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A01  Dzīvesvietas adrese_____________________________________      ______________          ___________           __________ 

                                                                         Ielas/mājas nosaukums                         Mājas numurs         Korpusa numurs      Dzīvokļa numurs 

__________________________________________     __________________________________________     __________________ 

                 Novada pilsēta/pagasts/ciems                                             Republikas pilsēta/novads                                   ATVK kods 
 

A03  Mājsaimniecības numurs |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

A04  Intervijas datums un laiks        A05 A06 A07 

  Diena Mēnesis          Adreses Mājsaimniecības Intervijas 

A04a  1. intervija               identifikācija identifikācija statuss 

 Sākās plkst.   :   Beidzās plkst.   :   |__| |__| |__| 
                  

A04b  2. intervija                  

 Sākās plkst.   :   Beidzās plkst.   :   |__| |__| |__| 
                  

A04c  3. intervija                  

 Sākās plkst.   :   Beidzās plkst.   :   |__| |__| |__| 
 

A08  Mājsaimniecībā dzīvojošo saraksts 

Nr. 

p.k.  

Personas vārds Personas uzvārds Personas kods Prombūtnē Statuss 

A 1 2 3 4 5 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 

   

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__| |__| 
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B01 

Kāds ir Jūsu mājokļa apdzīvotības statuss? 

1. Apdzīvots mājoklis ar vienu vai vairākiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

|__| B02 
2. Mājoklis bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem skaitīšanas laikā 

3. Mājoklis, kura iemītnieki skaitīšanā nav iekļaujami (piemēram, ārvalstu 

militārpersonas un to ģimenes locekļi, ārvalstu diplomātiskie darbinieki un to 

ģimenes locekļi, ārvalstu civilpersonas pagaidu darbā, tūristi) 

B02 

Kāda tipa mājoklī Jūs dzīvojat? 

1. Dzīvojamā mājā vai dzīvoklī 

|__| 

 1. B03 

 2. B05 2. Treilerī, šķūnī vai citā pajumtē 

3. Kolektīvajā mājoklī (piemēram, dienesta viesnīcā/kopmītnē, pansionātā)  3. 
 PA 

4. Mājokļa nav (bezpajumtnieki)  4. 

B03 
Kad ir uzcelta ēka, kurā atrodas Jūsu mājoklis? 

Gads |__||__||__||__| B04 

B04 

Kāda tipa ēkā atrodas Jūsu mājoklis? 

1. Individuālā mājā 

|__| B05 

2. Dvīņu mājā 

3. Rindu mājā 

4. Daudzdzīvokļu mājā 

5. Nedzīvojamā ēkā 

B05 

Kāds ir Jūsu mājokļa galvenais apkures veids? 

1. Centrālapkure (ieskaitot vietējo centrālapkuri) 

|__| B06 
2. Krāsns apkure, kamīns, plīts 

3. Cita veida apkure (elektriskie sildītāji vai citas iekārtas) 

4. Apkures nav 

B06 
Kāda ir Jūsu mājokļa ūdens apgādes sistēma? 

1. Ir ūdensvads 
|__| B07 

2. Ūdensvada nav 

B07 
Vai Jūsu mājoklī ir vanna/duša? 

1. Ir vanna/duša 
|__| B08 

2. Vannas/dušas nav 

B08 

Vai Jūsu mājoklī ir tualete? 

1. Ir tualete ar ūdens novadu 

|__| B09 2. Ir cita veida tualete 

3. Tualetes nav 

B09 
Kāda ir Jūsu mājokļa kopējā platība? 

Platība, kvadrātmetri |__||__||__||__| B10 

B10 

Kam pieder Jūsu mājoklis? 

1. Kādam no mājoklī dzīvojošajiem 

|__| C01 2. Tiek īrēts 

3. Cits 

 

H02 

 

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju gadījumam, ja būs nepieciešams precizēt sniegtos datus! 

1. tālrunis 
A07 2. tālrunis 

E-pasts 
 


