādā katru darbdienu no 9:00 līdz 21:00. Tātad šī persona būs strādājusi arī 
vakarā. 
 
Par atbilžu variantiem skatīt piemērus pie F’66.jautājuma, termina "mājās" vietā liekot attiecīgi terminu 
"vakaros". 
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F'68. un F’68.a. Darbs naktīs 
Par "darbu naktī" parasti uzskata darbu, kuru veic normālu gulēšanas stundu laikā. Tas izslēdz normālu 
gulēšanas iespēju (turpretim "darbs vakarā" paredz šādu iespēju). Tātad lai darbs tiktu uzskatīts par "darbu 
naktīs", personai jābūt strādājušai laikā pēc plkst. 22:00 vismaz 2 stundas. Par darbu naktī saskaņā ar Darba 
likumu tiek uzskatīts darbs, kas tiek veikts laika sprīdī no 22:00 līdz 6:00. 
Piemēram: sargs bērnudārzā strādā katru dienu no 20:00 vakara līdz 8:00 rīta (12 stundas). Tātad šī persona 
četru nedēļu laikā būs strādājusi gan vakarā, gan naktī, gan sestdienās un svētdienās. 
 
Par atbilžu variantiem skatīt piemērus pie F’66.jautājuma, termina "mājās" vietā liekot attiecīgi terminu 
"naktīs". 
 
F'69. un F’69a. Darbs sestdienās 
Tam jābūt precīzi norādītam oficiālos iekšējās kārtības noteikumos vai darba līgumā. Nodarbinātie, kas pēc 
pašu iniciatīvas daļu sava darba dara mājās un/vai strādā savā darba vietā arī sestdienās, nav jāiekļauj šajā 
klasifikācijā, pat ja viņi to darīja pārskata periodā četras nedēļas pirms intervijas. 
  
F'70. un F’70a. Darbs svētdienās 
Tam jābūt precīzi norādītam oficiālos iekšējās kārtības noteikumos. Nodarbinātie, kas pēc pašu iniciatīvas 
daļu sava darba dara mājās un/vai laiku pa laikam strādā savā darba vietā arī svētdienās, nav jāiekļauj šajā 
klasifikācijā. 

 
 

G.nodaļa. PAPILDDARBS 
 
G’71. Vai pārskata nedēļā bija kāds papilddarbs vai nodarbošanās 
Papilddarbs – visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus. 
“Jā” atbild tās personas kurām pārskata nedēļā bija pamatdarbs un vismaz viens papilddarbs vai 
nodarbošanās (vienlaicīgi). 
 
G’71a. 
Šīs atbildes attiecas tikai uz tām personām, kurām pārskata nedēļā bija vairāk kā viena darbavieta, bet 
neattiecas uz personām, kas pārskata nedēļā mainīja darbu. 
 
G’72. Nodarbinātības statuss papilddarbā (ja vairāki papilddarbi, tad nozīmīgākajā) 
Attiecībā uz terminu "nodarbinātības statuss" skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’42. 
 
G’73. Papilddarba vietējās vienības ekonomiskās darbības veids (ja vairāki papilddarbi, tad nozīmīgākajā) 
Attiecībā uz terminu "vietējās vienība" skat . paskaidrojumus pie jautājuma D’39n.  
 
G’73k. Ekonomiskās darbības veida kods 
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’39k. 
 
G’74. Papilddarba īpašuma forma 
Par īpašuma formām skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’40. 
 
G'75. Profesija/amats papilddarbā  
Paskaidrojumus par profesijām skat. pie jautājuma D'41.  
 
G'75k. Profesijas kods  
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’41k. 
 
G'76. Faktiski nostrādātas stundas papilddarbā 
Par “faktiski nostrādātām stundām” skat. paskaidrojumus pie jautājuma E'60. 
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H.nodaļa. CITA PAMATDARBA MEKL ĒŠANA 
 

H’78. Iemesls cita pamatdarba meklēšanai 
Pēc šī jautājuma nosaka piespiedu kārtā nepilnīgi nodarbinātās personas.  
 3., 4., 5.atbilde  raksturo darba veidu, kādu respondents meklē: vai tas ir darbs ar garāku darba laiku, vai nē, 
vai arī tas ir papilddarbs. 
Gadījumos, kad tiek minēti vairāki iemesli, tad jāievēro atbilžu prioritātes kārtība: piemēram, no atbildēm 
Nr.1., 3. un 6., augstākā prioritāte būs 1.atbildei. 
 
 
 

I.nodaļa. IEPRIEKŠĒJĀ DARBA PIEREDZE PERSONĀM BEZ DARBA 
 

I’79. Darba pieredze 
Par personām bez darba pieredzes uzskata gadījumos, kad persona strādājusi tikai neregulārus/vienreizējus 
gadījuma darbus bez pastāvīgas piesaistes kādai darba vietai/ darba devējam vai bez cikliskuma, t.i., 
gadījuma darbs nebūs regulāri katru nedēļu, mēnesi vai ceturksni.  
 
Piemēram, par darba pieredzi nevar uzskatīt darbošanos: 

• vecāku (zemnieku) saimniecībā brīvdienās; 
• kā neregulāra palīdzība vecākiem viņu privātveikalā vai restorānā; 
• sabiedriskajos centros vai biedrībās saistībā ar pansionātiem vai bērnu namiem. 

 
I’80g. Gads, kad persona beidza strādāt pie pēdējā darba devēja vai kā pašnodarbinātais 
Ja respondents ir pagaidu prombūtnē no darba ilgāk par 3 mēnešiem (piemēram, bezalgas atvaļinājumā) tad 
viņam jānorāda gads kad viņš pārtrauca strādāt. 
 
I’80m. Mēnesis, kad persona beidza strādāt pie pēdējā darba devēja vai kā pašnodarbinātais 
Mēnesi, kurā persona pēdējo reizi strādāja, tiek prasīts tikai tad, ja persona beidza strādāt pēdējo 2 gadu 
laikā. 
 
I’82. Galvenais iemesls pēdējā darba pārtraukšanai  
1.atbilde: Atlaida no darba vai zaudēja darbu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu 
Šo atbildi atzīmē darba ņēmējiem, kuru darbs tika pārtraukts piespiedu kārtā. Tas ietver tos darba ņēmējus, 
kas tika atbrīvoti darbinieku skaita samazināšanas dēļ vai zaudēja savu darbu tāpēc, ka viņu darba devējs vai 
nu izstājās no uzņēmējdarbības, vai pārdeva, vai slēdza savu uzņēmējdarbību. 
 
2.atbilde: Darbs bija uz noteiktu  laiku  
Šo atbildi atzīmē darba ņēmējiem, kuriem pēdējais darbs bija pagaidu un tā termiņš beidzās, vai arī viņiem 
bija formāls darba līgums, kas beidzās. Tas attiecas arī uz sezonas un gadījuma darbiem. 
 
5.atbilde: Pieskatījāt aprūpējamu pieaugušo 
Šajā atbildē iekļauj personas, kuras aprūpē vecu cilvēku vai nespējīgu pieaugušo. 
 
6.atbilde: Citu personīgu vai ģimenes apstākļu dēļ 
Personīgie vai ģimenes apstākļi var ietvert laulības, bēres, cita ģimenes locekļa nopietnu slimību, garu 
atvaļinājumu utt. Taču, ja respondents savu darbu atstāja personīgās veselības dēļ, tad ir jāatzīmē 7.atbilde. 
 
8.atbilde: Priekšlaicīga pensionēšanās ekonomisku iemeslu dēļ  
Šī atbilde galvenokārt attiecas uz darba ņēmējiem, kas ekonomisku iemeslu dēļ (darba tirgus problēmas, 
ekonomikas specifisko sektoru grūtības utt.) ir izvēlējušies priekšlaicīgi pensionēties. Ja respondents 
pensionējusies no darba normālajā pensionēšanās vecumā, tad ir jāatzīmē 9.atbilde “Vecuma pensionārs”. 
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12.atbilde: Cits iemesls 
Šo atbildi atzīmē, ja neder neviena no augšminētajām atbildēm (1.-11.), ieskaitot gadījumus, kad persona ir 
aizgājusi no darba pēc paša vēlēšanās tādu iemeslu dēļ kā ‘personīgā neapmierinātība’, ko neietver neviens 
no pārējiem kodiem. Darba devējiem, kuri aizgāja no uzņēmējdarbības, pārdeva vai slēdza savu 
uzņēmējdarbību vai privātpraksi, arī ir jāatzīmē 12.atbilde.  
 
I’83. Nodarbinātības statuss pēdējā darba vietā 
Attiecībā uz terminu “nodarbinātības statuss” skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’42. 
 
I’84. Pēdējās darba vietas vietējās vienības ekonomiskās darbības veids 
Attiecībā uz terminu "vietējā vienība" skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’39n.  
 
I’84k. Ekonomiskās darbības veida kods  
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’39k. 
 
I’85. Darba vietas īpašuma forma 
Attiecībā uz terminu “īpašuma forma” skat paskaidrojumus pie jautājuma D’40. 
 
I’86. Profesija/amats pēdējās darba vietas vietējā vienībā 
Paskaidrojumus par profesijām skat. pie jautājuma D'41.  
 
I’86k. Profesijas kods  
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’41k. 
 

 
J.nodaļa. DARBA MEKL ĒŠANA 

 
J’87. Darba/nodarbošanās meklēšana pēdējo četru nedēļu laikā personām bez darba 
 Darba meklēšana jāveic aktīvi, piemēram, ievietojot sludinājumus par darba meklēšanu vai atbildot uz tiem; 
aptaujājot draugus, paziņas u.tml. (metodes, kas uzskaitītas J’88.jautājumā). Ja respondents tikai gribēja 
atrast (citu) darbu, bet pārskata nedēļā neveica nekādas konkrētas darbības tā meklēšanai, tad jāuzskata, ka 
viņš darbu nav meklējis.  
 

1.atbilde: Jā 
Par tādu, kas meklē darbu uzskata arī personu, kas meklē profesionālo mācību iespējas uzņēmumā, 
piemēram, kā māceklis vai praktikants. 
 

2.atbilde: Nē, jo darbs jau ir atrasts, kuru uzsāksiet 3 mēnešu laikā (pēc pārskata nedēļas) 
                
3.atbilde: Nē, jo darbs jau ir atrasts, kuru uzsāksiet pēc 3 mēnešiem 
 

Tas attiecas uz visām personām, kas pārskata nedēļā nestrādāja, un darbu nemeklēja, jo darbs jau ir atrasts, 
kuru uzsāks vēlāk. Personas, kurām atzīmēta 2.atbilde, tiek uzskatītas par nestrādājošām, bet personas ar 
atbildi 3 uzskata par neaktīvām.  
Periods 3 mēneši ir tas, kas seko pēc pārskata nedēļas.  
 

J’88., J’88A līdz J’88N Iepriekšējo četru nedēļu laikā izmantotās metodes, lai atrastu darbu 
Uz šo jautājumu atbild arī tās pamatdarbā nodarbinātās personas, kas meklēja citu pamatdarbu pašreizējā 
darba vietā. Jāatzīmē tikai tās metodes, kuras izmantoja četru kalendāro nedēļu laikā pirms intervijas. 
Respondentam tiek jautāts par katru darba meklēšanas metodi atsevišķi.  
 

Piemērs: Ja persona vērsās pēc palīdzības Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai reāli sameklētu darbu, tad 
atbilžu variantam A “Kontaktējies ar Nodarbinātības valsts aģentūru?” jātzīmē – 1."Jā". 
Atbilžu variantā N “Cita metode” - 1."Jā" ieraksta tikai tad, ja persona ir lietojusi kādu citu aktīvu metodi, ko 
neietver atbildes no A līdz M.  
 
J’90. Nodarbinātības statuss meklējamajā (vai jau atrastajā) darbā 
Attiecībā uz terminu “nodarbinātības statuss” skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’42. 
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J’92. Iemesls, kāpēc pēdējo četru nedēļu laikā nemeklēja darbu 
 
1.atbilde. Gaida, kad darba devējs aicinās atpakaļ uz iepriekšējo darbu  
Ar šo atbildi vēlreiz nosaka personas, kas jautājumā C’36. sniedza 1.atbildi, ka tām darba līgums pārtraukts 
uz laiku pēc darba devēja iniciatīvas un tāpēc darbu nemeklē. 
 
10.atbilde: Priekšlaicīga pensionēšanās ekonomisku iemeslu dēļ 
Attiecībā uz terminu "ekonomiski iemesli" skat. paskaidrojumus pie I’82.jautājuma 8.atbildes. 
 
J’94. Skatīt paskaidrojumus pie D’58. 
 
J’95. Vēlēšanās strādāt personām, kas nemeklēja darbu/ nodarbošanos 
Personām, kas nemeklē darbu, jājautā par viņu vēlēšanos strādāt, ja mainītos pārejoši pašreizējie apstākļi 
(piemēram, mācības vai bērna kopšanas atvaļinājums).  
 
J’96. Iespēja sākt strādāt nākamo divu nedēļu laikā 
Personām, kuras meklē apmaksātu darbu, nekavējoties ir jābūt gatavām darbam, lai tās varētu uzskatīt par 
darba meklētājām. Divas nedēļas ir tās, kuras seko pēc pārskata nedēļas. 
 
J’99. Situācija īsi pirms tam, kad persona uzsāka aktīvi meklēt darbu (vai gaidīja, lai uzsāktu jau atrasto 
darbu) 
 
Piemēram: persona 2004.g. pavasarī tika atlaista no darba, bet 2005.g. vasarā vienu mēnesi tā veica sezonas 
darbu (vāca sienu kādā zemnieku saimniecībā) par samaksu naudā un 2006.g. rudenī nedēļu veica gadījuma 
darbus, par ko saņēma kartupeļu maisu. Beidzoties šim darbam persona lasīja darba sludinājumus un griezās 
tieši pie potenciālajiem darba devējiem (aktīvi meklēja darbu) līdz ieradās intervētājs. Tātad persona īsi 
pirms aktīvas darba meklēšanas strādāja (t.i., gadījuma darbs 2006.g. rudenī). 
 
J’101. Bezdarbnieku pabalsti 
Informācija attiecas uz bezdarbnieka pabalstu, kas saņemts pēdējā mēnesī pirms pārskata nedēļas. 
Informācijai jābūt par visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, kam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. 
 
 

K.nodaļa. EKONOMISKĀ AKTIVIT ĀTE 
 
K’102. Ekonomiskās aktivitātes raksturojums pēdējo trīs mēnešu laikā 
Ekonomiskā aktivitāte norāda katras personas pašizpratni attiecībā uz savu aktivitāti. 
Piemēram: studenti, kuri veic gadījuma darbus vismaz 1 stundu nedēļā un atpūtas brīžos mācās, kopumā sevi 
uzskata par studentiem, kaut arī pēc starptautiskajām definīcijām tie uzskatāmi par strādājošajiem. 
Šim rādītājam pārskata periods ir vismaz 3 mēneši, ieskaitot pārskata nedēļu. Gadījumā, ja ekonomiskās 
aktivitātes veids pēdējo 3 mēnešu laikā mainījies, tad pašreizējā ekonomiskā aktivitāte jāuzskata kā ilgstoša. 
 
Atbildes 3.”Strādājošs invalīds” un 11.”Invalīds” 
Ar terminu “invalīds” saprot visas tās personas, kuras sakarā ar iedzimtu vai iegūtu slimību vai traumu ir 
pilnīgi vai daļēji zaudējušas darba spējas. 
 
8.atbilde: Ekonomisku iemeslu dēļ pensionējusies persona 
Attiecībā uz terminu “ekonomiski iemesli” skat. paskaidrojumus pie jautājuma I’82 = 8.atbildes. 
 
10.atbilde: Ilgstoši darbnespējīga persona 
Tās ir personas, kuru darba spējas ir ierobežotas uz laiku atšķirībā no personām, kas tiek saprastas ar terminu 
“invalīds”. 
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L.nodaļa. IZGL ĪTĪBA UN APMĀCĪBAS 
 
L'103. Līdz šim sekmīgi iegūtais augstākais izglītības līmenis 
Izteicienu " sekmīgi iegūts izglītības līmenis" ir jāsaista ar apliecības vai diploma iegūšanu mācību iestādēs, 
kur pastāv apliecības (sertifikāta) izsniegšana.  
  
Personām, kuras nav pabeigušas kādu uzsāktu izglītošanās posmu (t.i., pārtraukušas mācības), tad 
intervētājam jāatzīmē respondenta augstāko iegūto izglītības pakāpi.  
Sīkāki skaidrojumi par katru izglītības līmeni atrodami 3.pielikumā  55.lpp. 
 
L’104n. Izglītības joma 
Jāieraksta izglītības joma. 
Gadījumos, kad izglītība ietver vairākas programmas, tad izglītības joma jānosaka ņemot vērā vairākuma 
likumu, t.i., jāatzīmē tā izglītības joma, kurā persona pavadīja visvairāk stundu. 
Skat. Izglītības un apmācību jomu kodus 2.pielikumā   51.lpp.  
 
L’104k. Izglītības jomas kods 
No Izglītības un apmācību jomu klasifikatora izvēlas atbilstošu kodu. 
Lai atvērtu klasifikatoru, jānospiež taustiņš “atstarpe”. Kodu var apstiprināt: 

1) ar taustiņu “Enter”, 
2) ar pogu “Izvēlēties”, 
3) vai vienlaicīgi nospiežot taustiņu “Alt” un lielo burtu “ I ”. 

Programma automātiski sameklē nosaukumu ar tam atbilstošu kodu. Ir arī iespēja klasifikatoru sakārtot 
alfabēta secībā (atzīmējot “Alfa”) vai kodu augošā secībā (atzīmējot “PecKoda”). 
 
L’106 Skolēns/audzēknis vai students iepriekšējās četrās nedēļās 
2. vai 4. atbilde var parādīties jūlija un augusta mēnešos, kad ir vasaras brīvlaiks. 
 
L'107. Pilna/nepilna laika studijas 
1.Pilna laika studijas - studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 
akadēmiskās stundas nedēļā. 
2.Nepilna laika studijas - studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un 
mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
 
L'108. Izglītība, kas iegūta/apgūta iepriekšējās četrās nedēļās 
Četras nedēļas kā pārskata periods izvēlēts, lai iegūtu precīzāku informāciju.  
Sīkāki skaidrojumi par katru izglītības līmeni atrodami 3.pielikumā  55.lpp. 
 
L'109n. Kādā jomā iegūta izglītība 
Attiecībā uz terminu "izglītības joma" skat. paskaidrojumus pie jautājuma L’104n. 
 
L'109k. Izglītības jomas kods 
Skatīt paskaidrojumus pie jautājuma L’104k. 
 
L’110.  Piedalīšanās apmācībās/kursos iepriekšējās četrās nedēļās  
Četras nedēļas kā pārskata periods izvēlēts, lai iegūtu precīzāku informāciju. 
Tai ir jāietver profesionālā apmācība, mācības uzņēmumā, mācekļa gadi, apmācības darba vietā, semināri, 
pašmācības u.tml. (t.i., apmācības).  
Tai būtu jāietver arī kursi, kurus apmeklē personīgās ieinteresētības dēļ, kā arī tādas izglītības un mācību 
formas kā, piemēram: valodu, datoru, vadības, mākslas/kultūras, veselības/medicīnas kursi. 
 
L’111n. Apmācību joma 
Ja intervējamais pēdējās četrās nedēļās ir piedalījies vairākos apmācību kursos, tad jāatzīmē tie, kurus 
respondents uzskata par visderīgākajiem viņa/viņas pašreizējam darbam vai darbam nākotnē; šaubu 
gadījumos jāatzīmē ilgākais apmācību kurss (stundās). 
Attiecībā uz terminu "izglītības joma" skat. paskaidrojumus pie jautājuma L’104n. 
Skat. Izglītības un apmācību jomu kodus kodus 2.pielikumā  51.lpp.  
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L’111k.  Apmācību jomas kods 
Skatīt paskaidrojumus pie jautājuma L’104k. 
 

 
 

M.nodaļa. EKONOMISKĀS AKTIVIT ĀTES RAKSTUROJUMS GADU PIRMS APSEKOJUMA 
 
 
Ja persona pie pašreizējā darba devēja (vai kā pašnodarbinātais, darba devējs vai neapmaksāta persona) 
strādā 1 gadu un ilgāk, tad šajā nodaļā pārjautāsim, vai nodarbinātības statuss, ekonomiskās darbības veids, 
profesija un īpašuma forma ir tā pati, kas norādīta D. nodaļā “Pamatdarbs” (šī informācija būs zaļā krāsā). 
  
Tāpat, ja persona pārtrauca strādāt pēdējā gada laikā un tai ir aizpildīta I. nodaļa “Iepriekšējā darba pieredze 
personām bez darba”, M. nodaļas jautājumus neprasīsim no jauna, bet pārjautāsim izmantojot I. nodaļā 
iegūto informāciju (tā būs zaļā krāsā). 
 

M’115. Aktivitātes statusa raksturojums gadu iepriekš 
Par 3. un 11.atbildi skat. paskaidrojumus pie jautājuma K’102., bet par 8.atbildi – pie I’82.jautājuma. 
 

M’116. Nodarbinātības statuss darba vietā, kurā persona strādāja pirms gada 
Attiecībā uz terminu “nodarbinātības statuss” skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’42. 
 

M'117n. Pamatdarba vietējās vienības ekonomiskās darbības veids, kurā persona strādāja gadu pirms 
apsekojuma 
Attiecībā uz terminu “vietējā vienība” skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’39n. 
Atkārtotajās intervijās (2., 3, un 4.intervijas reizē) M'117n tiks formulēts šādi: “Vai Jūsu pamatdarbavietas, 
kurā Jūs strādājāt gadu iepriekš, vietējās vienības ekonomiskās darbības veids bija… ?” 
Ja gadu iepriekš strādāja turpat, kur pārskata nedēļā, ekonomiskās darbības veida kods tiks ielikts 
automātiski. 
 

M'117k. Ekonomiskās darbības veida kods  
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’39k. 
 

M'119. Profesija/amats pamatdarbā gadu pirms apsekojuma 
Par profesijām skat. paskaidrojumus pie jautājuma D’41. 
Atkārtotajās intervijās būs jāpārjautā, vai gadu iepriekš bija tā pati profesija, kas pārskata nedēļā. Ja atbilde 
būs “J ā” , tad profesijas kods nebūs jāmeklē – tas tiks ielikts automātiski. 
 

M'119k. Profesijas kods  
Paskaidrojumus par klasifikatora lietošanu skat. pie jautājuma D’41k. 
 
 

N.nodaļa. IENĀKUMI 
 
N’121. Mēneša neto (pēcnodokļu) darba alga  pamatdarbā 
Jautājums tiek uzdots tikai darba ņēmējiem. Pašnodarbinātām personām un darba devējiem šo jautājumu 
neuzdod. 
Dati jānorāda par pilnu pēdējo kalendāro mēnesi, kas ir pirms intervijas nedēļas. Ja persona kaut kādu 
iemeslu dēļ nav nostrādājusi visu mēnesi, tad personai jānorāda iespējamā darba alga, kāda tā būtu bijusi, ja 
persona būtu nostrādājusi mēnesi pilnībā.  
 

Iespējamo darba algu aprēķina šādi: vidējo algu dienā, kāda tā bija nedēļās/dienās, kad persona strādāja, 
sareizina ar darbdienu skaitu attiecīgajā mēnesī un uz tādu (pilnu/nepilnu) darba laiku uz kādu persona bija 
pieņemta: pilnu darba laiku strādājošajiem reizina ar mēneša darba dienu skaitu, bet nepilnu darba laiku 
strādājošajiem - ar darba dienu skaitu, kas būtu jānostrādā. 
 

Piemēram, ja persona iepriekšējā mēnesī sāka strādāt jaunā darba vietā un nostrādāja tikai vienu nedēļu, tad 
jāizrēķina (jānovērtē), kāda būtu alga, ja persona būtu strādājusi pilnu mēnesi. 
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1.piemērs. 
Persona pieņemta darbā 22.maijā uz pilnu darba laiku. Par 8 nostrādātām dienām tā saņēma 48 latus.  
Vidējā alga dienā = 48 : 8 = 6 lati 
Jāizrēķina, cik persona saņemtu, ja būtu nostrādājusi pilnu mēnesi (21 darba dienu): 
Darba alga par maiju = 21 x 6 =126 lati 
 
Jautājumā N121 jāieraksta  Ls 126. 
 
2.piemērs. 
Persona pieņemta darbā 22.maijā uz nepilnu darba laiku (10 darba dienām mēnesī). No 22. līdz 31. maijam tā 
nostrādāja 4 dienas un saņēma 24 latus.  
Vidējā alga dienā = 24 : 4 = 6 lati 
Jāizrēķina, cik persona saņemtu, ja būtu nostrādājusi pilnu mēnesi (10 darba dienas) 
Darba alga par maiju = 10 x 6 = 60 lati 
 
Jautājumā N121 jāieraksta  Ls 60. 
 
Lūdzu pievērsiet uzmanību, ja respondents jautājumā N121 norāda dažus latus! 
 
Ja respondents pēdējā kalendārajā mēnesī saņēma gan darba algu, gan atvaļinājuma naudu (par nākošo 
mēnesi), tad jānorāda tikai darba alga.  
 
Ja respondents atsakās nosaukt precīzu darba algas lielumu, tad jāieliek  izsaukuma zīme,             kura 
atrodas uz ekrāna rīku rindā. 
Savukārt, ja respondents nezin precīzu darba algas lielumu, tad jāieliek jautājuma zīme,              kura arī 
atrodas uz ekrāna rīku rindā. 
      
Ja persona iepriekšējā mēnesī atradās pagaidu prombūtnē no darba un vispār nebija strādājusi (piemēram: 
atradās bezalgas, grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā, vai arī persona darbu atrada un uzsāka tikai nesen 
(piemēram, intervijas nedēļā) jeb arī darba alga aprēķināta, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav izmaksāta, tad 
jāieraksta “0”. Programma pāries uz jautājumu N’121b, kurā intervētājam jāatzīmē vai nu 1.atbilde "Netika 
aprēķināta" vai 2.atbilde "Aprēķināta, bet nav izmaksāta". 
 
Darbaspēka apsekojumā mēneša neto darba alga ir samaksa tikai skaidrā naudā, t.i., pēc nodokļu (ienākumu 
nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atvilkšanas, kā arī samaksa bez 
nodokļu nomaksas, t.i., samaksa "aploksnēs", dzeramnauda u.tml. 
 
Darba alga skaidrā naudā ietver: 
 
1) tiešo atlīdzību par regulāru darbu mēnesī: 
= mēneša alga, amata alga un darba alga, ko aprēķina, pamatojoties uz nostrādāto laiku, saražoto produkciju 
vai gabaldarbu, un ko darbiniekiem samaksā par nostrādātajām stundām;  
= atlīdzība un papildu maksājumi par virsstundām, nakts darbu, darbu svētdienās un svētku dienās, darbu 
maiņās, par darbu bīstamos vai kaitīgos apstākļos; 
= autorhonorārs; 
= prēmijas un piemaksas, ko regulāri izmaksā katru mēnesi: piemēram par troksni, risku, grūtu darbu, darbu 
maiņās vai nepārtrauktu darbu, darbu svētdienās un svētku dienās, par kvalifikāciju vai īpašām zināšanām 
u.tml.; 
 
2) Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksa, atlīdzība par svētku dienām un citām apmaksātām dienām, 

kurās nestrādā. 
 
3) Darbnespējas lapas A samaksa. 
 
4) Dīkstāvju samaksa, t.i., jebkura aprēķinātā naudas summa dīkstāves laikā. 
 
5) Kā arī visas neoficiālās samaksas, piemēram: dzeramnauda, samaksa "aploksnē". 

! 

? 
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Darba algā (skaidrā naudā) neietver: 
= ienākumus no ieguldījumiem, t.i., aktīvus, ietaupījumus, akcijas un pajas;  
= ienākumus no īpašumiem, t.i., izmaksātās dividendes; 
= darbnespējas lapas B samaksu (to neapmaksā darba devējs, bet gan sociālās apdrošināšanas iestādes). 
 
N’121a. Šo jautājumu uzdod tādos gadījumos, ja respondents atsakās nosaukt precīzu darba algu vai arī 
nezina precīzu summu. 
 
N’122. Ienākumu/iztikas avoti iepriekšējā kalendārajā mēnesī  
Respondentam tiek jautāts par katru ienākumu vai iztikas avotu atsevišķi. 
 
A.Darba samaksa  
Darba samaksa ietver darba algu skaidrā naudā un arī darba samaksu natūrā. 
Par darba algu skaidrā naudā skat. paskaidrojumus pie N'121.jautājuma. 
 
Darba samaksa natūrā sastāv no precēm un pakalpojumiem, ko darba devējs dara pieejamus darbiniekiem ar 
uzņēmuma starpniecību par brīvu, par pazeminātām cenām vai par cenām, ko darba devējs faktiski 
samaksājis uzņēmuma darbiniekiem, ar nosacījumu, ka šīs preces un pakalpojumi nav nepieciešami darba 
devēja ražošanas procesam, bet darbiniekiem tas ir papildu ienākums (ja viņi šīs preces vai pakalpojumus 
būtu pirkuši paši, viņiem būtu bijusi jāmaksā tirgus cena). 
 
Darba samaksā natūrā ietver: 
1) darba devēja ražošanas procesu rezultātā saražotās preces un pakalpojumi, kas sniegti darbiniekiem; 
Piemēram: bez maksas vai par pazeminātām cenām izsniegtā pārtika – pārtikas ražošanas uzņēmumā 
(izņemot 5.apakšpunktā minēto); datori – datoru ražošanas firmā; apģērbs – apģērbu ražošanas uzņēmumā 
(izņemot darba apģērbu); bezmaksas ceļošana dzelzceļa vai aviokompāniju darbiniekiem. 
 
2) darba devēja izdevumi darbinieku nodrošināšanā ar mājokli vai dzīvojamo platību, ieskaitot izdevumus 
par uzņēmuma īpašumā esošo dzīvojamo platību (izdevumi tās uzturēšanai un administrēšanai, nodokļu 
samaksai un apdrošināšanai, atskaitot darbinieku samaksāto summu).  
 
3) darba devēja izdevumi uzņēmuma transportlīdzekļu (automobiļu) lietošanai personīgajām vajadzībām. 
Tajos ieskaita ekspluatācijas neto izmaksas, ko sedz uzņēmums (ikgadējās līzinga izmaksas un procentu 
maksājumi – amortizācija, apdrošināšana, uzturēšana un remonti, kā arī turēšana autostāvvietā). 
 
4) darba devēja pirktās preces vai pakalpojumi, kas sniegti darbiniekiem (saražotās minētas 1.apakšpunktā); 
 
5) darba devēja cenu samazinājumi, kas iegūti brīvās vai subsidētās ēdnīcās vai par ēdināšanas taloniem; 
uzturnauda. 
 
6) izdevumi kultūras, atpūtas, sporta pakalpojumu sniegšanai darbiniekiem, tai skaitā tūrisma ceļazīmju 
izdevumi, dažādu abonementu apmaksa; izdevumi vasarnīcu un brīvdienu pavadīšanas telpu nodrošināšanai 
darbiniekiem un viņu ģimenēm;        
 
7)  izmaksas, kas saistītas ar bērnudārza nodrošināšanu darbiniekiem; 
 
8) uzņēmuma darbinieku apkalpošanai paredzēto veikalu uzturēšanas izmaksas (amortizācija, sīki remonti, 
ēku un iekārtu regulāra uzturēšana bez darba algas personālam); 
 
9) transporta izdevumu no mājām uz darba vietu un otrādi segšana;  
10) u.tml. 
 

Darba samaksā natūrā nav jāietver:  
• darba devēja profesionālās apmācības izmaksas,t.i., samaksas par kursiem vai apmācības pasākumiem, ko 
uzņēmums daļēji vai pilnībā finansē saviem darbiniekiem.  
    Uzmanību! Mācību stipendijas un mācību maksa, ko sedz darba devējs darbiniekiem, kuri studē 
augstskolā, mācās arodskolā, uzrāda pie darba devēja pabalstiem (atbilde H); 
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•  dienas nauda un ceļa izdevumi komandējuma laikā, izdevumi par pārcelšanos vai darbu izbraukumā,  
    reprezentācijas izdevumi, kas radušies, pildot darba pienākumus; 
•  darba apģērbu nodrošināšana; 
•  kompensācija par medicīniskajām pārbaudēm, kas bijušas nepieciešamas saistībā ar darbinieka profesiju,    
    amatu vai veicamo darbu; 
•  izdevumi ērtību radīšanai darba vietā; 
•  kompensācija par speciāliem ēdieniem vai dzērieniem, kas paredzēti īpašos darba apstākļos (piemēram, 
    veselībai kaitīgos darbos); 
•  piemaksa darbiniekiem instrumentu, iekārtu vai īpaša darba apģērba iegādei. 
 
F. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti ir tādi (regulāri vai vienreizēji) valsts 
sociālie pabalsti kā: 
             = slimības pabalsts; 
             = bezdarbnieka pabalsts; 
             = maternitātes pabalsts; 
             = bērna piedzimšanas pabalsts; 

= bērna kopšanas pabalsts; 
= ģimenes valsts pabalsts; 
= piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; 
= bērna invalīda kopšanas pabalsts; 
= paternitātes pabalsts; 
= atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu; 
= pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu; 
= pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņu ģimenēm; 
= pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās; 
= sociālā nodrošinājuma pabalsts; 
= apbedīšanas pabalsts. 
 

 
G. Stipendija 
Domātas jebkāda veida stipendijas, kas saistītas ar mācībām, piemēram: arodskolu/tehnikumu audzēkņiem, 
augstskolu studentiem un NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, kas nosūtīti apmācībās. 
 
 
H. Darba devēja izmaksātais materiālais pabalsts/kompensācija 
Šeit ietilpst darba devēja sociālie pabalsti, kas izmaksāti uzņēmuma darbiniekiem: 
•   izmaksas jubileju, kāzu, bērna piedzimšanas, tuvinieku apbedīšanas gadījumā u.c. materiālie pabalsti; 
•   mantas un naudas balvas, dāvanas;  
•   pabalsti veselības aprūpei; 
•   izmaksātā atlīdzība par darbā gūto kaitējumu veselībai (sakropļojums, arodslimība).  
•   stipendijas, mācību maksa darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri studē augstskolā, mācās  
      tehnikumā vai arodskolā; 
•   un citas labklājības un sociālo pakalpojumu izmaksas.  
 
 
I. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts  
Šeit ietilpst sekojoši pabalsti: 

= trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalsts; 
= dzīvokļa (t.sk. īrei un komunālajiem pakalpojumiem) pabalsts; 
= pabalsts aprūpei; 
= pabalsts apbedīšanai; 
= pabalsts pensionāriem vieniniekiem; 
= pabalsts ēdināšanai, pārtikai (t.sk. brīvpusdienas skolās un bērnudārzos); 
= izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem; 
= ar bērnu audzināšanu, izglītošanu saistītie izdevumi; 
= un citiem mērķiem. 
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T.nodaļa. INFORMĀCIJA INTERV ĒŠANAI PA TELEFONU  

 
 
Tā kā daļa atkārtoto interviju tiek veikta pa telefonu (Telefonu interviju centrā), pēdējās intervējamās 
personas anketas beigās jautājumā T’123 tiek jautāts, vai būtu ar mieru nākošo interviju sniegt pa telefonu. 
 
Tālāk jautā, vai būtu ērtāk, ja zvanītu uz mājām (T’124), uz darbu (T’124b) vai mobilo telefonu (T’124e) un 
lūgts attiecīgais tālruņa numurs, lai atkārtotās intervijas varētu veikt pa telefonu. 
 
T’124g jāatzīmē, kurā nedēļas dienā respondentam būtu ērtāk sniegt interviju, bet T’124i – laiks, kurā būtu 
ērtāk sniegt interviju. 
 
T’124j jāatzīmē iemesls, kāpēc respondents nevēlas nākošo interviju sniegt pa telefonu. 
 

 
 

O.nodaļa. INTERVIJAS RAKSTUROJUMS 
 
 Atzīmējiet, kas atbildēja uz II daļas jautājumiem, kā arī  norādiet, kādā veidā intervija par attiecīgo personu 
iegūta: klātienē (tieši no paša respondenta vai caur citu mājsaimniecības locekli) vai telefoniski. 
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1.pielikums  

Ekonomisko darbības veidu klasifikācija 
(NACE 2. red.) 

             

 

Kods Darbības apraksts 
  

 A  LAUKSAIMNIEC ĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIEC ĪBA  

01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 

01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 

01.12 Rīsu audzēšana 

01.13 Dārzeņu audzēšana 

01.14 Cukurniedru audzēšana 

01.15 Tabakas audzēšana 

01.16 Šķiedraugu audzēšana 

01.19 Citu viengadīgo kultūru audzēšana 

01.21 Vīnogu audzēšana 

01.22 Tropu un subtropu augļu audzēšana 

01.23 Citrusaugļu audzēšana 

01.24 Sēkleņu un kauleņu audzēšana 

01.25 Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana 

01.26 Eļļas augu audzēšana 

01.27 Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana 

01.28 Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana 

01.29 Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana 

01.30 Augu pavairošana 

01.41 Piena lopkopība 

01.42 Citu liellopu audzēšana 

01.43 Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana 

01.44 Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana 

01.45 Aitu un kazu audzēšana 

01.46 Cūkkopība 

01.47 Putnkopība 

01.49 Citu dzīvnieku audzēšana 

01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

01.61 Augkopības papilddarbības 

01.62 Lopkopības papilddarbības 

01.63 Palīgdarbības pēc ražas novākšanas 

01.64 Sēklu apstrāde sējai 

01.70 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības 

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 

02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

02.20 Mežizstrāde 

02.30 Meža produktu vākšana 

02.30 Meža produktu vākšana 

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības 
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Kods Darbības apraksts  

03 Zivsaimniecība 

03.11 Jūras zvejniecība 

03.12 Saldūdens zvejniecība 

03.21 Jūras akvakultūra 

03.22 Saldūdens akvakultūra 
  

 B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE 

05 Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve 

05.10 Akmeņogļu ieguve 

05.20 Brūnogļu (lignīta) ieguve 

06 Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve 

06.10 Jēlnaftas ieguve 

06.20 Dabasgāzes ieguve 

07 Metāla rūdu ieguve 

07.10 Dzelzsrūdu ieguve 

07.21 Urāna un torija rūdu ieguve 

07.29 Citu krāsaino metālu rūdu ieguve 

08 Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

08.11 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve 

08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve 

08.91 Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve  

08.92 Kūdras ieguve  

08.93 Sāls ieguve 

08.99 Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība 

09 Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības 

09.10 Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības 

09.90 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības 
  

 C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA 

10 Pārtikas produktu ražošana 

10.11 Gaļas pārstrāde un konservēšana 

10.12 Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana 

10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana 

10.20 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 

10.31 Kartupeļu pārstrāde  

10.32 Augļu un dārzeņu sulas ražošana 

10.39 Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana 

10.41 Eļļu un tauku ražošana 

10.42 Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana 

10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana 

10.52 Saldējuma ražošana 

10.61 Graudu malšanas produktu ražošana 

10.62 Cietes un cietes produktu ražošana 

10.71 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 

10.72 Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana 
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Kods Darbības apraksts  

10.73 Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana 

10.81 Cukura ražošana 

10.82 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana 

10.83 Tējas un kafijas  pārstrāde 

10.84 Garšvielu un piedevu ražošana 

10.85 Gatavu ēdienu ražošana 

10.86 Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana 

10.89 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana 

10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana 

10.92 Mājdzīvnieku barības ražošana 

11 Dzērienu ražošana 

11.01 Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana 

11.02 Vīnu ražošana no vīnogām 

11.03 Sidra un citu augļu vīnu ražošana 

11.04 Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām  izejvielām 

11.05 Alus ražošana 

11.06 Iesala  ražošana 

11.07 Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana 

12 Tabakas izstrādājumu ražošana 

12.00 Tabakas izstrādājumu ražošana 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 

13.10 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana 

13.20 Tekstilmateriālu aušana 

13.30 Tekstilmateriālu apdare 

13.91 Adīto un tamborēto audumu ražošana 

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu 

13.93 Paklāju un grīdsegu ražošana 

13.94 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana 

13.95 Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu 

13.96 Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana 

13.99 Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana 

14 Apģērbu ražošana 

14.11 Ādas apģērbu ražošana 

14.12 Darba apģērbu ražošana 

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana 

14.14 Apakšveļas ražošana 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana 

14.20 Kažokādu izstrādājumu ražošana 

14.31 Trikotāžas zeķu ražošana 

14.39 Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana 

15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 

15.11 Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana 

15.12 Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana 

15.20 Apavu ražošana 
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Kods Darbības apraksts  

16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 

16.22 Parketa paneļu ražošana 

16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 

16.24 Koka taras ražošana 

16.29 Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 

17.11 Celulozes (papīrmasas) ražošana 

17.12 Papīra un kartona ražošana 

17.21 Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana 

17.22 Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana 

17.23 Rakstāmpapīra ražošana 

17.24 Tapešu ražošana 

17.29 Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana 

18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 

18.11 Laikrakstu iespiešana 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana 

18.13 Salikšana un iespiedformu izgatavošana 

18.14 Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības 

18.20 Ierakstu reproducēšana 

19 Koksa un naftas pārstr ādes produktu ražošana 

19.10 Koksēšanas produktu ražošana 

19.20 Naftas pārstrādes produktu ražošana 

20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 

20.11 Rūpniecisko gāzu ražošana 

20.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana 

20.13 Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana 

20.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana 

20.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana 

20.16 Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās 

20.17 Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās 

20.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana 

20.30 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana 

20.41 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana 

20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 

20.51 Sprāgstvielu ražošana 

20.52 Līmju ražošana 

20.53 Ēterisko eļļu ražošana 

20.59 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana 

20.60 Sintētisko šķiedru ražošana 

21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 

21.10 Farmaceitisko pamatvielu ražošana 
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Kods Darbības apraksts  

21.20 Farmaceitisko preparātu ražošana 

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 

22.11 Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana 

22.19 Citu gumijas izstrādājumu ražošana 

22.21 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana 

22.22 Plastmasas iepakojuma ražošana 

22.23 Plastmasas būvelementu ražošana 

22.29 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana 

23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

23.11 Lokšņu stikla ražošana 

23.12 Lokšņu stikla formēšana un apstrāde 

23.13 Dobo stikla izstrādājumu ražošana 

23.14 Stikla šķiedras ražošana 

23.19 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus 

23.20 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

23.31 Keramikas flīžu un plākšņu ražošana 

23.32 Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana 

23.41 
Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu 
ražošana 

23.42 Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana 

23.43 Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana 

23.44 Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana 

23.49 Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana 

23.51 Cementa ražošana 

23.52 Kaļķa un ģipša ražošana 

23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana 

23.62 Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana 

23.63 Gatavo betona maisījumu ražošana 

23.64 Javu ražošana 

23.65 Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana 

23.69 Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana 

23.70 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde 

23.91 Abrazīvo izstrādājumu ražošana 

23.99 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

24 Metālu ražošana 

24.10 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana 

24.20 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana 

24.31 Aukstā vilkšana 

24.32 Šauru slokšņu aukstā velmēšana 

24.33 Aukstā formēšana vai locīšana 

24.34 Stiepļu vilkšana 

24.41 Cēlmetālu ražošana 

24.42 Alumīnija ražošana 

24.43 Svina, cinka un alvas ražošana 
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Kods Darbības apraksts  

24.44 Vara ražošana 

24.45 Citu krāsaino metālu ražošana 

24.46 Kodoldegvielas ražošana 

24.51 Čuguna liešana 

24.52 Tērauda liešana 

24.53 Vieglo metālu liešana 

24.54 Citu krāsaino metālu liešana 

25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 

25.11 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana 

25.12 Metāla durvju un logu ražošana  

25.21 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana 

25.29 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana 

25.30 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus 

25.40 Ieroču un munīcijas ražošana 

25.50 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija 

25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana 

25.62 Mehāniskā apstrāde  

25.71 Galda piederumu ražošana 

25.72 Slēdzeņu un eņģu ražošana 

25.73 Darbarīku ražošana 

25.91 Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana 

25.92 Vieglā metāla iepakojuma ražošana 

25.93 Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana 

25.94 Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana 

25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana 

26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 

26.11 Elektronisko komponentu ražošana 

26.12 Elektronisko plašu ražošana 

26.20 Datoru un perifēro iekārtu ražošana 

26.30 Sakaru iekārtu ražošana 

26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana 

26.51 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana 

26.52 Pulksteņu ražošana 

26.60 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana 

26.70 Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana 

26.80 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana 

27 Elektrisko iekārtu ražošana 

27.11 Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana 

27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana 

27.20 Galvanisko elementu ražošana 

27.31 Optisko šķiedru kabeļu ražošana 

27.32 Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana 

27.33 Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana 

27.40 Apgaismes ierīču ražošana 
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27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana 

27.52 Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana 

27.90 Citu elektroiekārtu ražošana 

28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 

28.11 Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus 

28.12 Hidraulisko iekārtu ražošana 

28.13 Sūkņu un kompresoru ražošana 

28.14 Krānu un ventiļu ražošana 

28.15 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana 

28.21 Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana 

28.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana 

28.23 Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas) 

28.24 Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana 

28.25 Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana 

28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana 

28.30 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana 

28.41 Metālapstrādes darbgaldu ražošana  

28.49 Cita veida darbgaldu ražošana 

28.91 Mašīnu ražošana metalurģijai  

28.92 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai  

28.93 Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei  

28.94 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai  

28.95 Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai 

28.96 Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei  

28.99 Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana 

29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 

29.10 Automobiļu ražošana 

29.20 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana 

29.31 Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem   

29.32 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem 

30 Citu transportl īdzekļu ražošana 

30.11 Kuģu un peldošo iekārtu būve 

30.12 Atpūtas un sporta laivu būve 

30.20 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana 

30.30 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana  

30.40 Milit āro kaujas transportlīdzekļu ražošana 

30.91 Motociklu ražošana 

30.92 Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana 

30.99 Pārējo transportlīdzekļu ražošana 

31 Mēbeļu ražošana 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana 

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana 

31.03 Matraču ražošana 

31.09 Citu mēbeļu ražošana 
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32 Cita veida ražošana 

32.11 Monētu kalšana 

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana 

32.13 Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana 

32.20 Mūzikas instrumentu ražošana 

32.30 Sporta preču ražošana 

32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana 

32.50 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana 

32.91 Slotu un suku ražošana 

32.99 Citur neklasificēta ražošana 

33 Iekārtu un ier īču remonts un uzstādīšana 

33.11 Metāla izstrādājumu remonts 

33.12 Iekārtu remonts 

33.13 Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts 

33.14 Elektroierīču remonts 

33.15 Kuģu un laivu remonts un apkope 

33.16 Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope 

33.17 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts 

33.19 Citu ierīču remonts 

33.20 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana 
  

 D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 

35.11 Elektroenerģijas ražošana 

35.12 Elektroenerģijas apgāde 

35.13 Elektroenerģijas sadale 

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība 

35.21 Gāzes ražošana 

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem 

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem 

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 
  

 E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA 

36 Ūdens ieguve, attīr īšana un apgāde 

36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 

37 Notekūdeņu savākšana un attīr īšana 

37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstr āde 

38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 

38.12 Bīstamo atkritumu savākšana 

38.21 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) 

38.22 Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana 

38.31 Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana 

38.32 Šķirotu materiālu pārstrāde 

39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi  
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39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi  
  

 F  BŪVNIECĪBA 

41 Ēku būvniecība 

41.10 Būvniecības projektu izstrādāšana 

41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

42 Inženierbūvniecība 

42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

42.12 Dzelzceļu un metro būvniecība 

42.13 Tiltu un tuneļu būvniecība 

42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 

42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība  

42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība  

43 Specializētie būvdarbi 

43.11 Ēku nojaukšana 

43.12 Būvlaukuma sagatavošana 

43.13 Pētniecisko urbumu veikšana 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 

43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

43.29 Citu inženiersistēmu montāža  

43.31 Apmetēju darbi 

43.32 Galdnieku darbi 

43.33 Grīdas un sienu apdare 

43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi 

43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 

43.91 Jumta seguma uzklāšana 

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 
  

 
G  VAIRUMTIRDZNIEC ĪBA UN MAZUMTIRDZNIEC ĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU 
REMONTS 

45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniec ība, mazumtirdzniecība un remonts 

45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 

45.19 Citu automobiļu pārdošana 

45.20 Automobiļu apkope un remonts 

45.31 Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība 

45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība 

45.40 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts 

46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 

46.11 Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.12 Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.13 Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.14 Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.15 Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 
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46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.17 Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.19 Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

46.21 Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība 

46.22 Ziedu un augu vairumtirdzniecība 

46.23 Dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība 

46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība 

46.32 Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība 

46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 

46.34 Dzērienu vairumtirdzniecība 

46.35 Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība 

46.36 Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība 

46.37 Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība 

46.38 Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus 

46.39 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība 

46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 

46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība 

46.43 Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība 

46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība 

46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība 

46.46 Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība 

46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība 

46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība 

46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 

46.51 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība 

46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība 

46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

46.62 Darbgaldu vairumtirdzniecība 

46.63 Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība 

46.64 Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība 

46.65 Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība 

46.66 Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība 

46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība 

46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 

46.72 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība 

46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 

46.74 Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība 

46.76 Starpproduktu vairumtirdzniecība 

46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 

46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība 
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47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 

47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 

47.21 Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.22 Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.23 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.24 
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.26 Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.42 Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.62 Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.76 
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos 

47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos 

47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem 
  

 H   TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA 

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 

49.10 Pasažieru dzelzceļa transports 
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49.20 Kravu dzelzceļa transports 

49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi 

49.32 Taksometru pakalpojumi 

49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 

49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi 

49.50 Cauruļvadu transports 

50 Ūdens transports 

50.10 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports 

50.20 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports 

50.30 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos 

50.40 Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos 

51 Gaisa transports 

51.10 Pasažieru aviopārvadājumi 

51.21 Kravu aviopārvadājumi 

51.22 Kosmiskais transports 

52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 

52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība 

52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības 

52.22 Ūdens transporta palīgdarbības 

52.23 Aviotransporta palīgdarbības 

52.24 Kravu iekraušana un izkraušana 

52.29 Pārējās transporta palīgdarbības 

53 Pasta un kurjeru darbība 

53.10 Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu 

53.20 Citas pasta un kurjeru darbības 
  

 I  IZMITIN ĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI 

55 Izmitināšana 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās  

55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība 

55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība 

56 Ēdināšanas pakalpojumi 

56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 

56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma 

56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 

56.30 Bāru darbība 
  

 J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI 

58 Izdevējdarb ība 

58.11 Grāmatu izdošana  

58.12 Izziņu katalogu izdošana  

58.13 Laikrakstu izdošana  

58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana  
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58.19 Citi izdevējdarbības veidi 

58.21 Datorspēļu tiražēšana 

58.29 Citu programmatūru tiražēšana  

59 Kinofilmu, video filmu, telev īzijas programmu un skaņu ierakstu 
producēšana 

59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana 

59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas  

59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana 

59.14 Kinofilmu demonstrēšana 

59.20 Skaņu ierakstu producēšana  

60 Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide 

60.10 Radio programmu apraide 

60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide  

61 Telekomunikācija 

61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi 

61.20 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi 

61.30 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi 

61.90 Citi telekomunikācijas pakalpojumi 

62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 

62.01 Datorprogrammēšana  

62.02 Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos 

62.03 Datoriekārtu darbības pārvaldīšana 

62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi 

63 Informācijas pakalpojumi 

63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības 

63.12 Interneta portālu darbība 

63.91 Ziņu aģentūru darbība 

63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi 
  

 K   FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS 

64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 

64.11 Centrālo banku darbība 

64.19 Cita monetārā starpniecība  

64.20 Holdingkompāniju darbība 

64.30 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās 

64.91 Finanšu noma 

64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi 

64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 

65 Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu 

65.11 Dzīvības apdrošināšana 

65.12 Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu 

65.20 Pārapdrošināšana 

65.30 Pensiju uzkrāšana  

66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības 

66.11 Finanšu tirgus vadīšana 
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Kods Darbības apraksts  

66.12 Operācijas ar vērtspapīriem  

66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 

66.21 Riska un zaudējumu novērtēšana 

66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība 

66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība  

66.30 Fondu pārvaldīšana  
  

 L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu 

68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana  

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu 

68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 
  

 M  PROFESIONĀLIE, ZIN ĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI  

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

69.10 Juridiskie pakalpojumi  

69.20 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos 

70 Centrālo biroju darb ība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās 

70.10 Centrālo biroju darbība 

70.21 Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi 

70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās  

71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi  

71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 

71.20 Tehniskā pārbaude un analīze 

72 Zinātniskās pētniecības darbs 

72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā 

72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs 

72.20 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs 

73 Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība 

73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte  

74 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi  

74.20 Fotopakalpojumi 

74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi 

74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

75 Veterinārie pakalpojumi 

75.00 Veterinārie pakalpojumi 
  

 N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA 

77 Iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 
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Kods Darbības apraksts  

77.12 Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.22 Videoierakstu un disku iznomāšana 

77.29 Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings  

77.31 Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.32 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.33 Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) 

77.34 Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.35 Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus 

78 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu 

78.10 Nodarbinātības aģentūru darbība 

78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku  

78.30 Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana 

79 Ceļojumu biroju, t ūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi 

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi 

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 

80 Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana 

80.10 Personiskās drošības darbības 

80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi 

80.30 Izmeklēšanas darbības 

81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 

81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības 

81.21 Vispārēja ēku tīrīšana 

81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības 

81.29 Cita veida tīrīšanas darbības 

81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības  

82 Biroju administrat īvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības 

82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi  

82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības 

82.20 Informācijas zvanu centru darbība 

82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 

82.91 Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi 

82.92 Iepakošanas pakalpojumi 

82.99 Pārējas citur neklasificētas  uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 

 O  VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA 

84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 

84.11 Vispārējo valsts dienestu darbība  

84.12 
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot 
sociālo apdrošināšanu  

84.13 Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes paaugstināšana 

84.21 Ārlietas 
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84.22 Aizsardzība 

84.23 Tieslietu iestāžu darbība 

84.24 Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana 

84.25 Ugunsdzēsības dienestu darbība 

84.30 Obligātā sociālā apdrošināšana 
  

 P  IZGLĪTĪBA 

85 Izglītība 

85.10 Pirmskolas izglītība 

85.20 Sākumizglītība 

85.31 Vispārējā vidējā izglītība 

85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība 

85.41 Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā 

85.42 Akadēmiskā augstākā izglītība 

85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība 

85.52 Kultūras izglītība 

85.53 Transportlīdzekļu vadītāju apmācība 

85.59 Citur neklasificēta izglītība 

85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi 
  

 Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE 

86 Veselības aizsardzība 

86.10 Slimnīcu darbība 

86.21 Vispārējā ārstu prakse 

86.22 Specializētā ārstu prakse 

86.23 Zobārstu prakse 

86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 

87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 

87.10 Aprūpes centru pakalpojumi 

87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi 

87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe 

87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu 

88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas 

88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas 

88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība 

88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi  
  

 R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA 

90 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 

90.01 Mākslinieku darbība  

90.02 Mākslas palīgdarbības 

90.03 Mākslinieciskā jaunrade 

90.04 Kultūras iestāžu darbība 

91 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība 

91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība 
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91.02 Muzeju darbība 

91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība 

91.04 Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība 

92 Azartspēles un derības 

92.00 Azartspēles un derības 

93 Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība 

93.11 Sporta objektu darbība 

93.12 Sporta klubu darbība 

93.13 Fitnesa centru darbība 

93.19 Citas sporta nodarbības 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 

 S  CITI PAKALPOJUMI 

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darb ība 

94.11 Darba devēju organizāciju darbība 

94.12 Profesionālu organizāciju darbība 

94.20 Arodbiedrību darbība 

94.91 Reliģisko organizāciju darbība 

94.92 Politisko organizāciju darbība 

94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 

95 Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts 

95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts 

95.12 Sakaru iekārtu remonts 

95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts 

95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts 

95.24 Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts 

95.25 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts 

95.29 Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts 

96 Pārējo individu ālo pakalpojumu sniegšana 

96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana 

96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 

96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība 

96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 

96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 

 
T  MĀJSAIMNIEC ĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA   
    UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀ 

97 Mājsaimniecību kā darba devēju darb ība ar algotā darbā nodarbinātām personām 

97.00 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām 

98 Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās 

98.10 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās 

98.20 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi 

 U  ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA 

99 Ārpusteritori ālo organizāciju un instit ūciju darb ība 

99.00 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība 
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2.pielikums 
 

Izglītības un apmācību tematisko jomu kodi 
pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātās "LR izglītības klasifikācijas" 

 

Kods Izglītības un apmācību jomas 

 
0. VISPĀRĒJĀS PROGRAMMAS 

010 PAMATPROGRAMMAS 
 Pamata vispārējās programmas: pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas u.tml. 

090 PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  
 Personīgās karjeras plānošana, darbs komandā, saskarsmes prasme, publiskā runa, pozitīvā domāšana, 

pašnovērtējuma spēju izkopšana, laika izmantošanas prasmes u.c. programmas. 
 

1. IZGL ĪT ĪBAS PROGRAMMAS 
140 PEDAGOGU IZGLĪTĪBA UN IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES PROGRAMMAS 

 Praktiskie pedagoģiskie kursi, skolotāju apmācība; 
Mācību programmu izstrāde, pedagoģiskās zinātnes, didaktika, tālmācības metodoloģija; 
Pirmsskolas skolotāju sagatavošana; 
Sākumskolas skolotāju sagatavošana, klases audzinātāju apmācība, dzimtās valodas skolotāju 

sagatavošana, speciālās izglītības skolotāju izglītības programma; 
Teorētisko priekšmetu (valodu, matemātikas, vēstures) skolotāju sagatavošana, speciālo mācību 

priekšmetu skolotāju sagatavošana, vidējās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāju 
izglītības programma; 

Arodapmācības skolotāju sagatavošana, autovadītāju un satiksmes drošības instruktoru apmācība, 
aviācijas instruktoru apmācība, daiļamatniecības skolotāju sagatavošana,  fiziskās audzināšanas 
skolotāju sagatavošana, komercpriekšmetu skolotāju sagatavošana,  mūzikas skolotāju sagatavošana, 
tehnisko priekšmetu skolotāju sagatavošana, māszinību skolotāju sagatavošana, slimnieku kopšanas 
programmu pasniedzēju apmācība. 

 
2. HUMANIT ĀRĀS ZINĀTNES UN MĀKSLAS PROGRAMMAS 

210 MĀKSLAS NOZARES 
 Daiļamatniecība (vispārējas programmas), māksla (vispārējas programmas); 

Estētika, mākslas vēsture, mākslas teorija,  zīmēšana, gleznošana, tēlniecība, gravēšana, kaligrāfija, 
litogrāfija; 

Mūzika, mūzikas vēsture, komponēšana, diriģēšana, teātris, runas māksla, dramaturģija, kino un teātra 
vēsture, mākslas institūciju pārvalde, dejas, horeogrāfija, cirks; 

Foto, kino un video māksla, animācija, filmu uzņemšana,  radio un televīzijas uzvedumi, datorgrafika,    
datorsalikums, fotografēšana, grafiskais dizains, ilustrēšana, iespiešana un iesiešana, sietspiede, 
tipogrāfijas salikums, skaņu tehnika, diskžokeju sagatavošana; 

Dizains, rūpniecības  izstrādājumu dizains,  modes dizains, kostīmu modelēšana, skatuves noformēšana, 
interjera arhitektūra; 

Amatniecības programmas, aušanas māksla, izšūšana, keramika, kokgriezumi, metāla mākslinieciskā 
apstrāde, stikla daiļamatniecība, akmeņu kalšana,  gleznu ierāmēšana, floristika,  mūzikas instrumentu 
izgatavošana un remonts, sudrabkaļa arods, zeltkaļa arods, juvelierizstrādājumu izgatavošana, kultūras 
pieminekļu aizsardzība. 

220 HUMANITĀRĀS ZINĀTNES 
 Humanitārās zinātnes (vispārējās programmas); 

Reliģija un tās vēsture, teoloģija; 
 Filoloģija, dzimtā valoda un daiļliteratūra, dzimtās valodas lingvistika un semantika, valodas kopšana, 

zīmju valoda;  
Vēsture un arheoloģija, kultūras vēsture, literatūras vēsture, muzeoloģija, zinātnes un ideju vēsture;   
Filozofija, loģika, morāle, ētika; 

222 Svešvalodu programmas, svešvalodu lingvistika un semantika, tulkošanas programmas, senās valodas. 
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 3. SOCIĀLĀS ZINĀTNES, UZŅĒM ĒJDARB ĪBA UN TIES ĪBAS 
310 SOCIĀLĀS UN CILVĒKRĪCĪBAS ZINĀTNES 

 Sociālās zinātnes, uzvedības teorija; 
Psiholoģija, psihoanalīze, psihoterapija, attīstība un bērnu psiholoģija; 
Demogrāfija, etnoloģija,  kriminoloģija, kultūras ģeogrāfija, sociālā antropoloģija, socioloģija; 
Cilvēktiesības,  pilsoņu tiesības un pienākumi, politikas vēsture un zinātne, starptautiskās attiecības; 
Ekonomika, makroekonomika, nacionālie konti, starptautiskā ekonomika. 

320 ŽURNĀLISTIKA UN INFORMĀCIJA   
 Žurnālistika, radio un teležurnālistika, ziņu pārraides, publicēšana ; 

Arhīvu zinātnes, bibliotekāru sagatavošana, informācijas zinātne, muzeju dokumentācija. 
340 UZŅĒMĒJDARBĪBA UN ADMINISTRĒŠANA 

 Biznesa ekonomika, bizness un administrācija;  
Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, īpašumu pārdošana, akciju turēšana, noliktavu darbs, patērētāju 

pakalpojumi, pārdošana pa telefonu, vairāksolīšana;  
 Tirgus pētniecība, reklāma, sabiedriskās attiecības;  
 Bankas un finanses, apdrošināšana, biznesa finanses, brokera darbs, noguldījumu analīze, noguldījumi 

un vērtspapīri, pensiju apdrošināšana, sociālā nodrošināšana; 
 Grāmatvedība, audits, nodokļu uzskaite; 
Personāla vadība,  valsts administrācija, vietējā pašpārvalde, kvalifikācijas celšana,  biznesa 

administrācija, kursi sava biznesa uzsākšanai;  
Sekretāru programma, stenogrāfija, reģistratoru apmācība, lietvedības programmas, mašīnrakstīšana,  
 datu ievads, lietišķā sarakste, biroju automatizācija;  
Darba organizācija, darba uzlabošana, arodbiedrību kursi (vispārējie). 

380 TIESLIETU ZINĀTNES 
 Tieslietu studijas, tiesību vēsture; darba likumdošana, komerctiesības, krimināltiesības; notāru 

sagatavošanas programmas. 
 

4. DABAS ZINĀTNES UN MATEM ĀTIKA 
420 DZĪVĀS DABAS ZINĀTNES 

 Bioloģija, botānika, zooloģija, entomoloģija, ornitoloģija, toksikoloģija, mikrobioloģija, ģenētika,   
   bioķīmija, biofizika, farmakoloģija; 
Ekoloģija, vides zinātne. 

440 FIZIKĀLĀS  ZINĀTNES 
 Astronomija un kosmosa zinātnes, fizika, optika; 

Ķīmija (organiskā, analītiskā u.c.); 
Ģeoloģija, ģeodēzija, ģeofizika, mineraloģija, ģeogrāfija, meteoroloģija, jūras zinātne, hidroloģija, 
vulkanoloģija, seismoloģija,  paleoekoloģija, atmosfēras zinātnes. 

460 MATEMĀTIKAS UN STATISTIKAS ZINĀTNES 
 Matemātika, algebra, ģeometrija, lietišķā matemātika, skaitļu analīze;  

       Statistika, matemātiskā statistika, varbūtību teorija. 
 DATORZINĀTNES 

481 Datorzinātnes ir zinātnes nozare par datorsistēmu un skaitļošanas tehnikas vides projektēšanu, uzturēšanu 
un koordinēšanu 

 Datorzinātnes, datorsistēmu analīze, informātika, operatīvās sistēmas, datorprogrammēšana, 
   datorsistēmu projektēšana,  programmēšanas  valodas (Visual Basic, C++, u.c.), tīkla administrēšana. 

Datoru lietošana ir zinātnes nozare par datoru un programmatūru praktisko pielietošanu. 
482 Programmatūra datu apstrādei,  programmatūra vārdu apstrādei, programmatūra drukātu materiālu  

   izdošanai, programmatūra aprēķiniem ( galvenokārt grāmatvedības programmas), interneta lietošana, 
   datoru lietošana. 
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 5. INŽENIERZIN ĀTNES, RAŽOŠANA UN CELTNIEC ĪBA  

520 INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS 

 Inženierzinātnes, materiālu tehnoloģijas; mehānika, metalurģija, metālliešana, metālu slīpēšana, 
virpošana un mehāniskā apstrāde, metināšana, skārda apstrāde, atslēdznieka arods, hidraulika, 
pulksteņu izgatavošana un remonts, ieroču izgatavošana, velosipēdu ražošana un remonts; 

Elektroenerģijas ražošana, elektrolīniju uzstādīšana un apkope, elektrotehnika, elektrisko   ierīču 
remonts, gāzes sadale, atomenerģija, siltumenerģija, gaisa kondicionēšana; 

Automatizācija, datortehnika, datortehnikas remonts, elektronika, robototehnika, telekomunikāciju 
tehnoloģija, tīkla tehnoloģijas,  elektroniskā datu apstrāde, televizoru un radio remonts; 
Ķīmijas tehnoloģijas, bioķīmija, naftas, gāzes un minerālu pārstrāde, laboratoriju tehnoloģijas; 
Automobiļu konstruēšana, ražošana, diagnostika, remonts, krāsošana; motociklu konstruēšana, remonts; 

lidmašīnu un helihopteru ražošana un apkope;  kuģu būve; lauksaimniecības mašīnbūve. 
540 IZGATAVOŠANA UN PĀRSTRĀDE 

 Pārtikas tehnoloģijas, piena produktu ražošana, siera ražošana, miltu izstrādājumu ražošana, 
konditorejas izstrādājumu ražošana, lopu kaušana, gaļas pārstrāde, pārtikas konservēšana, pārtikas 
produktu un dzērienu  ražošana, alus darīšana, vīna ražošana, uzturzinības, tabakas pārstrāde; 

Apģērbu ražošana, vērpšana, rūpnieciskā aušana, drēbnieka amats, rūpnieciskā adīšana, 
tekstilizstrādājumu izgatavošana, ādas apstrāde, ādas izstrādājumu ražošana, apavu ražošana, apavu 
remonts, kažokādu apstrāde, kažokādu izstrādājumu izgatavošana, mīksto mēbeļu izgatavošana, 
polsterēšana, seglinieka amats, klientu individuālo pasūtījumu izpildīšana; 

Kokapstrāde un virpošana, kokmateriālu tehnoloģijas, koksnes tehnoloģijas,  mēbeļu galdniecība, 
niedru pinumu un bambusa izstrādājumu izgatavošana, papīra ražošana un pārstrāde, plastmasas 
pārstrāde, sintētisko šķiedru ražošana, gumijas pārstrāde, rūpnieciskā keramika, stikla liešana, akmeņu 
skaldīšana; 

Kalnrūpniecība, akmeņogļu ieguve, minerālu tehnoloģijas,  karjeru uzraudzība, naftas un gāzes ieguve. 
580   ARHITEKTŪRA UN BŪVNIECĪBA 

 Arhitektūra, ainavu arhitektūra, kartogrāfija un zemes mērīšana, topogrāfija,  pilsētu un lauku attīstība 
un plānošana, mikrorajonu plānošana; 

Būvniecības tehnoloģijas, tehniskā zīmēšana un rasēšana, ēku būvniecība un ekspluatācija, mūrēšana, 
namdaru un būvgaldnieku darbi, sastatņu tehnoloģijas,  flīzēšana, krāsošana un sienu klāšana, metāla  
konstrukcijas būvniecībā, jumtu labošana, iestiklošana, sanitārtehniķa arods, ventilācijas sistēmu 
ierīkošana, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmu izveide, tiltu 
būve, ceļu būve, nojaukšana. 

 6. LAUKSAIMNIEC ĪBA 
620 LAUKSAIMNIEC ĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIEC ĪBA 

 Agronomija, augsnes zinātne, apūdeņošanas tehnika, augsnes un ūdens tehniķu programmas, 
graudkopība, augļkopība, dārzeņu audzēšana, vīnkopība, lopkopība, aitkopība, cūkkopība, zirgkopība,  
putnkopība, biškopība,  dzīvnieku dresēšana, suņu audzēšana; 

Dārzkopība, dekoratīvo augu  audzēšana, puķkopība, siltumnīcu saimniecība, sporta laukumu apkope; 
Mežkopība, mežsaimniecība, mežizstrādes tehnika, medības; 
Zvejniecība, dziļūdens zveja, zivkopība. 

640 VETERINĀRIJA 
 Veterinārā medicīna  un zinātne, veterinārā palīdzība, dzīvnieku pavairošanas zinātne. 

  7. VESELĪBA UN SOCIĀLĀ  LABKL ĀJĪBA 
720 VESELĪBA 

 Vispārējā medicīna, anatomija, epidemioloģija, citoloģija, fizioloģija, imunoloģija, pataloģija, 
anestezioloģija, pediatrija, ginekoloģija, iekšķīgo slimību  medicīna, ķirurģija, plastiskā ķirurģija, 
neiroloģija, kardioloģija,  psihiatrija, oftalmoloģija, onkoloģija, tiesu medicīna, homeopātiskā 
medicīna; 

 Dzemdniecība, higiēna, zīdaiņu higiēna, slimnieku kopšana, vecu ļaužu aprūpe, sanitāra darbs, primārā 
aprūpe, psihiatriskā aprūpe; 

Stomatoloģija, ortodontija, odontoloģija, zobu higiēna; 
Ātrās palīdzības tehnoloģijas, dzirdes protezēšana, medicīnisko laboratoriju tehnoloģijas, optiskā 
protezēšana,  optiskās tehnoloģijas, radioloģija, rentgena tehnoloģijas, radioterapija, protezēšanas 
tehnoloģijas; 

Fizioterapija, medicīniskā masāža, rehabilitācija, runas pataloģija un terapija, dietoloģija; 
Farmācija, aptieku farmācija. 
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760 SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA 

 Bērnu aprūpe, bērnu  un jauniešu  brīvā laika programmas, strādājošo jauniešu programmas; 
Sociālā politika, teorija, prakse, aprūpe; ģimenes un laulību konsultācijas, atbalsta programmas krīžu 

gadījumos, konsultāciju sniegšanas programmas no alkohola un narkotikām atkarīgajiem, 
profesionālā orientācija, programmas par vardarbības izpausmēm. 

 8. PAKALPOJUMI 
810 INDIVIDU ĀLIE PAKALPOJUMI 

 Sabiedriskā ēdināšana, ēdienu gatavošana restorānos un viesnīcās, kulinārija, restorānu  pakalpojumi, 
viesmīļu un bārmeņu pakalpojumi, viesnīcu un moteļu pakalpojumi, viesnīcu reģistratoru apmācība; 

Atpūtas organizēšana, ceļojumu aģentūru pakalpojumi,  gidu un grupu vadītāju sagatavošana, tūrisma 
programmas, lidostu apkalpojošā personāla sagatavošana; 

Sporta treneru un instruktoru sagatavošana,  sporta vadība, sporta tiesnešu sagatavošana, žokeja darbs; 
Mājturības programmas, mājsaimniecības ekonomika, ķīmiskā tīrīšana un veļas mazgāšana, 

skursteņslaucītāja arods, bēru pakalpojumi; 
Frizieru pakalpojumi, kosmetoloģija, manikīrs, pedikīrs, skaistumkopšana, dekoratīvā kosmētika, 

fitness un svara vērotāji, parūku izgatavošana. 
840 TRANSPORTA PAKALPOJUMI 

 Aviācija un navigācija, dažādu transporta līdzekļu ( autobusu,  celtņu, smago automašīnu u.c.) 
vadīšanas apmācība, gaisa satiksmes kontrole, gaisa satiksmes pakalpojumi, stjuartu apmācība, 
jūrnieku programmas, kajīšu personāla apmācība, kuģošanas prasmes, kuģu ekspluatācija, pasta 
darbība un pakalpojumi, dzelzceļa ekspluatācija.  

850 VIDES AIZSARDZĪBA 
 Vides pētījumi, vides  aizsardzība, dabas resursu izmantošanas programmas, dabas resursu aizsardzība; 

Ūdens un gaisa piesārņojuma kontrole, rūpniecisko izmešu regulēšana, trokšņu regulēšana,  vides 
kontrole, atkritumu otrreizējā pārstrāde, zinātne par zemeslodi; 

Mežziņu apmācības, nacionālo parku un savvaļas dzīvnieku saimniecības; 
Sabiedriskā higiēna, atkritumu savākšana, notekūdeņu savākšana, ielu tīrīšana. 

860 CIVILĀ UN MILITĀRĀ AIZSARDZĪBA  
 Policijas darbs, policistu sagatavošana, apsardze, miesassargu sagatavošana, cietumu darbs, tiesību 

aizsardzība, civilā drošība,  ugunsdrošība, ugunsdzēsēju sagatavošana, muitas darbs; 
Darba drošība, darba aizsardzība, ergonomika, stress darbā; 
Milit ārā zinātne, militārā aizsardzība, valsts drošība. 
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3.pielikums 
 

IZGL ĪTĪBAS LĪMEŅI 
 

(Paskaidrojumi  jautājumu L’103 un L’108 aizpildīšanai) 

Izglītības līmeņi Paskaidrojumi 
  Nav skolas izglītības Personas, kas nav mācījušās skolā, neatkarīgi no tā vai prot lasīt un 

rakstīt. 
 Zemāka par sākumskolas izglītību Nepabeigta sākumskolas izglītība, t.sk. bērni, kas uzsākuši mācības 

skolā. 
           Vispārējā izglītība   
                Tai skaitā:  
 Sākumskolas izglītība 
  (pamatizglītības 1.pakāpe)   

Pabeigts mazāks klašu skaits nekā nepieciešams pamatizglītības 
līmenim, taču vismaz 4 klases līdz 2005.g. No 2006.gada  - vismaz 
6.klases. 

 Pamatizglītība 
  (pamatizglītības 2.pakāpe)    

Pabeigts sekojošs klašu skaits: 
līdz 1940.g.- 6 klases, 
līdz 1961.g.- 7 klases, 
no 1962.g. līdz 1989.g. - 8 klases, 
no 1990.g. - 9 klases. 

 Vispārējā vidējā   Līdz 1989.gadam -  10-11 klases, 
no 1990.gada - 12 klases . 

 Vispārējā vidējā pēc arodizglītības  Pabeigta arodskola/tehnikums, kas nedod vispārējo vidējo izglītību 
un pēc tam (uzreiz pēc arodskolas/tehnikuma absolvēšanas vai pēc 
kāda laika) vēl 1 gadu apgūti tikai vispārizglītojošie priekšmeti 
(izlīdzinošais kurss) 

  Profesionālā izglītība   
 Tai skaitā:  

 Profesionālā pamatizglītība  Gadījumos, kad paralēli pamatizglītībai ir apgūta kāda 
arodapmācība programma (retos gadījumos, piem., atsevišķās 
lauksaimniecības skolās, cietumā). Mācību ilgums 1-2 gadi. 

 Arodizgl ītība pēc pamatizglītības Pēc pamatskolas absolvēta arodskola/tehnikums, kas nedod tiesības 
stāties augstskolā. Mācību ilgums 2-3 gadi. 
 

 Profesionālā vidējā izglītība  Pēc pamatskolas absolvēta arodskola/tehnikums ar tiesībām stāties 
augstskolā. Mācību ilgums 3-4 gadi. 

 Profesionālā izglītība pēc vispārējas 
vidējās izglītības  

Pēc vidusskolas absolvēta arodskola/tehnikums.  
Mācību ilgums 2-3 gadi.  

    
 Augstākā (terciārā) izglītība     
              Tai skaitā:  
 Pirmā līmeņa profesionālā  
augstākā izglītība  

Pēc vidējās izglītības iegūšanas pabeigta koledža vai augstskolā 
mācoties 2-3 gadus  apgūta  koledžas mācību programma. 
Diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sāka 
izdot  2001.gadā. 

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

Augstskolu absolventi (personas, kuras beigušas augstskolu gan 
pirms, gan pēc 1990.gada). 

 Zinātniskais grāds   Zinātņu doktors 
 


