Dzīves kvalitātes apsekojuma individuālo datu datnē iekļauto
rādītāju un to vērtību apraksts
Apsekojuma mainīgā
kods
Svars
dzim

Vērtības
kods
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1
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3
C3_izglit
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C4_vec_izglit
C5_1_Pers_kopa
C5_2_Pers_virs15
C6_Majsaimn_veids
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3
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C7_Ekon_akt
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3
4

Nosaukums
Svara mainīgais
Dzimums
Vīrietis
Sieviete
Vecuma grupa
15-29
30-64
65+
Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis
Augstākā izglītība (pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, akadēmiskā izglītība (bakalaura/maģistra
grāds) vai profesionālā bakalaura/maģistra grāds, vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) un doktora
grāds
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās
izglītības
Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība pēc
pamatizglītības
Vispārējā vidējā izglītība pēc pamatizglītības vai
arodizglītības
Pamatizglītība vai profesionālā pamatizglītība,
sākumskolas izglītība, nav skolas izglītības vai zemāka
par sākumskolas izglītību
Atteicās atbildēt / nav zināma
Respondenta vecums pabeidzot/pārtraucot savu pilna
laika izglītību (noapaļots līdz apaļiem desmit)
Personu skaits, kas dzīvo mājsaimniecībā. Vērtības
lielākas par 5 mainītas uz 5.
Personas 15 gadu vecumā un vecākas. Vērtības lielākas
par 5 mainītas uz 5.
Mājsaimniecības veida raksturojums
Vienas personas mājsaimniecība
Precēts vai kopā dzīvojošs pāris bez bērniem vai ar
bērniem, kuri nedzīvo mājsaimniecībā
Precēts vai kopā dzīvojošs pāris ar vienu vai vairākiem
apgādībā esošiem bērniem
Cits variants, ieskaitot variantu Vientuļais vecāks ar
vienu vai vairākiem apgādībā esošiem bērniem
Ekonomiskās aktivitātes statuss
Nodarbinātais, kas strādā normālu (pilnu) darba laiku
vai nepilnu darba laiku
Bezdarbnieks
Nestrādājošs pensionārs
Cita neaktīva persona, ieskaitot atbildi Skolēns vai
students (ieskaitot neapmaksātu praksi), Nestrādājoša
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C8_Nodarb_stat
1
2
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C9_Prof_kods
C10_Telefons
1
2
3
C11_Rekinu_apmaksa
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3
9
C12_dzivo_pilseta
1
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C13_prior_transp
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D1_1_apmierin
D1_2_apmierin
D1_3_apmierin
D1_4_apmierin
D1_5_apmierin
D1_6_apmierin
D1_7_apmierin
D1_8_apmierin
D1_9_apmierin
D1_10_apmierin
D1_11_apmierin
D1_12_apmierin

persona ar invaliditāti vai ilgstoši darbnespējīga
persona, Mājsaimnieks/-ce.
Nodarbinātības statuss pašreizējā pamatdarbā
Darba ņēmējs
Cits
NA
Profesijas kods pamatdarbā. Pirmā zīme no profesiju
klasifikatora
Tālruņa veidi mājoklī
Mobilais tālrunis
Fiksētais tālrunis
Nav telefona
Grūtības ar rēķinu apmaksu pēdējo 12 mēnešu laikā
Bieži
Dažreiz
Gandrīz nekad / nekad
Nesniedz atbildi / atsakās atbildēt
Cik ilgi Jūs dzīvojat šajā pilsētā?
Kopš dzimšanas
Dzīvo ilgāk par 10 gadiem
Dzīvo mazāk par 10 gadiem
Nesniedz atbildi / atsakās atbildēt
Prioritārie transporta veidi ar ko pārvietojas ikdienā
Ar automašīnu
Ar motociklu
Ar vilcienu
Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobusu, trolejbusu,
tramvaju, izņemot taksometru)
Ar velosipēdu
Pārvietojos ar kājām
Nepārvietojos
Nepārvietojos / Nesniedzu atbildi / atsakos atbildēt
Apmierinātība ar sabiedrisko transportu (autobusi,
tramvaji, trolejbusi)
Apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem,
ārstiem un slimnīcām
Apmierinātība ar sporta objektiem (sporta laukumi un
sporta zāles)
Apmierinātība ar kultūras objektiem (koncertzāles, teātri,
muzeji un bibliotēkas)
Apmierinātība ar ielu un ēku stāvokli
Apmierinātība ar publiskām vietām (tirgi, skvēri, gājēju
zonas)
Apmierinātība ar zaļām zonām (parki un dārzi)
Apmierinātība ar mazumtirdzniecības veikalu
pieejamību
Apmierinātība ar izglītības iestādēm (bērnudārzi, skolas,
augstskolas u.c.)
Apmierinātība ar gaisa kvalitāte
Apmierinātība ar trokšņu līmenis
Apmierinātība ar sakoptību
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Atbilžu vērtības
Ļoti apmierināts
Drīzāk apmierināts
Drīzāk neapmierināts
Ļoti neapmierināts
Neattiecas / nav viedokļa
Esmu apmierināts ar dzīvi [pilsētā]
[Pilsētā] ir viegli atrast darbu
Ārzemnieku klātbūtne sniedz labumu
[Pilsētā] ārzemnieki, ir veiksmīgi integrējušies
[Pilsētā] ir viegli atrast mājokli par pieņemamu cenu
[Pilsētā] valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumi
sniedz efektīvu atbalstu cilvēkiem
[Pilsētā] es jūtos droši
Es jūtos droši savas dzīvesvietas apkaimē
[Pilsētā] ir apņēmušies cīnīties pret klimata pārmaiņām
(energoefektivitāte, videi draudzīgs transports)
Kopumā ņemot, lielākajai daļai [Pilsētā] dzīvojošu
cilvēku var uzticēties
Kopumā ņemot, lielākajai daļai cilvēku manas
dzīvesvietas apkaimē var uzticēties
Kopumā ņemot, pilsētas pārvaldei var uzticēties
Atbilžu varianti
Pilnībā piekrītu
Vairāk piekrītu nekā nepiekrītu
Vairāk nepiekrītu nekā piekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Neattiecas / nav viedokļa
Apmierinātība ar savu darbu
Apmierinātība ar savas mājsaimniecības finansiālo
stāvokli
Apmierinātība ar savu dzīvi
Apmierinātība ar savu dzīvesvietu
Atbilžu varianti
Ļoti apmierināts
Drīzāk apmierināts
Drīzāk neapmierināts
Ļoti neapmierināts
Neattiecas / nav viedokļa
Pilsētas nozīmīgākās problēmas, vēlams nosaukt
3 nozīmīgākās.
Drošība
Gaisa piesārņojums
Troksnis
Sabiedriskais transports
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi
Izglītības un apmācības pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte
Bezdarbs
Mājokļa apstākļi
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PILS

Ceļu infrastruktūra
Nav viedokļa / atsakos atbildēt
Pilsētas nosaukuma pirmie trīs burti
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