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RESPONDENTU GRUPA 

Modulī piedalās visas personas 15 - 34 gadu vecumā. 
 

MODUĻA JAUTĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA 

Elektroniskā anketa 
Moduļa jautājumi atvērsies pēc Darbaspēka anketas 2.daļas jautājuma L’106, L’108 vai L’109k. Elektroniskajā anketā 

jautājumu atvēršanās secība būs citādāka nekā jautājumu izvietojums papīra anketā. 

Papīra anketa 
Ja kādu tehnisku vai citu problēmu dēļ netiks izmantota moduļa anketas elektroniskā versija, tad moduļa jautājumi jāsāk 

uzdot pēc Darbaspēka apsekojuma anketas 2.daļas: 
• L’106 jautājuma, ja ir atzīmēta 5.atbilde,  
• L’108 jautājuma, ja ir atzīmēta 1. - 4.atbilde, 
• L’109k jautājuma. 

 
PASKAIDROJUMI PAR ATSEVIŠĶIEM MODUĻA JAUTĀJUMIEM 

Atbilžu variantu –“nezinu, neatceros” atzīmēt tikai tādos gadījumos, ja respondents tiešām nezina vai neatceras konkrētus 
faktus! 

I.nodaļa. PAPILDINFORM ĀCIJA PAR IZGL ĪTĪBU 

P’2m. Norādiet mēnesi, kad Jūs sekmīgi ieguvāt pašreizējo augstāko izglītības līmeni! 
Šis jautājums attiecas uz personām, kuras ir sekmīgi ieguvušas pašreizējo augstāko izglītības līmeni. 

P’4.Kur notika profesionālās izglītības mācību nodarbības pašreizējā sekmīgi iegūtajā augstākajā izglītības līmenī? 
Uz šo jautājumu atbild personas, kurām ir kāds no profesionālās izglītības veidiem. 
Profesionāla izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei pilna 
vai nepilna laika studijās, kur vismaz 25% no mācību programmas ir profesionāli orientēta.  
Ja vismaz 75 % no profesionālās izglītības mācību nodarbībām notika skolā, koledžā vai mācību centrā, tad atzīmē 1.atbildi. 
Ja vismaz 75 % no profesionālās izglītības mācību nodarbībām notika uzņēmumā, tad atzīmē 2.atbildi.  
Ja profesionālās izglītības nodarbības notika gan mācību iestādē, gan uzņēmumā, t.i., mazāk nekā 75% no tām notika skolā, 
koledžā vai mācību centrā, tad atzīmē 3.atbildi.  
Ja persona nespēj formulēt, kur notika profesionālās izglītības mācību nodarbības, tad atzīmē 5.atbildi. 
Uz šo jautājumu neatbild personas, kurām nav skolas izglītības vai arī tā ir zemāka par sākumskolas izglītību, kā arī personas ar 
vispārējo izglītību un augstāko izglītību. 

P’6.Vai pēc pašreizējā sekmīgi iegūtā augstākā izglītības līmeņa Jūs esat uzsācis kādas citas formālās izglītības studijas/ 
mācības? 
Formālā izglītība - sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi 
apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas 
dokuments. Formālo izglītību iegūst akreditētās izglītības iestādēs. 
Ja persona pēc sekmīgi iegūtā pašreizējā augstākā izglītības līmeņa ir uzsākusi kādas citas formālās izglītības studijas/ mācības, 
tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona pēc sekmīgi iegūtā pašreizējā augstākā izglītības līmeņa nav uzsākusi nekādas citas formālās izglītības studijas/ 
mācības vai arī mācījās kursos, piedalījās (kā klausītājs) jebkāda veida apmācībās/ semināros, kursos, kas nav iekļautas izglītības 
sistēmā, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 

P’7.Vai Jūs esat pārtraucis šīs formālās izglītības studijas/ mācības? 
Ja iepriekš uzsāktās formālās izglītības studijas/ mācības tika pamestas vai atstātas bez apliecinoša valsts atzīta izglītības 
dokumenta neatkarīgi no iemesliem un nolūka atsākt studijas/ mācības vai nē, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 

P’8g.Kurā gadā tas notika? 
Ja persona vairākas reizes ir pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības, tad jānorāda gads, kad pēdējo reizi persona ir 
pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības!  
Ierakstiet gadu. 

P’9m.Kur ā mēnesī tas notika? 
Ja persona vairākas reizes ir pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības, tad jānorāda mēnesis, kad pēdējo reizi persona ir 
pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības! 
Ierakstiet mēnesi. 
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II.nodaļa. DARBS STUDIJU/ MĀCĪBU LAIK Ā 

P’11.Vai formālās izglītības studiju/ mācību laikā Jūs strādājāt apmaksātā praksē? 
Jāņem vērā viss studiju/ mācību periods (ne tikai pēdējās studijas/ mācības) viena kalendārā gada ietvaros neatkarīgi no, vai 
studijas/ mācības bija pilna vai nepilna studiju sistēmā klātienē vai neklātienē. 
“Darbs” šeit nozīmē - apmaksāts darbs vai darbs, no kura persona gūst ienākumus. 
Ja persona strādāja apmaksātā praksē vai stažēšanās programmās, t.sk. mācekļa gadi, kas ir obligāta mācību programmas 
sastāvdaļa, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona strādāja neapmaksātā praksē vai stažēšanās programmās, t.sk. mācekļa gadi, kas ir obligāta mācību programmas 
sastāvdaļa, vai arī vispār nestrādāja šāda veida darbu studiju laikā, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 

P’12.Cik ilgu laiku Jūs strādājāt apmaksātā praksē viena kalendārā gada ietvaros? 
Šajā jautājumā ir jānoskaidro, vai darbs ilga mazāk vai vairāk par mēnesi viena kalendārā gada ietvaros, ko var izteikt arī kā: 

• 4 pilnas darba laika nedēļas (8 stundu darba diena) viena kalendārā gada ietvaros; 
• 8 nepilna darba laika nedēļas viena kalendārā gada ietvaros; 
• 150 nostrādātas stundas viena kalendārā gada ietvaros. 

P’13.Vai Jūs strādājāt paralēli studij ām/ mācībām ārpus formālās izglītības studiju/ mācību laika? 
Jāņem vērā viss studiju/ mācību periods (ne tikai pēdējās studijas/ mācības) viena kalendārā gada ietvaros neatkarīgi vai studijas/ 
mācības bija pilna vai nepilna studiju sistēmā klātienē vai neklātienē. 
“Darbs” šeit nozīmē – apmaksāts darbs vai darbs, no kura persona gūst ienākumus, tikai ārpus izglītības programmas, piemēram, 
strādājot vakaros, brīvdienās vai brīvlaikā utml. 
Ja persona strādāja apmaksātā darbā, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona strādāja neapmaksātā darbā vai arī vispār nestrādāja paralēli formālās izglītības studijām/ mācībām, tad atzīmē 2.atbildi 
“Nē”. 

P’14.Cik ilgu laiku Jūs strādājāt paralēli studij ām/ mācībām ārpus formālās izglītības studiju/ mācību laika viena 
kalendārā gada ietvaros? 
Skatīt paskaidrojumus pie P’12.jautājuma. 
Darba ilgums apmaksātā praksē un darbā ārpus mācību/ studiju laika nesummējas! 

P’15.Vai Jūs pārtrauc āt studijas/ mācības ilgāk par vienu akadēmisko/ mācību gadu? 
Akadēmiskais gads – studiju periods viena gada apjomā atbilstoši akadēmiskajam kalendāram (piemēram, 2007./2008. ak.g.). 
Akadēmiskajā gadā ir rudens un pavasara semestris. 
Ja persona ir pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības ilgāk nekā vienu akadēmisko/ mācību gadu, tad atzīmē 1.atbildi 
“Jā”. 
Ja persona vispār nav pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības vai arī pārtraukusi laika posmā līdz vienam akadēmiskajam/ 
mācību gadam, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 

P’16.Vai Jūs strādājāt šajā laikā?  
“Darbs” šeit nozīmē – apmaksāts darbs vai darbs, no kura persona gūst ienākumus, studiju pārtraukuma/-u periodā, kas ir ilgāks 
par vienu akadēmisko/ mācību gadu, neatkarīgi no pārtraukumu skaita. 
Ja persona šajā/-os studiju/ mācību pārtraukumā/-os strādāja apmaksātā darbā, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona strādāja neapmaksātā darbā vai arī vispār nestrādāja studiju/ mācību pārtraukuma/-u laikā, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 

P’17.Cik ilgu laiku Jūs strādājāt šajā studiju/ mācību pārtraukuma laik ā? 
Skatīt paskaidrojumus pie P’12.jautājuma. 
Darba ilgums apmaksātā praksē, darbā ārpus mācību/ studiju laika un darbā formālās izglītības studiju/ mācību pārtraukuma/-u 
laikā nesummējas! 

III.noda ļa. PIRMAIS DARBS 

P’18=3 vai 4. Ja persona pēc pašreizējā sekmīgi iegūtā augstākā izglītības līmeņa ir uzsākusi un pārtraukusi citas formālās 
izglītības studijas/ mācības, tad skat. moduļa jautājumu P’8g. nevis pamatanketas jautājumu L’105. 

P’19.Vai pēc formālās izglītības studiju/mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas Jūs strādājāt? 
“Darbs” šeit saprotams kā apmaksātais darbs vai darbs, no kura persona gūst ienākumus. 

P’20.Vai kādā no šiem darbiem Jūs strādājāt ilgāk par 3 mēnešiem? 
 “Darbs” šeit un turpmāk saprotams kā apmaksātais darbs vai darbs, no kura persona gūst ienākumus, kas ir ilgāks par 3 
mēnešiem, pie viena darba devēja neatkarīgi no darba pienākuma izmaiņām. 
Pirmajā darbā netiek ieskaitīta apmaksāta/ neapmaksāta prakse, darbs vasarā tajā pašā vai citā uzņēmumā, kā arī obligātais 
militārais dienests. 
Ja persona savā pirmajā darbā pēc formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas ir strādājusi ilgāk par 3 
mēnešiem, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona savā pirmajā darbā pēc formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas ir strādājusi mazāk par 3 
mēnešiem, piem., īslaicīgi, gadījuma (sezonas) darbi, nav izturējusi pārbaudes laiku darba vietā, vai strādājusi neapmaksātos 
darbus, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 
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P’21. Vai pašreizējais darbs ir Jūsu pirmais darbs, kas ir ilgāks par 3 mēnešiem, pēc formālās izglītības studiju/ mācību 
pabeigšanas/ pārtraukšanas? 
“Pirmais darbs” šeit un turpmāk saprotams kā pirmais apmaksātais darbs vai pirmais darbs, no kura persona gūst ienākumus, kas ir 
ilgāks par 3 mēnešiem, pie viena darba devēja neatkarīgi no darba pienākuma izmaiņām. 
Iespējams, ka pirmais darbs bija uzsākts pirms formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas. 
Ja personai pašreizējais darbs ir pirmais darbs pēc formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas, kurā viņa strādā 
ilgāk par 3 mēnešiem, tad atzīmē 1.atbildi “Jā”. 
Ja persona pirmo darbu, kurā viņa strādāja ilgāk par 3 mēnešiem, ir pārtraukusi, tad atzīmē 2.atbildi “Nē”. 

P’22g. Kurā gadā Jūs sākāt strādāt savā pirmaj ā darbā, kas bija ilgāks par 3 mēnešiem? 
Ja pirmais darbs, kurā persona strādāja ilgāk par 3 mēnešiem, ir uzsākts pirms formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ 
pārtraukšanas, tad darba uzsākšanas gads būs pirms formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas gada, lai gan 
tas ir pirmais darbs pēc formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas/ pārtraukšanas. 
Ierakstiet gadu. 

P’23m.Kurā mēnesī Jūs sākāt strādāt savā pirmaj ā darbā? 
Ierakstiet mēnesi. 

P’24g.Kurā gadā Jūs pārtrauc āt/ beidzāt strādāt savā pirmaj ā darbā? 
Ierakstiet gadu. 

P’25m.Kurā mēnesī Jūs pārtrauc āt/ beidzāt strādāt savā pirmaj ā darbā? 
Ierakstiet mēnesi. 

P’26m. Precizējiet, cik mēnešus Jūs strādājāt savā pirmaj ā darbā, kas bija ilgāks par 3 mēnešiem!   
Darba ilgums tiek aprēķināts kā nostrādāto mēnešu skaits pie viena darba devēja neatkarīgi no darba pienākuma izmaiņām.  
Ierakstiet mēnešu skaitu pirmajā darbā, kurā persona strādāja ilgāk par 3 mēnešiem. 

P’27.Kāda bija Jūsu profesija pirmajā darbā? 
Šeit jāraksta tā profesija, kurā persona strādāja, uzsākot pirmo darbu. 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’41. 

P’27k.Profesijas kods: 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’41k. 

P’28.Kāds bija Jūsu nodarbinātības statuss pirmajā darbā? 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’42. 

P’29.Jūsu darba līgums vai vienošanās par darbu bija uz noteiktu vai nenoteiktu laiku? 
Gadījumā, ja personai bija noslēgts beztermiņa līgums arī pārbaudes laikā, tad atzīmē 1.atbildi “Pastāvīgs darbs uz nenoteiktu 
laiku”. 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’43. 

P’30.Vai pirmaj ā darbā Jūs strādājāt pilnu vai nepilnu darba laiku? 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’55. 

P’31.Kādā veidā Jūs atradāt pirmo darbu? 
Persona varēja būt izmēģinājusi dažādus darba meklēšanas veidus, bet jāatzīmē galvenais veids, kas palīdzēja atrast pirmo darbu. 
Ja persona atrada pirmo darbu, izmantojot Nodarbinātības Valsts Aģentūras mājas lapā publicētos sludinājumus vai arī tieši 
kontaktējoties ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras konsultantiem, tad atzīmē 2.atbildi. 
Ja persona atrada pirmo darbu, izmantojot iepriekšējo pieredzi tajā pašā uzņēmumā (iepriekš strādāja vasaras/ studenta darbos, 
mācekļa gados, praksē (apmaksātā vai neapmaksātā) vai arī kā brīvprātīgais), tad atzīmē 6.atbildi. 
Ja persona ir lietojusi kādu citu darba meklēšanas metodi, kas palīdzēja atrast pirmo darbu un tā nav uzskaitīta iepriekšējās atbildēs 
(no 1.līdz 7.), tad atzīmē 8.atbildi. 

P’31c.Precizējiet, lūdzu, kādā veidā Jūs atradāt pirmo darbu! 
Ierakstiet, kādā veidā persona atrada pirmo darbu 

P’33.Ar ko Jūs nodarbojāties pēc tam, kad pēdējo reizi bija pabeigtas/ pārtrauktas form ālās izglītības studijas/ mācības un 
pirms tika sākts pirmais darbs? 
Par personas aktivitāti pārejas posmā no studijām/ mācībām uz pirmo darbu jautā tikai tādos gadījumos, ja šis pārejas posms ir 
ilgāks par 3 mēnešiem. 
Šajā jautājumā tiek jautāts par galveno aktivitāti, ar ko persona nodarbojās pēc formālās izglītības studiju/ mācību pabeigšanas, 
bet, ja persona ir uzsākusi un pārtraukusi formālās izglītības studijas/ mācības, tad pēc citas formālās izglītības studiju/ mācību 
pārtraukšanas, un pirms pirmā darba, kas bija ilgāks par 3 mēnešiem, uzsākšanas.  
Jautājums tiek uzdots par laika posmu pēc izglītības pabeigšanas/ pārtraukšanas un pēc brīvdienām, ja personai tādas ir bijušas. 
Ja persona pārejas posmā ir strādājusi dažādus īslaicīgus (maksimāli tr īs mēnešus), gadījuma (sezonas) darbus, nav izturējusi 
pārbaudes laiku darba vietā, vai strādājusi neapmaksātos darbus, tad atzīmē 1.atbildi. 
Ja persona pārejas posmā pildīja obligāto militāro dienestu, tad atzīmē 2.atbildi. Brīvprātīgi obligāto militāro dienestu var pildīt arī 
sievietes – Latvijas pilsones. 
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P’34.Kāpēc Jūs nemeklējāt darbu? 
Pie ģimenes pienākumiem ietilpst arī aprūpes pakalpojumi bērnam/ -iem, kā arī slimam, nespējīgam pieaugušajiem. Skatīt 
paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma D’58. 
Ja persona mācījās kursos, piedalījās (kā klausītājs) jebkāda veida apmācībās/ semināros, kursos, kas nav iekļautas izglītības 
sistēmā, tad atzīmē 2.atbildi. Šeit 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. 
Ja persona darbojas kā brīvprātīgais, tad atzīmē 3.atbildi. Brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina 
personas zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Persona veic brīvprātīgo 
darbu bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. 
Ja persona strādāja neapmaksātā praksē vai stažēšanās programmās, t.sk. mācekļa gadi, vai arī personai bija citi iemesli, kāpēc tā 
nemeklēja darbu un tie nav uzskaitīti iepriekšējās atbildēs (no 1.līdz 4.), tad atzīmē 5.atbildi.  

P’34c.Precizējiet, lūdzu, kāds bija šis iemesls! 
Ierakstiet iemeslu, kāpēc pārejas posmā no studijām/ mācībām uz pirmo darbu, persona nestrādāja un nemeklēja darbu. 

IV.nodaļa. VECĀKU IZGL ĪTĪBA 

P’35.Kas Jūs audzināja līdz 15 gadu vecumam? 
Ja jaunieti līdz 15 gadu vecumam lielāko daļu no bērnības audzināja: 

1. abi vecāki, neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši laulāti vai dzīvojuši nereģistrētā laulībā (bioloģiskie vecāki vai adoptētāji), 
tad atzīmē 1.atbildi. Ja vecāki ir šķīrušies vai dzīvo šķirti, par vecākiem jāuzskata tās personas, ar kurām jaunietis līdz 15 
gadu vecumam ir pavadījis lielāko daļu bērnības, 

2. tikai viens no vecākiem- māte vai tēvs (bioloģiskie vai adoptētāji), tad atbilstoši atzīmē 2.vai 3.atbildi, 
3. personas, kuras aizvieto māti un tēvu, tad atzīmē 4.atbildi. Skatīt paskaidrojumus pie 1.punkta, 
4. tikai viena no personām, kura aizvieto māti vai tēvu, tad atbilstoši atzīmē 5.vai 6.atbildi. Persona, kura aizvieto māti vai 

tēvu, var būt: 
• aizbildnis, kam ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts aizbildņa statuss. Aizbildnību dibina nepilngadīgajiem, tas ir, 

bērniem, kuri nav sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, ja vecāki ir miruši, vecākiem atņemta vai pārtraukta vecāku 
vara. Parasti par aizbildni ieceļ vienu no vecvecākiem. Ja tādu nav, tad kādu no tuvākajiem radiniekiem, 

• cita persona, kura nav māte, tēvs (bioloģiskie vai adoptētāji) vai aizbildnis. Par citu personu var tikt uzskaitīta 
persona, ar kuru jaunietis līdz 15 gadu vecumam ir pavadījis lielāko daļu bērnības un kura ir devusi ieguldījumu 
jaunieša izglītībā, piemēram, tante, onkulis utt.  

5. ārpusģimenes aprūpē, piemēram, bērnu namā, ģimenes bērnu namā, SOS bērnu ciematos, neatkarīgi no tā vai bērns 
īslaicīgi dzīvojis audžuģimenēs vai viesģimenēs, tad atzīmē 7.atbildi. Tas nozīmē, ka šīm personām modulis ir noslēdzies, 
un jāatgriežas pie pamatanketas jautājuma L’110, 
Audžuģimene ir vērtējama kā īslaicīga aprūpe, kur bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam tiek nodrošināta 
aprūpe ģimenē līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Savukārt, ja tas nav 
iespējams, bērns tiek vai nu adoptēts, vai arī tiek nodibināta aizbildnība. 
Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu, vai arī 
kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu. 

Uzmanību intervētājiem! 

Šajā jautājumā ir svarīgi noskaidrot, kādas personas ir piedalījušās jaunieša audzināšanā līdz 15 gadu vecumam, tāpēc, lūdzu, 
centieties izvairīties no 8.atbildes atzīmēšanas! 
Gadījumos, ja vecāki vai aizbildnis, vai persona, ar kurām jaunietis ir pavadījis lielāko daļu bērnības līdz 15 gadu vecumam, ir 
mirusi, turpmākos jautājumus uzdodot, jālieto darbības vārda pagātnes izteiksme –bija! 

P’37.Kāds ir/bija Jūsu mātes vai personas, kura aizvieto māti, l īdz šim sekmīgi iegūtais augstākais izglītības līmenis? 
Sekmīgi iegūts izglītības līmenis atbilst mātes vai personas, kura aizvieto māti līdz šim sekmīgi pabeigtajam izglītības līmenim, 
nevis tam līmenim, kas bija laikā, kad jaunietim bija 15 gadi, piem., kad jaunietim bija 15 gadi mātei bija pamatizglītība, bet 
pašreiz mātei jau ir iegūta vispārējā vidējā izglītība, tas nozīmē, ka intervētājs atzīmē 5.atbildi –vispārējā vidējā izglītība.  
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma L’103. 

P’38.Kurā valstī ir/ bija dzimusi Jūsu māte vai persona, kura aizvieto māti? 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma B’14 

P’38c=1. Ierakstiet valsts nosaukumu. 

P’38c=2. Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma B’14b. 

P’40.Kāds ir/bija Jūsu tēva vai personas, kura aizvieto tēvu, līdz šim sekmīgi iegūtais augstākais izglītības līmenis? 
Skatīt paskaidrojumus pie P’37.jautājuma. 

P’41.Kurā valstī ir/ bija dzimis Jūsu tēvs vai persona, kura aizvieto tēvu? 
Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma B’14. 

P’41c=1. Ierakstiet valsts nosaukumu. 

P’41c=2. Skatīt paskaidrojumus pie pamatanketas jautājuma B’14b. 
Nodarbinātības statistikas daļa, 

tālr. 67366775 


