Baltijas Sociālo
Zinātņu institūts

Naturalizācijas
pārvalde

PROJEKTS
“CEĻĀ UZ PILSONISKU SABIEDRĪBU - 2000”

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

ATSKAITE

MARTS, 2001

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
Akas ielā 5/7, Rīga LV-1011
Tel: 7312484; Fakss: 7312483

Naturalizācijas pārvalde
Smilšu iela 1/3, Rīga, LV-1050
Tel: 7814001; Fakss : 7814005

Pētījumu un rīcības programmas “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību” darba
grupa:
Aija Priedīte – Latviešu valodas apguves valsts programmas vadības vienības vadītāja
Artis Pabriks – Vidzemes Augstskolas lektors
Ābrams Kleckins – LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikāciju studiju nodaļas lektors
Boriss Cilēvičs – LR Saeimas deputāts
Brigita Zepa – Baltijas sociālo zinātņu institūta direktore
Daiga Holma – ANO Attīstības programmas projektu vadītāja
Eiženija Aldermane – Naturalizācijas pārvaldes priekšniece
Elmārs Vēbers – LU Filozofijas un socioloģijas insitūta vadošais pētnieks
Ilmārs Mežs – Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs
Inese Šūpule - Baltijas sociālo zinātņu institūta projektu vadītāja
Ilona Stalidzāne – Naturalizācijas pārvaldes Informācijas centra vadītāja vietniece
Jānis Jaudzems – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Pilsonības lietu nodaļas
vadītājs
Jānis Mažeiks – Ārlietu ministrijas Cilvēktiesību politikas nodaļas vadītājs
Nils Muižnieks – Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors
Ramona Umblija – Ventspils pilsētas domes izpildirektora vietniece
Reinis Āboltiņš – Starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību maģistrs

Iedzīvotāju aptaujas “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību – 2000”
īstenotājinstitūcija:

Baltijas sociālo zinātņu institūts

Vēlamies pateikties pētījumu un rīcības programmas finansētājiem:
Sorosa fondam – Latvija
Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmai (UNDP)
EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojam Hāgā
Šveices vēstniecībai Latvijā
EDSO misijai Latvijā

Saturs
Pētījuma apraksts ………………………………………………………………………….

5

Galvenie secinājumi ……………………………………………………………………….

5

Pētījuma rezultāti …………………………………………………………………………..

13

Latvijas iedzīvotāju pilsoniskais statuss ………………………………………………. 13
Latvijas pilsoņu un nepilsoņu sociāli demogrāfiskais raksturojums ... 14
Latvijas iedzīvotāju viedokļi par nepilsoņa statusu ……………………..

17

Problēmas, ar kurām saskārušies pilsoņi un nepilsoņi ......................... 19
Latvijas iedzīvotāju viedokļi par nepilsoņa pasi ..................................... 19
Nepilsoņu viedoklis par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Naturalizācijas
pārvaldi ................................................................................................................... 22
Nepilsoņu viedoklis par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi .......... 22
Nepilsoņu viedoklis par Naturalizācijas pārvaldi .................................. 22
Nepilsoņu attieksme pret naturalizāciju ……………………………………………….

24

Nepilsoņu informētība par latviešu valodas un Latvijas vēstures
pārbaudījuma prasībām pretendentiem uz pilsonību. Informētība par
nepieciešamajiem dokumentiem naturalizācijai ..................................... 24
Pilsoņu un nepilsoņu attieksme pret pārbaudījumiem latviešu valodā
un vēsturē LR pilsonības pretendentiem …………………………………. 25
Pilsonības iegūšanas plānošana ............................................................. 28
Iemesli, kādēļ neplāno iegūt LR pilsonību .............................................. 29
Iemesli, kāpēc cilvēki plāno iegūt LR pilsonību …………………………

32

Kādas valsts pilsonību plāno iegūt .......................................................... 33
Nepilsoņu viedoklis par savu bērnu pilsonisko statusu ........................ 34
Latvijas iedzīvotāji par tiesībām un pienākumiem pret valsti ...............

34

Nepilsoņi par tiesībām balsot pašvaldību vēlēšanās ............................. 37
Masu saziņas līdzekļu auditorijas pilsoņu un nepilsoņu vidū .................................

38

Izplatītākie preses izdevumi pilsoņu un nepilsoņu vidū ………………..

38

Populārākās radio stacijas pilsoņu un nepilsoņu vidū …………………. 40
Populārākie televīzijas kanāli pilsoņu un nepilsoņu vidū ……………… 41
Pilsoņu un nepilsoņu sociālā identitāte ……………………………………………….. 43
Pilsoņi un nepilsoņi par savu piederības sajūtu .................................... 43
Dzimtenes izpratne pilsoņu un nepilsoņu vidū ......................................

44

Lepnuma jūtas par savu valsti: Latvija salīdzinājumā ar citām
Eiropas valstīm .......................................................................................... 45

Latvijas iedzīvotāju gatavība aizstāvēt Latvijas neatkarību .................. 47
Attieksme pret Latvijas pievienošanos Krievijai NVS sastāvā ………... 47
Pilsoņu un nepilsoņu ģimenēs svinamie svētki ..................................... 48
Pilsoņu un nepilsoņu atbalsts demokrātiskajām pārmaiņām ………………………. 50
Apmierinātība ar demokrātijas attīstību Latvijā ………………………….. 50
Latvijas iedzīvotāji par procesu norises pareizību Latvijā .................... 51
Iedzīvotāju viedoklis par valsts pārvaldes veidu: Latvija
salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ................................................... 51
Demokrātijas pozitīvās puses un trūkumi: Latvija salīdzinājumā ar
citām Eiropas valstīm ................................................................................ 52
Latvijas iedzīvotāju viedoklis par padomju laiku .................................... 53
Latvijas iedzīvotāju viedoklis par to, vai pasē jābūt tautības
ierakstam ………………………………………………………………………... 54
Latvijas iedzīvotāju viedoklis par to, vai būtu jāsaglabā dzīves vietas
pieraksta kārtība ……………………………………………………………….. 55
Pilsoņu un nepilsoņu atbalsts politiskajām ideoloģijām …………………………….

56

Pilsoņu un nepilsoņu politiskā izvēle ………………………………………………….. 59
Vēlamais partiju skaits Latvijā ………………………………………………. 59
Politisko partiju atpazīstamība ................................................................. 60
Partiju pozitīvā un negatīvā popularitāte ................................................. 62
Latvijas iedzīvotāju politiskā līdzdalība ………………………………………………..

65

Līdzdalība politiskajās aktivitātēs ............................................................ 66
Iesaistīšanās sabiedriskajās, nevalstiskajās organizācijās ................ 67
Politiskā integrācija – atsvešinātība …………………………………………………… 69
Politiskā uzticēšanās ................................................................................. 69
Ticība savai politiskajai ietekmei ............................................................. 71
Starppersonu uzticēšanās: Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas
valstīm ........................................................................................................ 72
Latvijas iedzīvotāju sociālie kontakti ....................................................................... 74
Pilsoņu un nepilsoņu sociālo kontaktu tīkli ............................................ 74
Tolerance: uzticēšanās/neuzticēšanās dažādām profesiju grupām ..... 75
Etniskā distance: līdz kādai pakāpei būtu gatavi kontaktēties ............

76

Laimes izjūta: Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ……….. 78
Reliģiskā pārliecība ................................................................................... 79
Iegūtās demokrātiskās brīvības, salīdzinot ar padomju laiku ............... 80
2

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret sabiedrības integrāciju ..................................... 81
Informētība par sabiedrības integrācijas valsts programmas
koncepciju .................................................................................................. 81
Attieksme pret sabiedrības integrācijas valsts programmas
koncepciju .................................................................................................. 81
Piederības sajūta Latvijas sabiedrībai ..................................................... 83
Kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana …………………................. 83
Attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā .......................... 85
Attieksme pret Latvijas iestāšanos NATO ............................................... 86
Cilvēktiesību pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā ...................................................... 87
Cilvēktiesību pārkāpumu jomas ............................................................... 87
Cilvēktiesību pārkāpumu iemesli …………………………………………… 88
Cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā izmantotā palīdzība .......................

90

Informētība un interese par sociāliem, politiskiem un tiesību
jautājumiem …………………………………………………………………….. 91
Latviešu valoda un krievu valoda Latvijā: zināšanas, lietošana ……………………

92

Dzimtā valoda …………………………………………………………………..

92

Latviešu valodas zināšanas ………………………………………………….

93

Krievu valodas zināšanas ……………………………………………………

95

Valodas lietošana ……………………………………………………………… 96
Latviešu un krievu valodas lietošana ikdienā ......................................... 98
Valodas vide un tās zināšanu nepieciešamība …………………………... 99
Latviešu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta nelikumīga
ieguve ……………………………………………………………………………. 101
Latviešu valodas atestācija un zināšanu kategorija …………………….. 102
Latviešu valodas zināšanu uzlabošanās ………………………………….. 102
Valodas kursu apmeklētība ………………………………………………….. 103
Latviešu valodas apguve skolās un bērnu dārzos ………………………

103

Krievu valoda kā otrā valsts valoda ………………………………………... 105
Pieaugušo izglītība …………………………………………………………….

107

Starpnacionālās attiecības ……………………………………………………………... 109
Ģimenes locekļu un radinieku tautība ……………………………………... 109
Tautība tuvos un tālos rados ………………………………………………... 110
Tautība draugu un paziņu lokā, kā arī starp kolēģiem ………………….. 112
Etnisko attiecību novērtējums Latvijā ……………………………............. 114
3

Cittautiešu tiesību ierobežošana un etniskā identitāte …………………. 117
Viedoklis par Latvijas sabiedrību …………………………………………… 119
Migrācija ………………………………………………………………………………….. 121
Vēlme aizbraukt no Latvijas ………………………………………………….

121

Vēlme mainīt dzīvesvietu un uzlabot dzīves apstākļus …………………

122

Viedoklis par valdības rīcību pret mazāk attīstītu valstu ieceļotājiem
Latvijā darba meklējumos ……………………………………………………. 123
Attieksme pret repatriantiem ………………………………………………… 123
Pielikumā: Aptaujas anketa

4

Pētījuma apraksts
Pētījuma dati iegūti, veidojot Latvijas iedzīvotāju kopumam (vecumā no
15-75 gadiem) – pilsoņiem un nepilsoņiem - reprezentatīvas izlases. Kopējais
izlases lielums ir 2009 respondenti – 1004 pilsoņi un 1005 nepilsoņi.
Respondentu izvēlei tika piemērota vairākpakāpju nejaušā un kvotu izlases
metodes. Pētījumam tika atlasīti 209 izlases punkti. Kā aptaujas metode
izmantotas tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas laiks – 2000.
gada 4.-26. novembris.
Projekta vadītāja: Dr. soc. Brigita Zepa.
Atskaiti sagatavoja: Mag. soc. Inese Šūpule, Bac. soc. Inguna Peņķe, Bac.
soc. Evija Kļave un Bac. mat. Jolantа Krišāne.
Galvenie secinājumi
Pētījums “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību 2000” ir 1997. gadā veiktā
pētījuma “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību” turpinājums un ietver sevī divu
iedzīvotāju grupu - pilsoņu un nepilsoņu - reprezentatīvu aptauju. Pētījuma
mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju nostādnes attiecībā uz demokrātisko
procesu norisi Latvijā, sabiedrības integrāciju, gatavību iesaistīties pilsoniskās
sabiedrības veidošanā, kā arī raksturot izmaiņas, kādas notikušas laikā kopš
1997. gada. Īpaša uzmanība pētījumā veltīta nepilsoņu nostādņu un uzvedības
izpētei naturalizācijas jautājumos.
Saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas Ziņojumā1 publicēto informāciju,
pēdējo triju gadu laikā Latvijā vērojama neliela izaugsme makroekonomikas
līmenī. Mūsu pētījums parāda, ka arī iedzīvotāju materiālā nodrošinātība ir
nedaudz uzlabojusies, jo, salīdzinot ar 1997. gada aptaujas datiem, pieaudzis to
iedzīvotāju skaits, kas savas ģimenes materiālo stāvokli vērtē kā “drīzāk labu”
(no pilsoņiem 44%, no nepilsoņiem – 39%). 1997. gadā šie dati bija attiecīgi
pilsoņiem - 33%, nepilsoņiem - 28%. Taču joprojām iedzīvotāju ienākumi ir visai
zemi, un divas trešdaļas aptaujāto savu mājsaimniecību raksturo vārdiem “ar
saviem ienākumiem tikko spēju savilkt galus”.
Latvijas iedzīvotāju zemais dzīves līmenis lielā mērā kavē gan pilsoniskas
sabiedrības veidošanos, gan sabiedrības integrēšanos, jo rūpes par materiālo
nodrošinātību ierobežo cilvēku sabiedrisko aktivitāšu iespējas, kā arī rada lielāku
neapmierinātību ar procesu norisi valstī kopumā. Pētījums parāda, ka
ekonomiskā neapmierinātība ietekmē arī politiskās attieksmes, tai skaitā
attieksmi pret Latvijas valstisko statusu, jo tieši trūcīgāko valsts iedzīvotāju vidū
vairāk ir to, kas atbalsta ideju par Latvijas iespējamo pievienošanos NVS valstīm.
Salīdzinot ar 1997. gadu, to skaits pieaudzis gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū:
pilsoņiem attiecīgi 4% un 7%, nepilsoņiem 18% un 28%.
Integrēts sabiedrības labsajūtas rādītājs ir laimes izjūta, kam ir tieša
saistība ar demokrātijas un ekonomikas stabilitāti valstī. Salīdzinājumā ar citām
Eiropas valstīm Latvija pieder pie tām, kur iedzīvotāji salīdzinoši retāk sevi
1

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga 2000. gada decembris.
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pieskaita laimīgajiem. Latvijā pie laimīgajiem biežāk sevi pieskaita vīrieši,
jaunieši, strādājošie, rīdzinieki.
Demokrātijas nostiprināšanās
• 1997. gada un 2000. gada pētījumu salīdzinājums ļauj secināt, ka valstī
pakāpeniski nostiprinās demokrātija, jo vairākums Latvijā uzskata demokrātiju
par labāko pārvaldes formu, un pakāpeniski pieaug arī to skaits, kas ir
apmierināti ar to, kā demokrātija attīstās. Tiesa, apmierinātība ar to, kā valstī
attīstās demokrātija, pieaugusi pilsoņu vidū, bet nepilsoņu vidū saglabājusies
iepriekšējā līmenī. Ar demokrātijas attīstību Latvijā apmierināts ir gandrīz katrs
otrais pilsonis (48%) un katrs trešais nepilsonis (34%). Biežāk ar demokrātiju
apmierināti ir cilvēki ar augstākiem ienākumiem. Šāda sakarība novērojama gan
pilsoņu, gan nepilsoņu vidū, kas ir visai svarīgi salīdzinājumā ar 1997. gadu, kad
tieši turīgāko nepilsoņu vidū bija vairāk neapmierināto.
• Tas, ka ap 70% pilsoņu un 65% nepilsoņu atbalsta viedokli, ka
demokrātija ir piemērotākā valsts pārvaldes forma Latvijā, liecina par tās
leģitimitāti, taču jāatzīst, ka demokrātijas vērtības nav īsti nostiprinājušās mūsu
sabiedrībā, jo ap 40% kā no pilsoņiem, tā nepilsoņiem par labu uzskata kārtību,
kad “valsti pārvalda stiprs līderis, kam nav jārēķinās ar parlamentu un
vēlēšanām”. Kritiskie viedokļi par demokrātiju, pārmetumi, ka tai raksturīga
“neizlēmība un pārāk liela ķildošanās", ka “demokrātijas apstākļos slikti darbojas
ekonomika”, kā arī tas, ka “demokrātija nespēj nodrošināt kārtību”, biežāk izplatīti
ir gados vecāko pilsoņu, kā arī trūcīgāko un mazāk izglītoto Latvijas iedzīvotāju
vidū. Jaunākās paaudzes vidū (15-30 gadi) šādi viedokļi sastopami ievērojami
retāk kā citās vecuma grupās.
Sabiedrības integrācija
• Vairākums iedzīvotāju pozitīvi vērtē demokrātisko brīvību ieguvumus:
vārda un uzskatu brīvību, brīvas politiskās līdzdalības iespējas. Taču iedzīvotāji ir
neapmierināti ar demokrātiskās varas institūciju darbību un attieksmi pret viņiem:
neapmierināti ar to, ka “nespēj ietekmēt valdības darbu”, nejūt, ka “valdība
līdzvērtīgi un godīgi izturas pret katru cilvēku”. Tas liecina, ka joprojām vāja ir
sabiedrības vertikālā integrācija, iedzīvotāji visbiežāk sevi uztver kā varas
objektu, neredzot iespējas varu ietekmēt. Iedzīvotājiem trūkst pārliecības par
savām politiskās ietekmes iespējām: ap divām trešdaļām Latvijas iedzīvotāju
(67% pilsoņu, 70% nepilsoņu) netic, ka varētu kaut ko uzsākt, lai mainītu
valdības pieņemtu lēmumu. Tāpat 60% pilsoņu un 67% nepilsoņu netic arī
iespējām ietekmēt lēmumus pašvaldību līmenī. Svarīgi, ka tieši jauniešu vidū
vairāk ir tādu, kas tic savām iespējām ietekmēt valdības lēmumus.
• Par visai vājo sabiedrības vertikālo integrāciju liecina arī tas, ka
iedzīvotāji vairāk uzticas sabiedrību informējošajām un audzinošajām institūcijām
(masu mēdijiem, skolām, baznīcai), bet vismazākā mērā uzticas galvenajām
valsts varas institūcijām: Ministru Kabinetam (24% pilsoņi, 22% nepilsoņi),
Saeimai (20% no pilsoņiem un nepilsoņiem) un politiskajām partijām (11% no
pilsoņiem un nepilsoņiem). Ne tikai politiskās partijas, bet arī paši politiķi
neizraisa iedzīvotāju uzticēšanos: citu profesiju vidū tieši politiķi ir tie, kam
iedzīvotāji uzticas vismazāk (14% pilsoņu un 13% nepilsoņu).
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• Sabiedrības un varas atsvešinātību rada arī neticība likuma spēkam, jo
gandrīz 90% iedzīvotāju uzskata, ka “daudzi mūsu valsts iedzīvotāji neievēro
likumus”.
• Par sabiedrības politisko integrāciju liecina politiskā izvēle. Līdzīgi kā
1997. gadā, redzam, ka politiskā izvēle ir jautājums, kurā joprojām pilsoņu un
nepilsoņu nostāja ir atšķirīga. Pret partijām, kuras atbalsta viena iedzīvotāju
grupa, nereti negatīva nostāja ir otrai iedzīvotāju grupai. Politiskās izvēles
polarizēšanās vērojama vēl lielākā mērā nekā tas bija pirms trim gadiem. Latvijas
iedzīvotāju politisko izvēli galvenokārt nosaka jautājumi, kas saistīti ar nacionālo
vērtību saglabāšanu (valoda, kultūra), no vienas puses, un minoritāšu tiesību
nostiprināšanu, no otras puses. Tieši šie ir jautājumi, kas izraisa vislielāko
satraukumu pilsoņos (bažas par latviešu valodas izdzīvošanu) un nepilsoņos
(bažas par Latvijā dzīvojošo cittautiešu tiesību ierobežošanu).
• Atšķirības vērojamas arī pilsoņu un nepilsoņu politiskajā orientācijā:
nepilsoņu vidū, salīdzinot ar pilsoņiem, plašāks atbalsts ir kreisajām ideoloģijām.
Taču arī pilsoņu vidū vērojama politiskās izvēles pārgrupēšanās par labu
sociāldemokrātiem, kas vēl jo vairāk saasina konfliktu (bremzē vertikālo
integrāciju) starp sabiedrību un varas eliti, kurā dominē liberāli uzskati. Salīdzinot
Latvijas pilsoņu ideoloģisko nostāju un politisko izvēli, redzam, ka pakāpeniski
mazinās neatbilstība starp tām: ideoloģiski tuvāk būdami sociāldemokrātiskajiem
uzskatiem, pilsoņi ne tik bieži kā pirms trim gadiem, izvēlas partijas ar liberālām,
konservatīvām ideoloģijām.
• Pie politiskajām attieksmēm, kas atšķir pilsoņus un nepilsoņus,
pieskaitāms viedoklis par padomju laika ieguldījumu Latvijas ekonomikas un
kultūras attīstībā. Noliedzoša attieksme pret to ir divām trešdaļām pilsoņu, bet no
nepilsoņiem, gluži pretēji, tikpat daudzi atbalsta viedokli, ka PSRS ir devusi lielu
ieguldījumu Latvijas ekonomikā un kultūrā.
• Piederības sajūta emocionālā līmenī - “lepnums par to, ka ir Latvijas
iedzīvotājs” - ir pastiprinājusies pilsoņu vidū. Nepilsoņu vidū to skaits, kas lepojas
ar to, ka ir Latvijas iedzīvotājs, ir pat nedaudz samazinājies.
• Valsts valoda ir jautājums, attiecībā pret kuru pat palielinājusies distance
starp pilsoņu un nepilsoņu uzskatiem, salīdzinot ar 1997. gadu: no vienas puses
pieaudzis to nepilsoņu skaits, kas atbalsta viedokli par krievu kā otras valsts
valodas ieviešanu: attiecīgi 46% un 55%; no otras puses, samazinājies to
nepilsoņu skaits, kas uzskata, ka katra Latvijas iedzīvotāja pienākums ir zināt
valsts valodu: attiecīgi 67% un 62%.
• Tāpat kā 1997. gada projektā arī 2000. gadā gan pilsoņi, gan nepilsoņi
līdzīgi uztver nepilsoņa statusa “priekšrocības” (bezvīzu režīms ar Krieviju1, nav
jādien armijā). Savukārt, nepilsoņa statusa emocionālo aspektu nepilsoņi uztver
daudz jūtīgāk. “Būt nepilsonim nozīmē izjust nedrošību”, “.. pazemojumu” – šiem
apgalvojumiem piekrīt ap divām trešdaļām nepilsoņu, bet no pilsoņiem - tikai
katrs trešais.
• Arī nepilsoņa pase nepilsoņu vidū emocionāli tiek uztverta negatīvi, taču
jāuzsver, ka, salīdzinot ar 1997. gadu, pieaug to skaits, kas atbalsta viedokli, ka,
”tā ir līdzvērtīgs dokuments pilsoņa pasei” un ka “tā netraucē dzīvot”. Tas zināmā
mērā arī izskaidro visai izplatīto neieinteresētību naturalizēties.
1

no 2001. gada janvāra bezvīzu režīms ar Krieviju atcelts, aptauja notikusi 2000.g. novembrī.
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• Par sabiedrības atomizāciju pretstatā integrācijai liecina arī tas, ka
salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvija ierindojas to valstu vidū, kur nav
daudz tādu cilvēku, kas uzskata, ka “kopumā ņemot, vairākumam cilvēku var
uzticēties”. Kaut arī tā ir visai parasta jaunu demokrātijas valstu pazīme, tomēr
jāuzsver, ka Latvijā šie rezultāti kopš deviņdesmito gadu vidus, kad šāda veida
mērījumi tika uzsākti mūsu valstī, nav mainījušies.
• Masu mēdiju kā sabiedrības integrācijas aģenta loma nav vērā ņemami
mainījusies: līdzīgi kā 1997. gada aptaujā, prese latviešu un krievu valodā
joprojām veido divas samērā noslēgtas lasītāju auditorijas, jo tikai 5% nepilsoņu
lasa latviešu izdevumus “Dienu”, 4% rajona vai vietējo laikrakstu un 1% - “Lauku
Avīzi”. Radio klausītāju (pilsoņu un nepilsoņu) auditorijas pārklājas lielākā mērā,
salīdzinot ar laikrakstu auditorijām. Salīdzinot ar 1997. gadu, radio staciju
piedāvājums ir kļuvis bagātāks, izveidotas jaunas programmas, un kopumā
ņemot, ir palielinājies to gadījumu skaits, kad kādas radio stacijas klausītāju vidū
ir kā pilsoņi, tā nepilsoņi. Biežāk tas novērojams attiecībā uz Radio 2, SWH
Pluss, Radio Bizness & Baltija jeb Russkoje Radio klausītāju auditorijām.
Salīdzinot ar 1997. gadu, palielinājusies Krievijas televīzijas kanālu skatītāju
auditorija gan pilsoņu, bet jo sevišķi nepilsoņu vidū. Krievijas TV un ORT regulāri
skatās trīs ceturtdaļas nepilsoņu. No Latvijas kanāliem nepilsoņu vidū populārākā
ir LNT, to skatās 82% nepilsoņu, savukārt, TV 3 - 62%, bet Latvijas TV 1.kanālu
- 41%. Pie šādiem apstākļiem ļoti svarīgi ir, cik lielā mērā informācija, ko sniedz
Latvijas krievu un latviešu masu mēdiji, atšķiras. To noskaidrot būtu iespējams ar
masu mēdiju satura analīzes palīdzību.
• Sabiedrības locekļu brīvu lingvistisko komunikāciju gan personiskā, gan
sabiedriskā līmenī, kā arī integrēšanos sabiedrībā nosaka valsts valodas
zināšanas. Joprojām Latvijā krievu valodas zināšanas iedzīvotāju vidū ir
ievērojami augstākas nekā latviešu valodas zināšanas, jo no latviešiem tikai 2%
nemaz nezina krievu valodu, savukārt, no krieviem pilsoņiem latviešu valodu
nemaz nezina 3%, bet no krieviem nepilsoņiem – 16%. Labas latviešu valodas
zināšanas ir aptuveni katram otrajam pilsonim krievam (55%), bet no nepilsoņiem
- katram ceturtajam (28%). Par nepilsoņu ierobežotām iespējām konkurēt darba
tirgū liecina tas, ka katrs trešais atzīst, ka nevarētu strādāt darbu, kur
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas. Nepilsoņu vidū ļoti lēni pieaug
latviešu valodas zinātāju loks, tikai par dažiem procentiem pēdējo triju gadu laikā
samazinājies to skaits, kas latviešu valodu nezina nemaz.
• Latvijas iedzīvotāju skatījumā etniskās attiecībās Latvijā uzlabojas, un tas
liecina par sabiedrības locekļu pozitīvu nostādni pret citām etniskām grupām, jo
salīdzinājumā ar 1997. gada pētījuma rezultātiem, pieaudzis to skaits, kas
etniskās attiecības vērtē kā labas. Kā sliktas tās vērtē tikai 5% pilsoņu un 10%
nepilsoņu. Attiecībā uz etnisko attiecību attīstību nākotnē optimisms vairāk
pieaudzis pilsoņu vidū. Tomēr svarīgi, ka katrs otrais Latvijas iedzīvotājs paudis
pārliecību, ka etniskās attiecības valstī uzlabosies.
• Salīdzinājumā ar 1997. gada rezultātiem tuvinājušies pilsoņu un
nepilsoņu viedokļi par iedzīvotāju tiesībām, sevišķi tas sakāms par sociālajām
tiesībām, bet, kas attiecas uz politiskajām tiesībām, tās svarīgākas šķiet
nepilsoņiem. Nepilsoņi biežāk uzsver to, ka arī nepilsoņiem būtu jāpiešķir
tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās (nepilsoņi 87%, pilsoņi 44%).
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• Līdzīgi kā 1997. gadā, arī 2000. gada pētījuma rezultāti ļauj izdarīt
secinājumus par to, ka ikdienas saskarsme sekmē sabiedrības integrāciju. Par
to liecina daudzveidīgie starppersonu kontakti dažādu etnisko grupu piederīgo
vidū - jauktās laulības, kā arī dažādu tautību piederīgie radinieku, darba biedru
un draugu vidū: katram piektajam nepilsonim dzīvesbiedrs/-e ir latvietis/-te,
katram trešajam rados ir latvieši, 80%-90% ir draugi un darba kolēģi latvieši.
Tiesa, starppersonu komunikācijā gan mājās, gan ar darba biedriem un arī
draugiem biežāk tiek lietota krievu, ne latviešu valoda.
Identitātes: lokālā un globālā
• Ja piederības sajūtu tuvākajai apkārtnei, pilsētai, novadam, Latvijai
definējam kā lokālo identitāti, bet piederības sajūtu Baltijai, Eiropai kā globālo,
varam secināt, ka pēdējo gadu laikā Latvijas iedzīvotāju vidū stiprinājusies ir
lokālā identitāte, bet piederības sajūta Baltijai, Eiropai pat nedaudz ir
mazinājusies. Izņēmums ir jaunākā paaudze (vecuma grupa no 15 līdz 30
gadiem), tās vidū krietni biežāk, salīdzinot ar citām paaudzēm, izteikta globālā
identitāte. Globālās identitātes rādītājs ir arī attieksme pret Latvijas iestāšanos
Eiropas Savienībā un NATO. Iestāšanos ES atbalsta 53% pilsoņu un 55%
nepilsoņu. Gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū iestāšanos Eiropas Savienībā biežāk
atbalsta vīrieši, jaunākās paaudzes piederīgie (15-30 gadi), kā arī turīgākie
iedzīvotāji. Savukārt, Latvijas iestāšanos NATO atbalsta 59% pilsoņu un 24%
nepilsoņu. No pilsoņiem to biežāk atbalsta vīrieši, latvieši, gados jaunākie, cilvēki
ar augstāku ienākumu un izglītības līmeni, rīdzinieki. No nepilsoņiem iestāšanos
NATO biežāk atbalsta jaunākā paaudze.
• Globālās identitātes izjūta, domājams, veicinās mobilitāti un daudzos
gadījumos arī aizbraukšanu no Latvijas. Nav nejaušība, ka iespējas aizbraukt no
Latvijas biežāk apsver jaunākā paaudze (vecuma grupā no 15 līdz 30 gadiem) 9% no pilsoņiem un 16% no nepilsoņiem. Arī skatot visas vecuma grupas
kopumā, redzam, ka palielinās to skaits, kas apsver iespējas aizbraukt no
Latvijas - attiecīgi 1997. un 2000. gadā 5% / 9% nepilsoņu un 3% / 4% pilsoņu.
Politiskā līdzdalība
• Latvijas iedzīvotāju vidū ir visai augsta interese par politiku. Līdzīgi kā
1997. gadā, ap 60% pilsoņu un 47% nepilsoņu vairāk vai mazāk interesējas par
politiku. Tādu, kam politika neinteresē nemaz, ir 10% no pilsoņiem un 17% no
nepilsoņiem. Taču, neskatoties uz plaši izplatītu interesi par politiku, trīs
ceturtdaļas pilsoņu un nepilsoņu uzskata, ka “vairums cilvēku ir labāk informēti
par politiku un valdību nekā es”, kas, pirmkārt, norāda uz to, ka cilvēkiem ir
pazemināts pašnovērtējums, un, otrkārt, netieši liecina par politikas nepietiekamu
“caurspīdīgumu”, jo cilvēkiem šķiet, ka viņi daudz ko nezina, salīdzinot ar citiem.
Politiskās kompetences pazemināts pašnovērtējums kavē arī politisko līdzdalību
un vājina ticību savām politiskās ietekmes iespējām. Tomēr jāuzsver, ka,
salīdzinot ar 1997. gadu, nedaudz palielinājušies ir iedzīvotāju politiskās
līdzdalības rādītāji: 1997. gadā nevienā sabiedriskajā, nevalstiskajā organizācijā
nebija iesaistījušies 76% pilsoņu un 90% nepilsoņu, bet 2000. gadā attiecīgi 73%
un 85%. Populārākas organizācijas kā pilsoņu, tā nepilsoņu vidū ir arodbiedrības,
reliģiskās un baznīcu organizācijas, sporta, atpūtas organizācijas un
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
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Latvijas pilsoņu un nepilsoņu sociāli demogrāfiskais portrets
• Latvijas pilsoņu un nepilsoņu sociāli demogrāfiskā portreta analīze parāda,
ka līdzīgi ir abu grupu ienākumi, taču atšķirīgas ir vecuma, nodarbošanās
struktūras, kā arī dzīves vieta. Salīdzinot ar 1997. gadu, ienākumi palielinājušies
kā pilsoņiem, tā nepilsoņiem: samazinājies to skaits, kam ienākumi ir līdz 50 Ls
mēnesī, attiecīgi palielinoties tiem, kam ienākumi uz vienu cilvēku pārsniedz 50
Ls. Taču joprojām iedzīvotāju ienākumi ir visai zemi, jo ap 40% Latvijas
iedzīvotāju ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir līdz 50 Ls, bet ap 70% iekļaujas
robežās līdz 80 Ls uz vienu cilvēku (1997.gadā šī grupa bijā vēl lielāka – 77%).
Atšķirīga ir pilsoņu un nepilsoņu vecuma un nodarbošanās struktūra: pilsoņu vidū
ir vairāk jauniešu, bet starp nepilsoņiem - vairāk gados vecāku cilvēku. Pilsoņu
vidū vairāk ir skolēnu, studentu, ierēdņu, kalpotāju, zemnieku, bet nepilsoņu vidū
ir vairāk pensionāru un fiziskā darba strādnieku. Pašnodarbināto un vadošo
darbinieku skaits abās grupās ir līdzīgs. Būtiskas atšķirības pilsoņu un nepilsoņu
vidū ir pēc dzīves vietas: nepilsoņi vairāk koncentrēti pilsētās, bet no pilsoņiem
ievērojama daļa dzīvo laukos, mazpilsētās, ciematos.
Pilsonības institūcijas nostiprināšanās
1997. un 2000. gadu projektu salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka
nepilsoņu vidū veidojas izprotošāka attieksme pret naturalizācijas procedūru,
pilsonības institūciju Latvijā, redzam, ka notiek šo institūciju nostiprināšanās
sabiedrības skatījumā. Par to liecina tas, ka pieaudzis nepilsoņu skaits, kas
uzskata, ka vēstures eksāmens (1997. un 2000. gadā attiecīgi 34% un 41%) ir
nepieciešams, lai iegūtu Latvijas pilsonību, bet samazinājies to nepilsoņu skaits,
kas uzskata, ka prasības eksāmenos ir pārāk augstas: valodas eksāmenā
(attiecīgi 48% un 30%), vēstures eksāmenā (56% un 34%). Tāpat samazinājies ir
arī to skaits, kas netic, ka iegūs Latvijas pilsonību, pat nokārtojot visas
formalitātes (1997. un 2000. gadā attiecīgi 23% un 11%). Pieaugusi ir visu
iedzīvotāju uzticēšanās institūcijām, kas tieši iesaistītas Latvijas pilsonības
iegūšanā: Naturalizācijas pārvaldei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Pieaugusi arī klientu apmierinātība ar ierēdņu darbu gan Naturalizācijas
pārvaldē, gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Nepilsoņu izvēles dažādība
• Izmaiņas, ko ienesa referenduma (1998) rezultāti, ļāvušas izkristalizēties
atšķirīgiem nepilsoņu perspektīvās uzvedības modeļiem. Pirmo grupu veido
nepilsoņi (apmēram 20%), kas plāno iegūt Latvijas pilsonību tuvākā gada laikā.
Viņu izvēli vada divējādas motivācijas: pilsoniskā (piederības sajūta Latvijai,
drošības sajūta, vēlēšanās izmantot politiskās tiesības) un pragmātiskā
(vēlēšanās paplašināt profesionālās un dzīves iespējas). Otru grupu (apmēram
20%) veido nepilsoņi, kas pilsonības iegūšanu atlikuši uz vēlāku laiku, visbiežāk
to motivējot ar nespēju nokārtot eksāmenus un ar naudas trūkumu. Trešo grupu
veido nepilsoņi (apmēram 40%), kas nevēlas iegūt nevienas valsts pilsonību
(pamatojot to, ka nepilsoņa pase jau ir, kā arī - ar grūtībām nokārtot eksāmenus).
Ceturtā grupa (apmēram 2-3%) vēlas iegūt citas valsts pilsonību. Apmēram 10%
nepilsoņu nav skaidras nostājas pilsoniskā statusa sakarā. Pētījuma dati skaidri
parāda to, ka nepilsoņu grupa nav viendabīga, bet gan visai strikti diferencēta 10

vieniem svarīga ir politiskā iesaistīšanās, citiem – savas personīgās intereses,
bet vēl citi ieņēmuši nogaidošu vai samierniecisku nostāju attiecībā pret savu
pilsonisko statusu.
• To ka nepilsoņi ir “dažādi” apliecina arī viņu uzvedība attiecībā uz svētku
svinēšanu: nepilsoņu vidū pieaudzis to skaits, kas svin gan Jāņus (attiecīgi 30%
1997. gadā un 40% 2000. gadā), gan 8.martu (17% un 28%), kā arī Uzvaras
svētkus (3% un 10%) un 18.novembri (6% un 9%).
Attieksme pret sabiedrības integrācijas valsts programmu
• No tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir informēti par sabiedrības integrācijas
valsts programmu (40% pilsoņu un 46% nepilsoņu), vairākumam ir pozitīva
attieksme pret to. Vairāk kā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju atbalsta viedokli,
ka Latvijā ir nepieciešama sabiedrības integrācijas programma un ka tā būtu
jāvada valstij, nevis sabiedriskajām organizācijām.
• Atbildot uz jautājumu, kāds būtu vēlamākais Latvijas sabiedrības modelis vienas kopienas sabiedrība, divkopienas sabiedrība vai sabiedrība, kas atvērta
kultūru daudzveidībai, 56% nepilsoņu un 44% pilsoņu minējuši pēdējo modeli.
Vienkopienas sabiedrības modelis pieņemamāks šķiet 38% pilsoņiem un 13%
nepilsoņiem. No pilsoņiem sabiedrību, kas atvērta kultūru daudzveidībai, retāk
atbalsta vecāka gada gājuma cilvēki, kā arī tie, kam zemāks izglītības līmenis.
Kopīgās problēmas
• Gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir minējis faktu, kas liecina par
viņa cilvēktiesību pārkāpumu. Ņemot vērā, ka cilvēktiesību pārkāpumus biežāk
minējuši cilvēki ar augstāku izglītības līmeni, ir pamats pieņēmumam, ka šādi
pārkāpumi notiek vēl biežāk, cilvēkiem to neapzinoties. Gan pilsoņi, gan nepilsoņi
minējuši cilvēktiesību pārkāpumus darba attiecībās, sociālās palīdzības jomā,
attiecībā uz tiesībām uz mājokli, tiesībām uz savlaicīgu un atklātu tiesu, tiesībām
uz informācijas saņemšanu no valsts un pašvaldību iestādēm, personiskās
dzīves neaizskaramību un viedokļu, uzskatu brīvību. Nepilsoņi biežāk izjutuši
cilvēktiesību pārkāpumus attiecībā uz pārvietošanās brīvību, tiesībām uz
izglītību. Tikai katrs trešais iedzīvotājs cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā ir
griezies pēc palīdzības.
Bērniem - Latvijas pilsonību
• Neskatoties uz to, ka daudzi no nepilsoņiem paši neplāno iegūt Latvijas
pilsonību, citāda ir viņu nostāja attiecībā par bērnu nākotni: divas trešdaļas
nepilsoņu vēlas, lai viņu bērni kļūtu par Latvijas pilsoņiem. Tikai 7% iestājas pret
Latvijas pilsonību saviem bērniem, bet pārējie vēl nav izlēmuši.
• Nepilsoņi ir arī ieinteresēti, lai viņu bērni apgūtu latviešu valodu: ap 80%
uzskata, ka citu tautību bērniem būtu vēlams apmeklēt latviešu bērnu dārzus un
74% atbalsta bilingvālās izglītības metodes (daļa mācību priekšmetu tiek
pasniegti, lietojot gan latviešu, gan krievu valodu) ieviešanu, sākot no 1. klases.
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Jaunatne kā nākotnes perspektīva
• Viens no nozīmīgākajiem secinājumiem, ko varam izdarīt, balstoties uz
pētījuma rezultātiem, ir jaunākās paaudzes atšķirīgā nostāja daudzos jautājumos,
kas izpaužas kā pārliecinošāks atbalsts demokrātijai, biežāk sastopama
tolerance pret dažādu tautību, profesionālo grupu cilvēkiem. Jauniešiem
raksturīga augstāka ticība savas politiskās ietekmes iespējām, augstāka politiskā
uzticēšanās (tajā skaitā valsts galvenajām varas institūcijām), gan arī
uzticēšanās starppersonu komunikācijas līmenī. Jaunieši ir vairāk atvērti
globālām izmaiņām: biežāk atbalsta Latvijas iestāšanos ES un NATO. Tiesa,
biežāk šīs sakarības vērojamas pilsoņu jauniešu vidū, mazākā mērā tas
raksturīgi nepilsoņu jauniešiem.
• Tas, ka nepilsoņu jauniešu vidū, salīdzinot ar citām vecuma grupām, kā
arī salīdzinot ar pilsoņiem jauniešiem, ir vājāk izteikta piederības sajūta Latvijai
(nepilsoņu/ pilsoņu jaunieši attiecīgi 57% un 92%), liecina par to, ka tieši šai
Latvijas iedzīvotāju grupai būtu pievēršama īpaša uzmanība sabiedrības
integrācijas politiku īstenojot.
• Kopumā var secināt, ka līdztekus tam, ka pēdējo triju gadu laikā valstī ir
uzlabojusies ekonomiskā situācija, sabiedrībā vērojama arī demokrātisko vērtību
stiprināšanās. Taču joprojām ir pastāv atsvešinātība starp valsts varas eliti un
iedzīvotājiem. Strikti iezīmējas vairāki varas un iedzīvotāju konflikta aspekti: viens
no tiem ir sociālā taisnīguma trūkuma izjūta sabiedrības vairākumu veidojošajos
mazāk turīgākajos slāņos, citi saistīti ar minoritāšu tiesību jautājumiem.
Ja pozitīva risinājuma gultnē ir iegājuši tie jautājumi, kas saistīti ar
pilsonības iegūšanu, naturalizāciju, tad palielinājusies ir spriedze jautājumos, kas
skar valsts valodu. Referendums ir ļāvis izkristalizēties nepilsoņu perspektīvās
uzvedības dažādiem modeļiem attiecībā pret savu pilsonības statusu, kas
uzskatāmi norāda uz to, ka nepilsoņu grupa ir diferencēta: vieni ir ieinteresēti kļūt
par aktīviem valsts pilsoņiem, bet citiem ir nogaidoša vai samiernieciska nostāja.
Ja pamatā minoritāšu piederīgie sapratnes līmenī atbalsta sabiedrisko
politiku valsts valodas un izglītības laukā, tad tomēr jāuzsver, ka emocionālā
līmenī uzkrājas neapmierinātības radīta spriedze, kas izlaužas, piemēram,
attieksmē pret krievu kā otru valsts valodu, kā arī politiskajā izvēlē, kur, vēl vairāk
kā pirms trijiem gadiem, ir izteikta izvēles polarizēšanās starp latviešiem un
minoritāšu piederīgajiem.
Sabiedrības "horizontālā" integrācija sekmīgāk īstenojas nevis politiskajā
līmenī, bet gan ikdienas saskarsmes līmenī, kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem
optimistiski raudzīties nākotnē un kā optimālo nākotnes modeli izvēlēties
"sabiedrību, kas atvērta kultūru daudzveidībai".
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Latvijas iedzīvotāju pilsoniskais statuss
Latvijas iedzīvotāju lielāko grupu veido pilsoņi (75%), aptuveni ceturtā daļa
(24%) pieskaitāmi pastāvīgo iedzīvotāju grupai (nepilsoņiem), bet pavisam
nedaudz, aptuveni 1%, ir ārzemnieki ar uzturēšanās atļaujām. No Latvijā
dzīvojošajiem citu valstu pilsoņiem ap 70% ir Krievijas pilsoņi.
1. tabula. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pa tautībām un juridiskā statusa
Latvieši
Lietuvieši
Igauņi
Baltkrievi
Krievi
Ukraiņi
Poļi
Ebreji
Citas tautības
Kopā

Pilsoņi
1 363 136
15 988
1 445
23 659
307 323
7 804
39 676
5 770
15 706
1 780 507

Nepilsoņi
3 549
15 924
948
70 331
368 380
51 514
18 957
3 922
17 539
551 064

Ārvalstnieki
753
1 113
239
1 429
17 733
3 230
371
300
3 695
28 863

Kopā
1 367 438
33 025
2 632
95 419
693 436
62 548
59 004
9 992
36 940
2 360 434

%
57,9
1,4
0,1
4,0
29,4
2,7
2,5
0,4
1,6
100,00

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs, dati uz 01.01. 2001.

Kopš uzsākta nepilsoņu naturalizācija 1995. gadā, pilsoņu loku par 2% ir
papildinājuši cilvēki, kas Latvijas pilsonību ieguvuši naturalizācijas kārtībā. Sākot
no 1999. gada, kad referenduma rezultātā tika atceltas vecuma ierobežojuma
kvotas dokumentu iesniegšanai naturalizācijai, naturalizācijas tempi kļuva
ievērojami straujāki: ja četru gadu laikā (no 1995. gada 1.februāra līdz 1998.
gada beigām) naturalizācijai pieteicās 15 853 cilvēki, tad divu gadu laikā (no
1999. līdz 2000.) - 25 875 cilvēku.
2. tabula. Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits
Gads
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
Kopā

Uzņemto personu skaits
Kopējais uzņemto personu skaits Tai skaitā bērni vecumā
līdz 15 gadiem
984
984
33
33
3 016
4000
138
171
2 993
6993
167
338
4 439
11432
305
643
12 427
23 859
2073
2716
14 900
38 759
2416
5132
38 759
5132

Avots: LR Naturalizācijas pārvalde. Dati uz 01.01. 2001.
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Latvijas pilsoņu un nepilsoņu sociāli demogrāfiskais raksturojums
Līdzīgi kā konstatējām 1997. gada pētījumā, arī pēc 2000. gada pētījuma
datiem pilsoņu vidū 79% ir latvieši, 16% krievi, bet pārējie 5% ir citu tautību
piederīgie (poļi - 2%, baltkrievi - 1%, lietuvieši - 1%, citi - 1%) . Nepilsoņu grupu
pamatā veido slāvu tautībām piederīgie: ap 71% krievu, baltkrievi - 11%, ukraiņi 7%, bet pārējos 11% veido poļi (4%), lietuvieši (3%), ebreji (1%) un citi (3%).
1. zīm. Tautība
Kāda ir Jūsu tautība?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Atšķirīga ir pilsoņu un nepilsoņu vecuma struktūra. Pilsoņu vidū vairāk ir
jauniešu vecumā no 15-30 gadiem (26%), starp nepilsoņiem -17%. Savukārt,
nepilsoņu vidū vairāk ir pensijas vecuma cilvēku (29%), kamēr pilsoņu vidū
minētā grupa veido 25%.
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2. zīm. Vecums
Kāds ir Jūsu vecums?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Atšķirības ir arī pilsoņu un nepilsoņu izglītības līmeņos: nepilsoņu vidū
vairāk ir cilvēku ar vidējo speciālo izglītību (36% pret 30%), bet pilsoņu vidū - ar
pamata un nepabeigto vidējo (tas skaidrojams ar lielāku jauniešu skaitu pilsoņu
vidū, kas savu izglītošanos vēl nav pabeiguši).
Modernās informācijas tehnoloģijas: Internetu vai elektronisko pastu
biežāk izmanto pilsoņi, salīdzinot ar nepilsoņiem: pēdējo septiņu dienu laikā 13%
no pilsoņiem un 7% no nepilsoņiem ir izmantojuši šīs informācijas tehnoloģijas.
Runājot par ienākumiem, pirmām kārtām jāuzsver, ka kopumā, salīdzinot
ar 1997. gadu, tie ir cēlušies kā pilsoņiem, tā nepilsoņiem: samazinājies ir to
skaits, kam ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir līdz 50 Ls mēnesī, attiecīgi
palielinoties tai iedzīvotāju grupai, kam ienākumi uz vienu cilvēku pārsniedz 50
Ls.
Pilsoņu un nepilsoņu sadalījums pēc ienākumiem mēnesī uz vienu cilvēku
ģimenē ir visai līdzīgs, tiesa, pilsoņu grupa ir vairāk diferencēta pēc ienākumiem,
salīdzinot ar nepilsoņiem: pilsoņu vidū lielāka ir tieši vismazturīgākā grupa, kur
ienākumi ir līdz 30 Ls uz vienu ģimenes locekli (17% pilsoņi un 14% nepilsoņi),
kā arī grupa, kam ienākumi pārsniedz 81 Ls (16% pilsoņi un 14% nepilsoņi).
Savukārt, nepilsoņu vidū vairāk ir to, kas pieder vidējai ienākumu grupai (51-80
Ls), no pilsoņiem - 28%, no nepilsoņiem - 35%.
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3. zīm. Ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē
Kādi pagājušajā mēnesī bija Jūsu ģimenes IENĀKUMI pēc nodokļu atvilkšanas
uz vienu cilvēku ģimenē, ņemot vērā visus ienākumus – algas, stipendijas,
pabalstus, pensijas utt.?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Subjektīvais sava materiālā stāvokļa novērtējums pilsoņu un nepilsoņu
vidū būtiski neatšķiras, abās grupās tas ir novērtēts visai kritiski: 10% pilsoņu un
13% nepilsoņu atzīst, ka ir "spiesti aizņemties naudu iztikai", 67% gan no
pilsoņiem, gan arī nepilsoņiem savai situācijai izvēlas vērtējumu "ar saviem
ienākumiem tikko spēju savilkt galus". "Nedaudz iekrāt naudu" var atļauties 20%
pilsoņu un 18% nepilsoņu. Mazāk par vienu procentu gan starp pilsoņiem, gan
nepilsoņiem ir tādu, kas spētu "iekrāt daudz naudas".
Attiecībā par nākotnes perspektīvām, nedaudz optimistiskāki ir pilsoņi. No
viņiem katrs trešais cer, ka ģimenes materiālais stāvoklis uzlabosies, bet no
nepilsoņiem – katrs ceturtais. Optimisma visvairāk ir jaunās paaudzes vidū (no
15-30 gadiem), bet to, kas paredz sava materiālā stāvokļa pasliktināšanos,
visvairāk ir vecumā virs 50 gadiem. Stāvokļa pasliktināšanos paredz 11% pilsoņu
un 14% nepilsoņu.
Sociālo palīdzību pēdējā gada laikā no valsts vai pašvaldībām ir
saņēmuši 13% pilsoņu un 17% nepilsoņu.
Pilsoņu un nepilsoņu ģimeņu struktūras ir līdzīgas: abās grupās katrs
piektais dzīvo viens, aptuveni katram otrajam ģimenē ir divi cilvēki, katrs piektais
dzīvo ģimenē, kurā ir trīs cilvēki. Nedaudz vairāk kā 5% dzīvo ģimenēs, kurās ir
četri cilvēki, bet zem 2% ir tādu, kas dzīvo kuplākās ģimenēs. Biežāk lielāks
bērnu skaits (aptuveni par 3%) ir pilsoņu ģimenēs.
Latvijā ir ievērojams skaits jaukto laulību, tādas vērojam arī pilsoņu un
nepilsoņu vidū. No precētajiem pilsoņiem 67% dzīvesbiedrs/re ir latvietis/te, 20%
pilsoņu - krievs/iete, pārējiem - cita tautība. No precētajiem nepilsoņiem 55%
dzīvesbiedrs/re ir krievs/iete, katram piektajam (21%) - latvietis/te, bet katram
ceturtajam nepilsonim dzīvesbiedrs/re pieder citai tautībai. Jauktās ģimenes
parasti tiek aplūkotas kā sabiedrības integrācijas rādītājs, to mēs redzam arī
Latvijas gadījumā.
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Nodarbināto skaits starp pilsoņiem un nepilsoņiem ir līdzīgs: nodarbināti
ir 45% pilsoņu un 44% nepilsoņu, taču nepilsoņu vidū ir vairāk pensionāru (35%),
salīdzinot ar pilsoņiem (30%). Savukārt, pilsoņu vidū ir vairāk skolēnu, studentu
(11%, no nepilsoņiem - 4%). Bezdarbnieku skaits pilsoņu un nepilsoņu vidū
atšķiras nedaudz (attiecīgi 11% un 13%).
Nodarbinātības struktūrā pilsoņu un nepilsoņu vidū ir vērojamas
atšķirības. Abās grupās ir vienāds pašnodarbināto skaits (3%). Zemnieku
vairākums ir pilsoņu vidū (2%), starp nepilsoņiem to ir pavisam niecīgs skaits 0,1%. Augstāka vai vidēja līmeņa vadītāju, vadošo speciālistu ir 8% starp
pilsoņiem, bet 6% starp nepilsoņiem. Starp nepilsoņiem ir vairāk ierindas
darbinieku, fiziskā darba strādnieku (23%, no pilsoņiem -16%), savukārt, ierēdņu,
kalpotāju vairāk ir pilsoņu vidū (16%, no nepilsoņiem - 12%). Pilsoņu un
nepilsoņu nodarbinātības struktūrā pamatā vērojamas tās pašas tendences,
kādas tās bija 1997. gadā.
Pilsoņi un nepilsoņi ievērojami atšķiras pēc savas dzīves vietas: no
pilsoņiem divas trešdaļas, bet no nepilsoņiem - ap 90% dzīvo pilsētās. Katrs
otrais nepilsonis dzīvo Rīgā, no pilsoņiem - katrs ceturtais. Katrs trešais pilsonis
dzīvo lauku apdzīvotajās vietās, bet no nepilsoņiem - mazāk kā 10%.
4. zīm. Dzīves vieta
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Latvijas iedzīvotāju viedokļi par nepilsoņa statusu
Līdzīgi kā 1997. gadā vairākums gan pilsoņu, gan nepilsoņu uzskata, ka
“sadzīvē nav atšķirību starp pilsoni un nepilsoni”. Šādu viedokli atbalsta 83%
pilsoņi (latvieši 84% un 78% krievi), bet no nepilsoņiem – 73% (biežāk gados
vecāki cilvēki).
Visai līdzīgs ir pilsoņu un nepilsoņu viedoklis par nepilsoņa statusa
“privilēģijām”: 70% pilsoņu un 67% nepilsoņu piekrīt, ka “nepilsoņiem vieglāk ir
aizbraukt uz Krieviju”, līdzīgi arī par dienestu armijā: 62% pilsoņu un 58%
nepilsoņu atzīst, ka “nepilsoņu puišiem ir labāk, jo nav jādien armijā”.
Taču krasas atšķirības ir starp to, kā psiholoģiski tiek uztverts pilsoņa un
nepilsoņa statuss: 32% pilsoņu un 64% piekrīt, ka “būt nepilsonim nozīmē izjust
nedrošību”, līdzīgi arī 15% pilsoņu un 45% nepilsoņu atzīst, ka “būt nepilsonim
nozīmē izjust pazemojumu”.
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5. zīm. Attieksme pret nepilsoņa statusu
Es Jums nolasīšu vairākus apgalvojumus. Pasakiet, lūdzu, vai Jūs tiem pilnībā
piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat, noteikti nepiekrītat.
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Viedoklis, ka “būt nepilsonim nozīmē izjust pazemojumu” retāk izplatīts
vecuma grupās no 15 – 40 gadiem, biežāk to uzsver cilvēki ar augstāko izglītību,
rīdzinieki.
Arī viedokli par to, ka “nepilsonis Latvijā – līdzvērtīgs pilsonim” pilsoņi un
nepilsoņi uztver atšķirīgi, tam piekrīt 52% pilsoņu un 31% nepilsoņu.
Līdzīgi viedokli par nepilsoņu diskrimināciju darba tirgū biežāk atbalstījuši
nepilsoņi 63%, salīdzinot ar pilsoņiem (26%).
Kopumā kritiskāk nepilsoņa statusu uztver nepilsoņi, kam ir augstāks
izglītības un ienākumu līmenis, rīdzinieki. Nedaudz samazinājies ir to nepilsoņu
18

skaits, kas uzsvēruši “nedrošības sajūtu” (1997. g. – 73%, 2000. g. - 64%) un
“diskrimināciju darba tirgū” (1997. g. – 67% un 2000. g. - 63%).
Problēmas, ar kurām saskārušies pilsoņi un nepilsoņi
Aplūkojot problēmu loku, ar kurām pēdējā gada laikā sastapušies Latvijas
iedzīvotāji, jāuzsver, ka šajā ziņā nav atšķirību starp pilsoņiem un nepilsoņiem.
Abu grupu piederīgajiem visbiežāk nākas saskarties ar problēmām atrast darbu
(22% pilsoņu un 27% nepilsoņu). Gan no pilsoņiem, gan nepilsoņiem 15%
minējuši dokumentu kārtošanas problēmas. Problēmas kontaktos ar ierēdņiem
minējuši 12% pilsoņu un 13% nepilsoņu, problēmas nopirkt zemi – 3% pilsoņu un
5% nepilsoņi.
Ar problēmām, kas saistītas ar izceļošanu, biežāk sastapušies nepilsoņi
(8%), salīdzinot ar pilsoņiem (2%).
Daudzi no nepilsoņiem savas problēmas saista ar nepilsoņa statusu. No
tiem, kam ir bijušas darba meklēšanas problēmas, tās ar savu nepilsoņa statusu
saista 38%, dokumentu kārtošanas problēmas – 19%, problēmas kontaktos ar
ierēdņiem – 17%, problēmas, kas saistītas ar izceļošanu, – 14%, problēmas
nopirkt zemi – 10%.
Ja salīdzinām ar 1997. gada datiem, redzams, ka visos gadījumos
mazinājies to nepilsoņu skaits, kas aplūkoto problēmu risināšanu saista ar savu
nepilsoņa statusu.
62% pilsoņu un 57% nepilsoņu norādījuši, kā pēdējā gada laikā nav
sastapušies ar minētajām problēmām.
Latvijas iedzīvotāju viedokļi par nepilsoņa pasi
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret nepilsoņa pasi kopš 1997. gada nav
būtiski mainījusies, tomēr jāatzīst, ka iezīmējusies zināma “samiernieciskuma”
tendence nepilsoņu nostājā. Ja 1997. gadā no nepilsoņiem 28% atzina to “kā
līdzvērtīgu dokumentu pilsoņa pasei”, tad 2000. gadā šādu viedokli pauduši 35%.
Kopumā saglabājusies atšķirība starp pilsoņu un nepilsoņu viedokli par
nepilsoņu pasi. Ja katram otrajam pilsonim tā šķiet “līdzvērtīgs dokuments
pilsoņa pasei”, tad no nepilsoņiem tam piekrīt tikai katrs trešais (35%). Savukārt,
nepilsoņu pasi “kā diskriminējošu” vērtē 59% nepilsoņu, bet no pilsoņiem tikai
21%.
Jāatzīst, ka palielinājies arī to nepilsoņu skaits, kas uzskata, ka “nepilsoņa
pase netraucē dzīvot” (1997. gadā – 61%, bet 2000. gadā – 68%).
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6. zīm. Ikdienas problēmas pēdējā gada laikā
Ar kuru no sekojošajām problēmām Jūs esat saskāries pēdējā gada laikā?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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7. zīm. Attieksme pret nepilsoņa pasi
Lūdzu, izsakiet savu attieksmi pret sekojošiem apgalvojumiem par nepilsoņa
pasi. Vai Jūs tiem pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai noteikti
nepiekrītat? Apkopotas atbildes “pilnīgi piekrītu” un “drīzāk piekrītu”.
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Nepilsoņu viedoklis par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
un Naturalizācijas pārvaldi
Nepilsoņu viedoklis par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
Salīdzinot ar 1997. gadu, nepilsoņiem retāk nācies iegriezties Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē (attiecīgi 33% 1997. gadā un 27% 2000. gadā).
Biežāk saskarsme ar PMLP bijusi cilvēkiem ar augstāko izglītību, rīdziniekiem.
75% no tiem, kas apmeklējuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi,
ierēdņu attieksmi pret sevi vērtē pozitīvi. Ap 20% ir bijuši neapmierināti, bet 5%
nav snieguši atbildi uz šo jautājumu. Pozitīvu vērtējumu biežāk snieguši vecāka
gada gājuma cilvēki. Nepamierināto vidū biežāk ir tie, kam ir vāja latviešu
valodas prasme. 2000. gadā palielinājies to skaits, kas ierēdņu attieksmi pret sevi
vērtējuši pozitīvi (attiecīgi 1997. gadā - 66% un 2000. gadā - 75%).
Nepilsoņu viedoklis par Naturalizācijas pārvaldi
Pēdējo divu gadu laikā Naturalizācijas pārvaldi no nepilsoņiem
apmeklējuši 9%. Biežāk NP apmeklējuši cilvēki vecumā līdz 40 gadiem, tie, kam
augstāki ienākumi. 73% no tiem, kas naturalizācijas pārvaldi apmeklējuši,
ierēdņu attieksmi pret sevi vērtē pozitīvi. Pozitīvu vērtējumu biežāk sniegušas
sievietes, kā arī tie, kam labākas latviešu valodas zināšanas.
Kopumā, salīdzinājumā ar 1997.gadu, palielinājies to skaits, kas ierēdņu
attieksmi pret sevi vērtējuši pozitīvi (attiecīgi 1997. gadā - 68% un 2000. gadā 73%).
8. zīm. Nepilsoņu saskarsme ar PMLP un NP
Vai pēdējo divu gadu laikā Jums ir bijusi saskarsme ar Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldi?
Vai pēdējo divu gadu laikā Jums ir bijusi saskarsme ar Naturalizācijas pārvaldi?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Saskarsme ar NP:
1997

9. zīm. PMLP un NP ierēdņu attieksme
Kā Jūs novērtētu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ierēdņu attieksmi pret
Jums?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, un kuriem ir bijusi saskarsme ar
PMLP, n=267;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, un kuriem ir bijusi saskarsme ar
PMLP, n=493)
Kā Jūs novērtētu Naturalizācijas pārvaldes ierēdņu attieksmi pret Jums?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, un kuriem ir bijusi saskarsme ar
NP, n=91;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, un kuriem ir bijusi saskarsme ar
NP, n=97)
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Saskarsme ar NP:
1997

Nepilsoņu attieksme pret naturalizāciju
Nepilsoņu informētība par latviešu valodas un Latvijas vēstures
pārbaudījuma prasībām pretendentiem uz pilsonību. Informētība par
nepieciešamajiem dokumentiem naturalizācijai
38% no nepilsoņiem personīgi ir iepazinušies ar latviešu valodas
pārbaudījuma prasībām. Tas ir nedaudz vairāk kā 1997. gadā, kad 32% atzina,
ka ir iepazinušies ar šīm prasībām. Ar prasībām valodas eksāmenā biežāk
iepazinušies ir cilvēki vecumā no 30 līdz 40 gadiem, ar augstāku ienākumu līmeni
un izglītību, rīdzinieki.
35% personīgi ir iepazinušies ar Latvijas vēstures pārbaudījuma prasībām
pretendentiem uz pilsonību. Arī šis skaits ir lielāks, salīdzinot ar 1997. gadu, kad
ar prasībām vēsturē bija iepazinušies 26%. Līdzīgi arī šai gadījumā lielāku
interesi izrādījuši cilvēki vecumā no 30 līdz 40 gadiem, ar augstāku ienākumu
līmeni un izglītību, rīdzinieki.
To, kādi dokumenti nepieciešami naturalizācijai, noskaidrojuši 34%
nepilsoņu (1997. gadā - 31%). Šīs grupas sociāli demogrāfiskais raksturojums ir
līdzīgs iepriekšējai.
Redzams, ka vairāk kā 60% nepilsoņu vēl nav iepazinušies ar prasībām
valodas un vēstures pārbaudījumos, kā arī noskaidrojuši par naturalizācijai
nepieciešamo dokumentāciju.
10. zīm. Informētība par latviešu valodas pārbaudījuma prasībām,
pretendējot uz pilsonību
Vai Jūs personīgi esat uzzinājis un iepazinies ar latviešu valodas pārbaudījuma
prasībām, kādas tiek izvirzītas pretendentiem uz pilsonību?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Visi:1997

11. zīm. Informētība par Latvijas vēstures pārbaudījuma prasībām un
nepieciešamajiem dokumentiem, pretendējot uz Latvijas pilsonību
naturalizācijas kārtībā.
Vai Jūs personīgi esat uzzinājis un iepazinies ar Latvijas vēstures pārbaudījuma
prasībām, kādas tiek izvirzītas pretendentiem uz pilsonību?
Vai Jūs personīgi esat noskaidrojis, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai varētu
iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Pilsoņu un nepilsoņu attieksme pret pārbaudījumiem latviešu valodā un
vēsturē Latvijas pilsonības pretendentiem
Salīdzinot ar 1997. gadu, pilsoņu un nepilsoņu attieksme pret valsts
valodas pārbaudījumiem latviešu valodā nav mainījusies. Joprojām pilsoņu un
nepilsoņu nostādne ir visai atšķirīga: attiecīgi 85% un 56% uzskata, ka šādi
pārbaudījumi ir nepieciešami. 23% no nepilsoņiem minējuši atbildi “varbūt”.
Pārliecinātu nostāju pret valodas pārbaudījumu nepieciešamību pauduši katrs
piektais no nepilsoņiem (21%). Biežāk pret valodas pārbaudījumu iebilduši cilvēki
vecumā no 30-50 gadiem.
Jāuzsver, ka no latviešiem pilsoņiem valodas pārbaudījumu
nepieciešamību uzsver 91%, bet no pilsoņiem krieviem – ap 60%. Redzams, ka
šajā jautājumā pilsoņu krievu nostāja ir tuvāka nepilsoņu nostājai.
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12. zīm. Viedoklis par latviešu valodas pārbaudījuma nepieciešamību, lai
kļūtu par Latvijas pilsoni
Vai cilvēkiem, kas vēlas kļūt par Latvijas pilsoņiem, Jūsuprāt, būtu jākārto
pārbaudījumi latviešu valodā?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Attieksme pret vēstures pārbaudījumu, salīdzinot ar 1997. gadu, nedaudz
mainījusies: vairāk gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū ir to, kas atbalsta vēstures
eksāmena nepieciešamību (no pilsoņiem 1997. gadā to atbalstīja 56%, bet
2000. gadā – 67%, nepilsoņi attiecīgi 1997. – 34%, bet 2000. – 41%).
Pārliecinošu nostāju pret vēstures eksāmena nepieciešamību pauduši
18% pilsoņu (no latviešiem - 12%, no krieviem - 27%), bet no nepilsoņiem pret ir
30%.
13. zīm. Viedoklis par Latvijas vēstures pārbaudījuma nepieciešamību, lai
kļūtu par Latvijas pilsoni
Vai cilvēkiem, kas vēlas kļūt par Latvijas pilsoņiem, Jūsuprāt, būtu jākārto
pārbaudījumi Latvijas vēsturē?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; 1997.
g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Nē

Nepilsoņi - 1997

Izsakoties par prasību līmeni latviešu valodas eksāmenā, no pilsoņiem 8%
pauduši viedokli, ka prasības ir pārāk augstas (6% no latviešiem un 20% no
krieviem), no nepilsoņiem – 30%. Prasības pieņemamas šķiet 56% pilsoņu, 43%
nepilsoņu. Kā pārāk zemas šīs prasības uzskata 9% pilsoņi (visbiežāk tas ir
latviešu viedoklis), nepilsoņu vidū šāds viedoklis ir ļoti reti sastopams.
Jāuzsver, ka, salīdzinot ar 1997. gadu, ievērojami samazinājies to
nepilsoņu skaits, kas prasības valodas eksāmenā vērtē kā pārāk augstas
(attiecīgi 1997. gadā - 48%, bet 2000. gadā – 30%). Redzams, ka pēc
referenduma (1998.) ieviestās izmaiņas valodas eksāmenu prasībās, radījušas
pozitīvu rezonansi nepilsoņu attieksmē.
14. zīm. Viedoklis par latviešu valodas zināšanu prasībām naturalizācijas
pārbaudījumā
Kā Jūs vērtējat latviešu valodas zināšanu prasības naturalizācijas pārbaudījumā?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; 1997.
g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Līdzīgi arī attiecībā par vēstures eksāmenu gan pilsoņu, gan nepilsoņu
vidū samazinājies to skaits, kas prasības šajā eksāmenā vērtē kā pārāk augstas:
1997. gadā no pilsoņiem – 24%, no nepilsoņiem - 56%, bet 2000. gadā no
pilsoņiem – 18% (no latviešiem - 17%, no krieviem - 30%), bet no nepilsoņiem –
34%.
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15. zīm. Viedoklis par Latvijas vēstures zināšanu prasībām naturalizācijas
pārbaudījumā
Kā Jūs vērtējat Latvijas vēstures zināšanu prasības naturalizācijas
pārbaudījumā?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Pilsonības iegūšanas plānošana
Uz jautājumu, vai tuvāko 12 mēnešu laikā plāno iegūt Latvijas pilsonību,
20% no nepilsoņiem snieguši atbildi "jā", 72% atbildējuši "nē", bet 8% par to vēl
nav domājuši.
Iegūt Latvijas pilsonību biežāk plāno cilvēki vecumā līdz 40 gadiem, cilvēki
ar lielākiem ienākumiem.
16. zīm. Nepilsoņu vēlme iegūt Latvijas pilsonību, naturalizējoties tuvāko 12
mēnešu laikā
Vai Jūs plānojat iegūt Latvijas pilsonību, naturalizējoties tuvāko 12 mēnešu laikā?
( % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Iemesli, kādēļ neplāno iegūt Latvijas pilsonību
Visbiežāk minētie iemesli, kāpēc nepilsoņi neplāno iegūt Latvijas
pilsonību, ir saistīti ar neticību savām spējām nokārtot valodas un vēstures
pārbaudījumus. Šos iemeslus ir minējuši attiecīgi 59% un 54% nepilsoņu. Biežāk
tos min cilvēki ar zemāku izglītības līmeni, vecumā virs 60 gadiem, rīdzinieki.
No tiem, kas minējuši, ka nespēj nokārtot pārbaudījumus vēsturē un
valodā, 70% paši personīgi nav iepazinušies ar attiecīgo pārbaudījumu prasībām.
Gandrīz katrs otrais (47%) kā iemeslu, kādēļ neplāno iegūt Latvijas
pilsonību, minējis naudas trūkumu. Tie ir cilvēki no visām ienākumu grupām,
izņemot augstāko, no kuras tikai 4% naudas trūkumu minējuši kā šķērsli
naturalizācijai.
43% kā argumentu min, ka viņiem jau ir nepilsoņa pase. Šādu iemeslu
biežāk min laucinieki, un cilvēki vecumā virs 60 gadiem.
36% izvēlējušies argumentu: "neredzu nepieciešamību pēc Latvijas
pilsonības" .
Katrs trešais (33%) atbalstījis viedokli, ka naturalizācija ir pazemojoša. Šo
argumentu biežāk minējuši turīgākie.
Katrs ceturtais minējis argumentu, ka viņam "nav svarīgi piedalīties
vēlēšanās", kā arī to, ka "nejūtas piederīgs Latvijas valstij". Šo iemeslu biežāk
min cilvēki vecumā līdz 40 gadiem.
Katrs piektais kā argumentu min aizņemtību - "nav laika kārtot
dokumentus un pārbaudījumus (biežāk vecumā līdz 40 gadiem), informācijas
trūkumu par naturalizācijas prasībām, kā arī bažas par to, ka Latvijas pilsonība
apgrūtinātu ceļošanu uz Krieviju (biežāk to min turīgākie).
11% pauduši neticību tam, ka viņam piešķirs Latvijas pilsonību, pat ja viņš
nokārtos vajadzīgās formalitātes.
8% kā iemeslu minējuši nevēlēšanos dienēt valsts armijā; biežāk tas
izskanējis jauniešu vecuma grupā no 15-30 gadiem.
Visretāk minētie iemesli (5%) ir atbalsta trūkums no ģimenes puses, citas
valsts pilsonība, kā arī tas, ka nav tiesību iesniegt dokumentus naturalizācijai.
Ja salīdzinām šos rezultātus ar 1997. gadu, atklājas, ka vairākumā
gadījumu iemeslu minēšanas biežums ir palicis tāds pats: tas attiecas uz
pārbaudījumiem, naudas trūkumu, nepieciešamības trūkumu, negatīvo
psiholoģisko nostādni, motivācijas trūkumu piedalīties vēlēšanās.
Nedaudz samazinājies to skaits, kas minējuši informācijas trūkumu
(attiecīgi 25% un 20%). Jāuzsver, ka būtiski samazinājies to skaits, kas netic, ka
pilsonību viņiem piešķirs pat nokārtojot visas formalitātes (attiecīgi 23% un 11%).
Pieaudzis ir to skaits, kas kā argumentu min ceļošanu uz Krieviju (attiecīgi
13% un 20%).
Daudzkārt pieaudzis to skaits, kas kā iemeslu min "man jau ir nepilsoņa
pase" (attiecīgi 12% un 43%).
Grupējot atbildes pēc tā, kā tās savstarpēji korelē, konstatējam, ka
veidojas grupas ar sekojošu motivāciju:
• “pārbaudījumu pesimisti” - tie, kas uzskata, ka nevar nokārtot
valodas un vēstures eksāmenus;
• “samiernieciski atsvešinātā grupa” - tie, kas atbildējuši, ka “man jau
ir nepilsoņa pase”, “neredzu nepieciešamību pēc pilsonības”,
“nejūtos piederīgs Latvijas valstij”;
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•
•
•
•

“aizvainotā grupa” - tie, kas “uzskata, ka naturalizācija ir
pazemojoša”, “nav svarīgi piedalīties vēlēšanās”;
“resursu deficīta vainotāji” - tie ir cilvēki, kas minējuši, ka viņiem
“trūkst informācijas”, “trūkst naudas valsts nodevai”, “nav laika
kārtot dokumentus un pārbaudījumus”;
“ceļotāji” - tie, kam svarīgākais motīvs: “tas apgrūtinātu ceļošanu uz
Krieviju”;
“uz citas valsts pilsonību orientētie” - tie, kasi “vēlas iegūt citas
valsts pilsonību”, kam “ir citas valsts pilsonība”, “netic, ka piešķirs
Latvijas pilsonību”, “ģimene neatbalsta”.
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17. zīm. Iemesli, kādēļ nepilsoņi neplāno kļūt par Latvijas pilsoņiem
Kādēļ Jūs neplānojat iegūt pilsonību?
( % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi un kas neplāno kļūt par Latvijas pilsoņiem
tuvāko 12 mēnešu laikā, n=803)
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Iemesli, kāpēc cilvēki plāno iegūt Latvijas pilsonību
Gandrīz visi, kas plāno iegūt pilsonību tuvākā gada laikā (20% no visiem
nepilsoņiem) uzsver, ka vēlas stiprināt piederības sajūtu, psiholoģisko drošības
sajūtu: 97% vēlas iegūt Latvijas pilsonību tāpēc, "ka dzīvo Latvijā", 93% - "tādēļ,
ka vēlas justies piederīgi šai valstij", 84% - "tas man ļautu justies drošāk,
pašpārliecinātāk".
Daudzi (79%) Latvijas pilsonības iegūšanu saista ar savu bērnu likteni "tas būtu labāk maniem bērniem".
73% uzsver politisko tiesību nozīmi: vēlēšanos piedalīties Saeimas un
pašvaldību vēlēšanās (biežāk vecumā virs 60 gadiem).
Divas trešdaļas pauduši cerību, ka "Latvijas valsts mani vairāk aizsargās,
ja es būšu pilsonis" (biežāk ukraiņi, baltkrievi, gados vecāki cilvēki). Tikpat daudzi
domā, ka tādā gadījumā “būs vieglāk atrast darbu” (biežāk jaunākā paaudze no
15-30 gadiem), “iegādāties zemi uz līdzīgiem noteikumiem kā pilsoņi”. Bet katram
otrajam svarīgi šķiet tas, ka uz viņu tad “neattiektos profesiju aizliegumi” (jaunākā
paaudze no 15-30 gadiem) un “vieglāk būtu braukt uz ārzemēm” (biežāk
jaunākie, turīgākie, ar augstāko izglītību).
Grupējot atbildes pēc to savstarpējas korelācijas, konstatējam, ka veidojas
grupas, kurās dominē sekojoša motivācija:
• “Latvijai piederīgie” - tie, kas vēlas naturalizēties, jo dzīvo Latvijā”,
“vēlas justies piederīgs Latvijai”, uzskata, ka “tas ļaus justies
drošāk, pašpārliecinātāk”;
• “uz iesaistīšanos orientētie” - tie, kas “vēlas piedalīties vēlēšanās”,
cer, ka “Latvijas valsts vairāk viņus aizsargās”;
• “uz profesionālo iespēju paplašināšanu orientētie” - tie, kas cer, ka
“būs vieglāk atrast darbu”, “neskartu profesionālie ierobežojumi”;
• “uz dzīves iespēju paplašināšanu orientētie” – tie, kam svarīgi, ka
“bērniem būs labāk”, “varēs pirkt zemi”, “būs vieglāk braukt uz
ārzemēm”.
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18. zīm. Iemesli, kādēļ nepilsoņi plāno kļūt par Latvijas pilsoņiem
Kādēļ Jūs plānojat iegūt pilsonību?
(% no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi un kas plāno kļūt par Latvijas pilsoņiem
tuvāko 12 mēnešu laikā, n=202)
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Kādas valsts pilsonību plāno iegūt
Tiem, kas neplāno iegūt Latvijas pilsonību tuvākā gada laikā (72% no
visiem nepilsoņiem), tika uzdots jautājums par to, kādas valsts pilsonību viņi
vēlētos iegūt.
54% no viņiem izteicās, ka nevēlas iegūt nevienas valsts pilsonību, 15%
nespēja sniegt atbildi uz šo jautājumu.
To vidū, kas nevēlas iegūt nevienas valsts pilsonību, biežāk ir sievietes,
gados vecāki cilvēki, pensionāri, laukos dzīvojošie, Latgales iedzīvotāji.
26% vēlas iegūt Latvijas pilsonību, 2% - Krievijas Federācijas pilsonību,
1% - kādas citas bijušās PSRS republikas pilsonību, 1% - vēl kādas citas valsts
pilsonību.
Latvijas pilsonību biežāk vēlas iegūt jaunākās un vidējās paaudzes cilvēki
(vecumā no 15- 50 gadiem).
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Nepilsoņu viedoklis par savu bērnu pilsonisko statusu
Divas trešdaļas nepilsoņu (64%) vēlas, lai Latvijas pilsonību iegūst viņu
bērni, 10% snieguši atbildi "drīzāk jā". Tātad kopumā ap trīs ceturtdaļām
nepilsoņu saista savu bērnu nākotni ar Latviju. Pret Latvijas pilsonību saviem
bērniem iestājas 7% nepilsoņu, bet 19% nav snieguši atbildi uz šo jautājumu.
Tiesa, 1997. gadā to skaits, kas saistīja savu bērnu nākotni ar Latviju, bija
nedaudz lielāks - ap 80%.
Biežāk savus bērnus kā Latvijas pilsoņus vēlētos redzēt ukraiņi un
baltkrievi, biežāk kā rīdzinieki, šādu vēlmi izteikuši citu pilsētu un lauku
iedzīvotāji.
19. zīm. Nepilsoņu vēlme, lai bērni kļūst par Latvijas pilsoņiem
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērni kļūst par Latvijas pilsoņiem?
(2000. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Latvijas iedzīvotāji par tiesībām un pienākumiem pret valsti
Attieksme pret iedzīvotāju pienākumiem un tiesībām (atsevišķi netika
izdalītas tās tiesības un pienākumi, kas attiecas tikai uz pilsoņiem, jo jautājuma
uzdevums bija noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret plašāku tiesību un
pienākumu loku, salīdzināt pilsoņu un nepilsoņu attieksmi pret to) ir viens no
indikatoriem, kas raksturo pilsonisko apziņu.
Pirmkārt, jāuzsver, ka pilsoņu un nepilsoņu uzskati jautājumā par tiesībām
ir ļoti tuvi. Pirmajā plānā visi Latvijas iedzīvotāji izvirza sociālās tiesības, 70% 80% no pilsoņiem un nepilsoņiem uzskata, ka katram valsts iedzīvotājam ir
tiesības uz pensijas nodrošinājumu, kā arī tiesības saņemt bezdarbnieka
pabalstu. Ap 65% uzskata, ka katram ir tiesības saņemt pamatizglītību dzimtajā
valodā.
Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs uzsver tiesības uz vārda brīvību, mazāk
svarīgas Latvijas iedzīvotājiem šķiet tiesības pirkt nekustamo īpašumu (38%
pilsoņi, 43% nepilsoņi).
Pie retāk minētajām tiesībām pieskaitāmas politiskās tiesības: vēlēt un
izvirzīties uz pašvaldību vēlēšanām (31% pilsoņi, 38% nepilsoņi), vēlēt un
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izvirzīties uz Saeimas vēlēšanām (25% pilsoņi, 29% nepilsoņi), tiesības dibināt
politisko partiju, organizāciju (16-17%).
Salīdzinājumā ar 1997. gada rezultātiem varam secināt, ka
samazinājusies atšķirība starp pilsoņu un nepilsoņu viedokļiem par iedzīvotāju
tiesībām, sevišķi tas sakāms par sociālajām tiesībām, kas attiecas uz
politiskajām tiesībām - tās nedaudz vairāk uzsver nepilsoņi.
20. zīm. Latvijas iedzīvotāju tiesības
Jūsuprāt, kādas tiesības būtu svarīgi nodrošināt katram Latvijas valsts
iedzīvotājam?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Kopumā pilsoņu un nepilsoņu viedokļi par iedzīvotāju pienākumiem ir ļoti
tuvi 1997.gada rezultātiem. 82%-88% uzskata, ka jāciena valsts simbolika, 81%83% Latvijas iedzīvotāju uzsver to, ka jāievēro valsts likumi, 70% - ka jāmaksā
nodokļi.
Pētījuma rezultāti parāda, ka vairākums pilsoņu un nepilsoņu atbalsta to,
ka katra iedzīvotāja pienākums ir valsts likumu ievērošana. Taču jautāti, vai reāli
likumi mūsu valstī tiek ievēroti, 90% pilsoņu un 81% nepilsoņu piekrīt viedoklim,
ka "daudzi mūsu valsts iedzīvotāji neievēro likumus". Tas ir viens no
nozīmīgākajiem sabiedrības demokratizācijas rādītājiem - likumu ievērošana.
Likuma ievērošana ietver sevī vismaz divus svarīgus aspektus: brīvprātības
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principu (atbildības dalīšana, jo visiem, ievērojot likumu, mazināsies daudzas
problēmas) un bailes no sankcijām. Redzams, ka Latvijā nedarbojas neviena no
minētajām svirām un situāciju var raksturot kā tiesisko nihilismu. Pārliecība, ka
90% valsts iedzīvotāju likumus neievēro, nestiprina indivīdā vēlēšanos būt
izņēmumam.
Atšķirības novērojamas starp pilsoņu un nepilsoņu nostāju attiecībā uz
pienākumu zināt valsts valodu un dienestu valsts armijā. 84% pilsoņu uzskata, ka
katram ir jāzina valsts valoda, bet no nepilsoņiem šādu nostāju pauduši 62%.
Jāatzīst, ka, salīdzinot ar 1997. gadu, distance starp pilsoņu un nepilsoņu
uzskatiem par pienākumu zināt valsts valodu palielinājusies, jo mazinājies ir to
nepilsoņu skaits, kas uzskata, ka valsts valoda jāzina katram.
Arī jautājumā par dienestu valsts armijā pilsoņu un nepilsoņu uzskati
atšķiras. Taču salīdzinājumā ar 1997. gadu distance starp uzskatiem
mazinājusies, jo arī pilsoņu vidū mazāk ir to, kas atbalsta pienākumu dienēt
valsts armijā.
21. zīm. Latvijas iedzīvotāju pienākumi
Jūsuprāt, kādi pienākumi katram Latvijas iedzīvotājam ir jāpilda pret valsti?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Jautāti par to, kurš no pienākumiem ir visgrūtāk izpildāms, līdzīgi kā 1997.
gadā, nepilsoņi pirmām kārtām min pienākumu zināt valsts valodu (42%), kas ir
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pat vairāk nekā pirms trim gadiem, kad to minēja katrs trešais nepilsonis (31%).
Pilsoņi kā visgrūtāk pildāmo pienākumu visbiežāk minējuši nodokļu maksāšanu
(36%), no nepilsoņiem - tikai 18%. Katrs ceturtais valsts iedzīvotājs uzsver, ka
visgrūtāk izpildāmais pienākums ir dienests valsts armijā (pilsoņi - 27%, nepilsoņi
- 23%).
Nodokļu maksāšanu kā visgrūtāko pienākumu biežāk minējuši vīrieši,
cilvēki ar zemākiem ienākumiem, laucinieki.
22. zīm. Visgrūtāk izpildāmie pienākumi pret valsti
Nosauciet to no kartītē minētajiem pienākumiem, ko, Jūsuprāt, Jums ir visgrūtāk
izpildīt.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Nepilsoņi par tiesībām balsot pašvaldību vēlēšanās
87% nepilsoņu uzskata, ka arī nepilsoņiem būtu jābūt tiesībām balsot
pašvaldību vēlēšanās. Pretējs viedoklis ir 4% nepilsoņu, bet 9% nav snieguši
atbildi uz šo jautājumu. No pilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību velēšanās
arī nepilsoņiem atbalsta 44%, bet 47% ir pret to.
Par vēlēšanu tiesībām pašvaldību vēlēšanās retāk ieinteresētību pauduši
jaunieši vecuma grupā no 15 - 30 gadiem.
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Masu saziņas līdzekļu auditorijas pilsoņu un nepilsoņu vidū
Izplatītākie preses izdevumi pilsoņu un nepilsoņu vidū
Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā apmēram katrs sestais pilsonis (15%) un
katrs ceturtais nepilsonis (24%) preses izdevumus vispār nelasa. Pilsoņu
iecienītākie preses izdevumi ir “Diena” (29%), “Lauku avīze” (19%), “Neatkarīgā
Rīta Avīze” (11%) “Rīgas Balss” latviski (7%) un rajona un vietējās avīzes
latviešu valodā (kopumā ņemot) – 42%. Samērā maz pilsoņu interesējas par
avīzēm krievu valodā. Tās ir populārākas nepilsoņu vidū: “Subbotu” lasa 21% no
nepilsoņiem, “Vesti” - 20%, “Panorama Latvii” -17%, “Čas” – 17%, “Vesti –
Segodnja”-14%, rajona un vietējās avīzes krievu valodā – 13%.
Aptaujā tika arī noskaidrots, kurus izdevumus lasītāji uzskata par galveno
informācijas avotu. No visiem preses izdevumiem respondents varēja izvēlēties
tikai vienu. Pilsoņu skatījumā nozīmīgākie izrādījās: “Diena” (25%) “Lauku
Avīze” (13%), “Neatkarīgā Rīta Avīze” (5%), rajona vietējā avīze latviešu valodā
(27%).
“Dienu” par galveno informācijas avotu biežāk minējuši cilvēki vecumā
līdz 50 gadiem, tie, kam lielāki ienākumi, augstākā izglītība, rīdzinieki. “Lauku
Avīzi” vairāk iecienījuši vīrieši, vecumā virs 60 gadiem, pensionāri, cilvēki ar
vidējo izglītību un vidējiem ienākumiem, laucinieki. Līdzīgi arī “Neatkarīgo Rīta
Avīzi” par galveno informācija avotu biežāk minējuši cilvēki vecumā virs 60
gadiem, pensionāri, ar vidējiem ienākumiem. Rajona un vietējās avīzes latviešu
valodā kā galvenais informācijas avots kalpo cilvēkiem, kam mazāk ienākumu,
pensionāriem.
No nepilsoņiem kā galveno informācijas avotu “Subbotu” minējuši 13%,
“Vesti” -13%, “Panorama Latvii” -13%, “Čas” – 10%, “Vesti – Segodnja”-10%,
rajona un vietējās avīzes krievu valodā – 10%.
“Subbotu” kā galveno informācijas avotu biežāk minējuši lasītāji līdz 40
gadu vecumam, tie, kas mācās, studē, dzīvo laukos. “Vesti” vairāk iecienījuši
lasītāji ar vidējiem ienākumiem un vidējo izglītību, pilsētnieki. “Vesti – Segodnja”
populārāka ir ukraiņu, baltkrievu u.c. minoritāšu piederīgo vidū, vidējā vecuma
grupā, kā arī to vidū, kam augstāki ienākumi.
“Panorama Latvii” populārāka ir vecuma grupā virs 60 gadiem,
pensionāriem, cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem, rīdziniekiem. “Čas” vairāk
uzticas vidējai vecuma grupai piederīgie, rīdzinieki. Rajona un vietējās avīzes
krievu valodā kā galvenais informācijas avots kalpo gados vecākiem cilvēkiem,
kā arī tiem, kam mazāk ienākumu.
Gan pilsoņu, gan nepilsoņu izvēli, kurus laikrakstus lasīt nosaka līdzīgi
faktori: pirmais no tiem – saprotama valoda (no pilsoņiem to min 52%, no
nepilsoņiem - 62%).
42% gan pilsoņu, gan nepilsoņu ir svarīgi, lai laikraksts rakstītu par viņiem
interesējošām tēmām. Katrs trešais gan no pilsoņiem, gan nepilsoņiem uzsver
izdevuma cenu kā faktoru, kas nosaka tā izvēli, bet katram ceturtajam izdevuma
izvēli nosaka laikraksta nostāja.
Interesanti, ka biežāk visus šos faktorus minējuši gados vecāki cilvēki.
Kopumā redzams, ka parasti nepilsoņi lasa presi tikai krievu valodā. Kā
izņēmumu var minēt laikrakstu “Diena”, kuru lasa 5% no nepilsoņu.
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23. zīm. Laikraksti, ko lasa regulāri
Kādus laikrakstus Jūs regulāri lasāt?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Populārākās radio stacijas pilsoņu un nepilsoņu vidū
Radio neklausās 13% pilsoņu un 28% nepilsoņu (1997. gadā - 33%
nepilsoņu). Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā konstatējam, ka no latviešiem
pilsoņiem radio neklausās katrs desmitais, bet no krieviem pilsoņiem – katrs
ceturtais. Tas liecina, ka neatkarīgi no pilsonības statusa radio klausīšanās
nelatviešu vidū ir mazāk populāra, salīdzinot ar latviešiem. No nepilsoņiem
vecāka gada gājuma grupā (virs 60 gadiem) vairāk kā 40% neklausās radio.
Pilsoņu vidū populārākās ir Latvijas Radio I programma, ko klausās 40%,
Radio 2 – 29%, SWH – 24%, Super FM – 9%, Star FM – 9%, Radio Bizness &
Baltija jeb Russkoe Radio – 7%, SWH Pluss – 6%, vietējais radio – 8%.
Nepilsoņu vidū populārākā radio stacija ir Radio Bizness & Baltija jeb
Russkoe Radio, to klausās 24%, SWH Pluss – 17%, Radio – 2 (15%), Radio
Pik – 13%, Super FM – 7%, vietējais radio – 4%.
24. zīm. Iecienītākās radiostacijas
Kādas radiostacijas Jūs regulāri klausāties?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Jāuzsver, ka radio klausītāju (pilsoņu un nepilsoņu) auditorijas pārklājas
lielākā mērā, salīdzinot ar laikrakstu auditorijām, kas arī izskaidrojams ar mazāku
valodas barjeras lomu radio klausīšanās gadījumā. Salīdzinot ar 1997. gadu,
radio staciju piedāvājums ir kļuvis bagātāks, izveidotas jaunas programma, un,
kopumā ņemot, palielinājies gadījumu skaits, kad kādas radio stacijas klausītāju
vidū ir kā pilsoņi, tā nepilsoņi. Biežāk tas novērojams Radio 2, SWH Pluss,
Radio Bizness & Baltija jeb Russkoe Radio klausītāju auditorijās.
Populārākie televīzijas kanāli pilsoņu un nepilsoņu vidū
Televīzija ir populārākais no masu mēdijiem gan pilsoņu, gan nepilsoņu
vidū. LNT un Latvijas TV 2 ir tie kanāli, kurus visbiežāk skatās kā pilsoņi, tā
nepilsoņi. Vismaz reizi nedēļā 86% pilsoņu un 82% nepilsoņu skatās LNT, arī
raidījumi Latvijas TV 2 kanālā ir populāri abās aplūkojamās grupās: vismaz reizi
nedēļā tos skatās divas trešdaļas no pilsoņiem, kā arī nepilsoņiem. Arī par TV 3
var teikt, ka tā saista skatītājus gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū (attiecīgi 50% un
62%).
Latvijas TV I kanāls populārāks ir pilsoņu vidū, to regulāri (vismaz reizi
nedēļā) skatās 81% pilsoņu, bet no nepilsoņiem - 41%. To biežāk skatās vecāka
gada gājuma nepilsoņi, ar zemāku izglītības līmeni, laucinieki.
Savukārt, Krievijas TV un ORT ir populārākas nepilsoņu vidū: tās regulāri
skatās trīs ceturtdaļas no nepilsoņiem, bet no pilsoņiem - tikai katrs trešais
(biežāk cilvēki līdz 40 gadu vecumam). Arī NTV ir populārāka nepilsoņu vidū, to
regulāri skatās katrs otrais (49%) no minētās grupas (NTV retāk skatās tie, kam
mazāki ienākumi, laukos dzīvojošie), bet no pilsoņiem - tikai katrs piektais (22%).
Līdzīga ir arī TV6 skatītāju auditorija.
Jāuzsver, ka, salīdzinot ar pētījumu 1997. gadā, redzams, ka
palielinājusies Krievijas televīzijas kanālu skatītāju auditorija gan pilsoņu, bet, jo
sevišķi, - nepilsoņu vidū, kas skaidrojams ar šo kanālu plašo pieejamību,
pateicoties kabeļtelevīzijas attīstībai.
Gan no pilsoņiem, gan nepilsoņiem kanālus, kas pieejami ar
kabeļtelevīzijas palīdzību biežāk skatās pilsētās dzīvojošie, cilvēki ar augstākiem
ienākumiem.
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25. zīm. Populārākie televīzijas kanāli
Cik bieži Jūs skatāties televīzijas raidījumus sekojošos kanālos? Nav apkopotas
atbildes “retāk kā reizi nedēļā”, “neskatās, nav tāda kanāla” un “grūti pateikt”.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Pilsoņu un nepilsoņu sociālā identitāte
Pilsoņi un nepilsoņi par savu piederības sajūtu
Līdzīgi kā 1997.gadā arī 2000. gada projektā sevišķa nozīme piešķirta
kolektīvās identitātes izjūtas mērījumiem, jo valstiskā statusa maiņa rada
izmaiņas arī iedzīvotāju nostājā pret valsti, mainās valstiskā piederības sajūta,
identitāte.
Valstiskās identitātes attīstības mērījumiem citu kolektīvo identitāšu
hierarhijā izmantoti sekojoši indikatori: 1) teritoriālā piederības sajūta, 2)
lepnuma jūtas par Latviju, 3) “dzimtenes” izpratne, 4) gatavība aizstāvēt Latvijas
neatkarību, 5) attieksme pret Latvijas valstisko statusu, 6) valsts svētku
svinēšana. Šie indikatori nomēra valstisko piederības sajūtu gan emocionālajā,
gan kognitīvajā līmenī.
Teritoriālās piederības sajūtas mērījumiem kalpoja jautājums: “Cik cieši
Jūs jūtaties saistīts: 1) ar tuvāko apkaimi, pagastu, pilsētas mikrorajonu; 2)
pilsētu; 3) novadu; 4) Latviju; 5) Krieviju; 6) Baltiju; 7) Eiropu”.
Līdzīgi kā 1997. gada projektā kā pilsoņi, tā nepilsoņi visbiežāk uzsvēruši
savu piederību Latvijai (no pilsoņiem - 88%, no nepilsoņiem - 81%) un pilsētai,
kurā dzīvo (no pilsoņiem - 80%, no nepilsoņiem - 82%). Daudzi minējuši arī, ka
jūt piederību savai tuvākajai apkaimei (no pilsoņiem - 67%, no nepilsoņiem 73%). Nedaudz retāk Latvijas iedzīvotāji saskata savu piederību kādam novadam
(pilsoņi - 63%, nepilsoņi - 49%).
No nepilsoņiem katrs ceturtais ir uzsvēris piederības sajūtu Krievijai, no
pilsoņiem - 5%. Piederības sajūtu Baltijas valstīm pauduši 14% no abām grupām
- gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem. Vēl vājāk izteikta ir Latvijas iedzīvotāju kopības
izjūta ar Eiropu: to pauduši 11% pilsoņu un 7% nepilsoņu.
Salīdzinot ar 1997. gada pētījumu, redzam, ka pilsoņu vidū stiprinājusies
kopības izjūta ar tuvāko apkaimi, novadu, valsti, savukārt, nepilsoņi biežāk
uzsvēruši piederības sajūtu Krievijai. Gan pilsoņi, gan nepilsoņi retāk uzsvēruši
kopības sajūtu Baltijas (1997. gadā - 22-24%, 2000. gadā - 14%) un Eiropas
(1997. gadā - 10-13%, 2000. gadā - 7-11%) mērogā.
Jāuzsver, ka no pilsoņiem “lokālā” piederības sajūta (saikne ar tuvāko
apkaimi, pilsētu, novadu, Latviju) mazākā mērā izteikta jauniešu vidū (15-30
gadi). Savukārt, “globālo” piederības sajūtu (saikni ar Baltijas valstīm, Eiropu)
biežāk kā pārējie uzsvēruši jaunieši (15-30 gadi), cilvēki ar lielākiem ienākumiem,
ar augstāko izglītību, rīdzinieki.
Nepilsoņu vidū “lokālo identitāti” biežāk uzsvēruši cilvēki ar lielākiem
ienākumiem un ar augstāko izglītību, rīdzinieki. “Lokālā identitāte” mazāk kā citās
grupās izteikta jauniešu vidū. Ar Krieviju ciešākas saites jūt tie nepilsoņi, kuru
ienākumi ir lielāki. “Globālā identitāte” – kopības izjūta ar Baltiju un Eiropu vairāk
izteikta tiem nepilsoņiem, kam augstāka izglītība, ienākumi, rīdziniekiem.
Nepilsoņu jauniešu vecuma grupa, atšķirībā no pilsoņiem jauniešiem, šajā ziņā
neizceļas.

43

26. zīm. Piederības sajūta
Cik cieši Jūs jūtaties saistīts ar … Apkopotas atbildes “ļoti cieši” un “cieši”.
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Dzimtenes izpratne pilsoņu un nepilsoņu vidū
Līdzīgi kā 1997. gadā, jautāti par to, ko respondenti saprot ar vārdu
"dzimtene", vairākums gan pilsoņu, gan nepilsoņu atbild: Latvija (attiecīgi 97% un
58%). Redzams, ka no pilsoņiem pavisam nedaudz ir to, kas nosaukuši kādu citu
valsti. Citādi ir nepilsoņu grupā: līdzīgi kā 1997. gadā ap 10% nespēj sniegt
atbildi uz šo jautājumu, 15% no nepilsoņiem kā savu dzimteni minējuši Krieviju,
10% - kādu no bijušajām PSRS republikām, 5% - bijušo Padomju Savienību.
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No nepilsoņiem kā savu dzimteni Latviju biežāk uztver jaunieši (15-30
gadi). Savukārt, Krieviju biežāk minējuši gados vecāki cilvēki (virs 60 gadiem).
Atšķirībā no 1997. gada pieaudzis to skaits, kam dzimtenes izpratne
saistās ar Krieviju, samazinoties tiem, kas par savu dzimteni uzskata bijušo
Padomju Savienību.
27. zīm. Jēdziena “dzimtene” izpratne
Kad Jūs sakāt “dzimtene”, vai Jūs ar to domājat...
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Lepnuma jūtas par savu valsti: Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas
valstīm
Emocionālā līmenī piederības sajūtu savai valstij raksturo lepnuma jūtas
ar to. Ap 80% no pilsoņiem ir pauduši nostāju, ka lepojas ar to, ka ir Latvijas
iedzīvotājs (45% minējuši, ka " ļoti lepojas", 36% - "drīzāk lepojas"). Nepilsoņu
vidū emocionālā piederības sajūta Latvijai ir krietni vājāk izteikta. Kopumā
pozitīvu nostāju pauduši tikai katrs otrais nepilsonis, pie kam biežāk tā izteikta
vārdiem "drīzāk lepojos" (38%), retāk ar vārdiem "ļoti lepojos" (12%). Katrs
ceturtais izteicies, ka "ne visai lepojas", katrs desmitais "nemaz nelepojas". 15%
gadījumu respondenti no nepilsoņu vidus nav snieguši konkrētu atbildi.
No pilsoņiem biežāk lepnumu par Latviju pauduši latvieši, gados vecāki
cilvēki, tie, kas pieder vidējai vai augstākajai ienākumu grupai, lauku iedzīvotāji,
cilvēki ar zemāku izglītības līmeni.
Līdzīgi arī no nepilsoņiem biežāk lepnumu par Latviju pauduši gados
vecāki cilvēki, tie, kas pieder vidējai vai augstākajai ienākumu grupai, kā arī
cilvēki ar zemāku izglītības līmeni.
Salīdzinot ar 1997. gadu, redzam, ka pilsoņu vidū nedaudz pieaudzis to
skaits, kas ļoti lepojas ar to, ka ir Latvijas iedzīvotājs (attiecīgi 41% un 45%, bet
no nepilsoņiem, gluži otrādi – to skaits nedaudz sarucis (attiecīgi 16% un 12%).
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Ja salīdzinām Latviju ar citām Eiropas valstīm, redzam, ka pilsoņu nostāja
vairāk līdzinās stabilo demokrātijas valstu iedzīvotāju pozīcijai, bet nepilsoņu
nostāja tuvāka postpadomju valstu iedzīvotāju noskaņojumam.
28. zīm. Lepnums par Latviju
Cik lielā mērā Jūs lepojaties ar to, ka esat Latvijas iedzīvotājs?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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3. tabula. Latvijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju lepnums par savu
valsti
Lepojas
(ļoti +drīzāk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Polija
Dānija
Austrija
Francija
Zviedrija
Čehija
Latvija (pilsoņi/nepilsoņi)
Krievija
Lietuva
Igaunija

Eiropas vērtību pētījums, 1999.
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95
87
86
84
81
78
81/50
67
55
52

Latvijas iedzīvotāju gatavība aizstāvēt Latvijas neatkarību
Jautājums "Ja tiktu apdraudēta Latvijas neatkarība, vai Jūs būtu gatavs to
aizstāvēt?" kalpo kā viens no indikatoriem emocionālās piederības sajūtas
mērījumam. Interpretējot rezultātus, jāņem vērā, ka cilvēka uzvedību reālos
apstākļos nosaka daudzi motīvi un apstākļi, tāpēc dati nav uzskatāmi kā
prognoze uzvedībai, tās izpētei būtu nepieciešama sarežģītāka metodika, taču
tas nav bijis pētījuma mērķis.
Trīs ceturtdaļas pilsoņu savu nostāju pauduši ar atbildi "jā", 7% nolieguši
savu gatavību aizstāvēt Latvijas neatkarību, bet katrs piektais (19%) nav snieguši
atbildi uz šo jautājumu.
No pilsoņiem gatavību aizstāvēt Latvijas neatkarību biežāk pauduši vīrieši
(80%, sievietes - 69%), iedzīvotāji vecumā no 15-60 gadiem, cilvēki ar
augstākiem ienākumiem un izglītību, laukos dzīvojošie. Jāuzsver, ka visbiežāk
gatavību aizstāvēt Latvijas neatkarību pauduši tieši jaunieši (78%).
No nepilsoņiem Latvijas neatkarību aizstāvētu 44%, katrs piektais (21%)
to nedarītu, bet katrs trešais (34%) nav sniedzis atbildi.
No nepilsoņiem pavisam atšķirīgas ir tās grupas, kuru piederīgie biežāk
pauduši gatavību aizstāvēt Latvijas neatkarību, piemēram, sievietes nepilsones
pat nedaudz biežāk paudušas šādu nostāju (sievietes 46%, vīrieši 43%), biežāk
šādu nostāju pauduši nepilsoņi ar zemāku izglītības un ienākumu līmeni.
29. zīm. Attieksme pret Latvijas neatkarību
Ja tiktu apdraudēta Latvijas neatkarība, vai Jūs būtu gatavs to aizstāvēt?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Attieksme pret Latvijas pievienošanos Krievijai NVS sastāvā
Atbildot uz jautājumu “Kāda ir Jūsu attieksme pret Latvijas iespējamo
pievienošanos NVS līdzās Krievijai, Baltkrievijai un citām NVS valstīm?”, ideju
par Latvijas iespējamo pievienošanos citām valstīm NVS sastāvā atbalsta 18%
no pilsoņiem un katrs otrais no nepilsoņiem (apkopotas atbildes "atbalsta" un
"drīzāk atbalsta"). Biežāk atbalstu pauduši pilsoņi ar zemākiem ienākumiem, citu
pilsētu (ne Rīgas) iedzīvotāji, jaunieši vecumā no 15-30 gadiem.
Pret Latvijas pievienošanos NVS iestājas trīs ceturtdaļas pilsoņu un katrs
trešais nepilsonis, savu nostāju nav pauduši 8% pilsoņu un 17% nepilsoņu.
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No nepilsoņiem pievienošanos NVS biežāk atbalsta gados vecāki cilvēki,
trūcīgākie.
Salīdzinot ar 1997. gada pētījumu, gan pilsoņu, gan nepilsoņu lokā
pieaudzis to skaits, kas atbalstījuši iespējamo Latvijas pievienošanos NVS: 1997.
gadā to atbalstīja katrs desmitais pilsonis un trešais nepilsonis.
30. zīm. Attieksme pret Latvijas pievienošanos NVS
Kāda ir Jūsu attieksme pret Latvijas iespējamo pievienošanos NVS līdzās
Krievijai, Baltkrievijai un citām NVS valstīm? Vai Jūs to...
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Pilsoņu un nepilsoņu ģimenēs svinamie svētki
Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšana - tie ir nozīmīgākie svētki,
lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju: gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem.
Ziemassvētkus svin 94% pilsoņu un 77% nepilsoņu, Jaunā gada sagaidīšanu kā
svarīgākos svētkus minējuši 66% pilsoņu un 88% nepilsoņu. Lieldienas atzīmē
62% pilsoņu un 53% nepilsoņu. Arī Jāņi ir populāri gan pilsoņu (63%), gan
nepilsoņu vidū (40%).
No pilsoņiem Jāņus biežāk svin jaunākās paaudzes latvieši. Lieldienas
biežāk atzīmē gados vecāki cilvēki, latvieši, laukos dzīvojošie. 18. novembri
biežāk atzīmē latvieši, rīdzinieki, turīgākie, kā arī gados vecākie. Jaunā gada
sagaidīšana populārāka ir krievu vidū.
No nepilsoņiem Ziemassvētkus un Jāņus biežāk svin gados jaunākie, bet
Lieldienas – gados vecākie. 8. marta svinēšana populārāka ir vecuma grupā no
30-40 gadiem. Uzvaras dienu biežāk svin nepilsoņi vecumā virs 60 gadiem,
rīdzinieki.
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31. zīm. Visvairāk svinētie svētki
Kādus svētkus Jūs un Jūsu ģimene parasti atzīmē: gan mājās, gan apmeklējot
dažādus pasākumus (neskaitot dzimšanas un vārda dienas)?
(Vairāku atbilžu jautājums, atzīmētas tiek pirmās trīs atbildes, % no pilsoņiem,
n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
94

Ziemassvētki
66

Jaunais gads

77
88

63

Jāņi

40

Lieldienas

62

53

Vasarsvētki
18.novembris

9

Mātes diena

15
11
15
11

5
8

8.marts
Lāčplēša diena

2

5
5

Citi
Uzvaras diena

2

1.maijs

1

Nezina, nav atbildes

1
1
1
1

Alus svētki

28

7
10

6

0

Pilsoņi
Nepilsoņi

20

40

60

80

100

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Interesanti, ka, salīdzinot ar 1997. gada aptauju, kopumā pieaudzis to
cilvēku skaits, kas svin dažādus svētkus, pirmām kārtām tas attiecas uz
populārajiem gadskārtu svētkiem - Ziemassvētkiem, Jauno gadu, Jāņiem, arī uz
Lieldienām.
Nepilsoņu vidū pieaudzis to cilvēku skaits, kas atzīmē padomju laikā
populāro 8.martu (28% nepilsoņu, 8% pilsoņu) un Uzvaras dienu (10% nepilsoņu,
2% pilsoņu).
To skaits, kas atzīmējuši 18. novembri, pilsoņu vidū palicis nemainīgs
15%, bet nepilsoņu vidū tas ir nedaudz pieaudzis (attiecīgi 6% un 9%).
Populārāka pilsoņu vidū kļuvusi Lāčplēša diena: ja 1997. gadā to atzīmēja
tikai 1% pilsoņu, tad 2000. gadā - 5% pilsoņu un 2% nepilsoņu.
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Pilsoņu un nepilsoņu atbalsts demokrātiskajām pārmaiņām
Apmierinātība ar demokrātijas attīstību Latvijā
Ar to, kā Latvijā attīstās demokrātija, apmierināti ir apmēram katrs otrais
pilsonis un trešais nepilsonis.
Kopumā izmaņas attieksmē pret demokrātiju Latvijā, salīdzinot ar 1997.
gadu, ir nelielas. Tomēr jāuzsver, ka tās ir atšķirīgas pilsoņu un nepilsoņu vidū:
nedaudz ir pieaudzis to pilsoņu skaits, kas ir apmierināti ar demokrātijas attīstību
Latvijā, bet nepilsoņu vidū apmierināto un neapmierināto skaits saglabājies
iepriekšējais. No pilsoņiem visvairāk apmierināto ar demokrātijas attīstību Latvijā
ir jauniešu vidū vecumā no 15 līdz 30 gadiem, bet neapmierināto visvairāk ir
vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem, kā arī trūcīgāko vidū. Savukārt, nepilsoņu
jaunieši neizceļas pārējo vecuma grupu vidū; neapmierināto līdzīgi kā pilsoņiem
vairāk ir vecuma grupā no 50-60.
Atšķirībā no 1997. gada 2000. gadā nav novērojama sakarība, ka vairāk
neapmierināto ir turīgāko nepilsoņu vidū.
32. zīm. Apmierinātība ar demokrātiju Latvijā
Kopumā cik lielā mērā Jūs apmierina demokrātijas attīstība Latvijā?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Latvijas iedzīvotāji par procesu norises pareizību Latvijā
Viedokli, ka procesi Latvijā visumā norit pareizā virzienā, atbalsta gandrīz
katrs otrais pilsonis (47%) un katrs trešais nepilsonis (32%). Minētajam
viedoklim nepiekrīt 40% pilsoņu un 47% nepilsoņu.
Gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū nedaudz pieaudzis to skaits, kas procesu
norisi Latvijā vērtē kā pareizu (1997. gadā pilsoņu vidū tādu bija 40%, bet
nepilsoņu vidū - 29%).
Retāk viedokli par procesu norises pareizību atbalsta sievietes, cilvēki
vecumā virs 50 gadiem, kā arī trūcīgākie.
33. zīm. Procesu norises pareizība Latvijā
Lūdzu, izsakiet savu attieksmi pret sekojošu apgalvojumu: visā visumā procesi
Latvijā noris pareizā virzienā. Apkopotas atbildes “pilnīgi piekrīt” un “drīzāk
piekrīt” un “noteikti nepiekrīt” un “drīzāk nepiekrīt”.
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Iedzīvotāju viedoklis par valsts pārvaldes veidu: Latvija salīdzinājumā ar
citām Eiropas valstīm
Neskatoties uz to, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji visai kritiski vērtē to, kā
Latvijā demokrātija attīstās, ap 70% pilsoņu un 65% nepilsoņu ir pauduši viedokli,
ka demokrātija ir piemērotākā valsts pārvaldes forma Latvijā. Tādu, kas par
piemērotu pārvaldes veidu uzskata militāru režīmu, ir nedaudz (ap 5% kā pilsoņu,
tā nepilsoņu vidū).
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Redzam, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvijas iedzīvotāju
skatījums uz demokrātiju līdzinās jauno demokrātiju valstīm: Igaunijai, Polijai,
Lietuvai, visai redzami atpaliekot no demokrātiskajām labklājības valstīm.
4. tabula. Latvijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju attieksme pret valsts
pārvaldes veidu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zviedrija
Dānija
Austrija
Čehija
Francija
Igaunija
Polija
Latvija
Lietuva
Krievija

Demokrātiska
politiskā sistēma:
(laba + ļoti laba)

Stiprs līderis, kam nav
jārēķinās ar parlamentu
un vēlēšanām
(ļoti labi +diezgan labi)

95
94
93
89
82
75
73
70/65

20
13
15
15
32
16
20
42/38

(pilsoņi/nepilsoņi)

(pilsoņi/nepilsoņi)

63
48

44
40

Eiropas vērtību pētījums, 1999.

Tomēr par zināmu skepsi attiecībā pret demokrātiju, par to, ka
demokrātijas vērtības nav īsti nostabilizējušās mūsu sabiedrībā, liecina tas, ka ap
40% kā no pilsoņiem, tā nepilsoņiem par labu uzskata kārtību, kad “valsti
pārvalda stiprs līderis, kam nav jārēķinās ar parlamentu un vēlēšanām” (šādu
kārtību kā “ļoti labu” uzskata 14% no pilsoņiem un arī nepilsoņiem). Mazāk šāda
viedokļa piekritēju ir iedzīvotāju vidū ar augstāko izglītību.
Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvija pieder pie tām, kuru
iedzīvotāju vidū visbiežāk ir sastopami “stiprā līdera” aizstāvji (Krievija, Lietuva).
Taču visai svarīga ir sakarība, ko redzam, salīdzinot demokrātijas un “stiprā
līdera” vērtējumu: jo augstāks ir demokrātijas vērtējums, jo mazāka “ir vajadzība”
pēc “stiprā līdera”.
Demokrātijas pozitīvās puses un trūkumi: Latvija salīdzinājumā ar citām
Eiropas valstīm
Tas, ka vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju (57% no pilsoņiem un 49% no
nepilsoņiem) atbalsta viedokli, ka "demokrātijai raksturīga neizlēmība un pārāk
liela ķildošanās", zināmā mērā atklāj to, ka iedzīvotājiem nereti nešķiet pievilcīgs
tas veids kā īstenojas tikai pie demokrātiskās kārtības iespējamā dažādu interešu
saskaņošana, politiskā diskusija. Tāpēc saprotamas, kāpēc daudziem Latvijas
iedzīvotājiem laba šķiet kārtība, kad “stiprs līderis pieņem lēmumus, nerēķinoties
ar parlamentu”.
Tomēr jāuzsver, ka 70-80% Latvijas iedzīvotāju atbalsta viedokli, ka
"demokrātijai ir nepilnības, bet tā ir labāka par citām pārvaldes formām" .
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Mazāk izplatīts ir viedoklis, ka “demokrātija nespēj nodrošināt kārtību”. No
pilsoņiem to atbalsta 40%, no nepilsoņiem - katrs trešais.
Vairāk kā 40% Latvijas iedzīvotāju (no pilsoņiem 45%, no nepilsoņiem
41%) atbalsta viedokli, ka “demokrātijas apstākļos slikti darbojas ekonomika”.
Šādu viedokli biežāk atbalsta gados vecāki, kā arī trūcīgākie Latvijas iedzīvotāji,
bet retāk - cilvēki ar augstāko izglītību.
Jāuzver, ka gados vecāko pilsoņu, kā arī trūcīgāko un mazāk izglītoto
Latvijas iedzīvotāju vidū biežāk izplatīti ir kritiskie viedokļi par demokrātiju,
pārmetumi, ka tai raksturīga “neizlēmība un pārāk liela ķildošanās", ka
“demokrātijas apstākļos slikti darbojas ekonomika”, kā arī tas, ka “demokrātija
nespēj nodrošināt kārtību”. Tai pašā laikā pētījums liecina, ka jaunākās paaudzes
vidū (15-30) šāds viedoklis sastopams krietni retāk kā citās vecuma grupās.
5. tabula. Latvijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju attieksme pret
demokrātijas dažādiem aspektiem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dānija
Austrija
Zviedrija
Čehija
Francija
Polija
Latvija
Igaunija
Lietuva
Krievija

Demokrātijai ir
nepilnības, bet
tā ir labāka par
citām pārvaldes
formām

Demokrātijas
apstākļos:
vāji darbojas
ekonomika

Demokrātijai
raksturīga
neizlēmība,
ķildošanās

Demokrātija
nespēj
nodrošināt
kārtību

95
94
93
89
87
78
79/67

13
11
9
34
43
39
45/41

40
36
45
47
67
72
57/49

15
11
14
51
50
59
40/35

(pilsoņi/nepilsoņi)

(pilsoņi/
nepilsoņi)

(pilsoņi/
nepilsoņi)

(pilsoņi/ nepilsoņi)

75
65
48

23
26
45

37
45
63

24
34
54

Eiropas vērtību pētījums, 1999.

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, redzam, ka labklājības valstīs retāk
sastopams viedoklis, ka “demokrātijas apstākļos slikti darbojas ekonomika” vai
arī, ka “demokrātija nespēj nodrošināt kārtību”. Viedoklis, ka “demokrātijai ir
raksturīga neizlēmība un ķildošanās” izplatīts gan pieredzējušajās demokrātijas
valstīs, gan arī valstīs ar mazāku demokrātijas pieredzi.
Latvijas iedzīvotāju viedoklis par padomju laiku
Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā arī 2000. gadā jautājums par padomju
laika ieguldījumu Latvijas ekonomikas un kultūras attīstībā ir viens no tiem, kurā
pilsoņu un nepilsoņu viedokļi krasi atšķiras. Vairākumam (62%) pilsoņu ir
noliedzoša attieksme pret viedokli, ka “tikai pateicoties PSRS tautu palīdzībai
padomju laikā, Latvijā tika sasniegts augsts ekonomikas un kultūras līmenis” , bet
no nepilsoņiem, gluži pretēji, vairākums (64%) atbalsta viedokli par PSRS lielo
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ieguldījumu Latvijas ekonomikā un kultūrā. Šāds viedoklis vairāk izplatīts ir
vecāka gada gājuma, kā arī trūcīgāko nepilsoņu vidū.
34. zīm. Viedoklis par PSRS tautu ieguldījumu Latvijas kultūrā un
ekonomikā
Lūdzu, izsakiet savu attieksmi pret sekojošu apgalvojumu:
“Tikai pateicoties PSRS tautu palīdzībai padomju laikā, Latvijā tika sasniegts
augsts ekonomikas un kultūras līmenis”. Apkopotas atbildes “pilnīgi piekrīt” un
“drīzāk piekrīt” un “noteikti nepiekrīt” un “drīzāk nepiekrīt”.
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Latvijas iedzīvotāju viedoklis par to, vai pasē jābūt tautības ierakstam
Kopš 1997. gada gandrīz nav mainījies Latvijas iedzīvotāju viedoklis par
tautības ieraksta nepieciešamību pasē. Ja 1997. gadā to atbalstīja 74% pilsoņu
(no latviešiem - 79%, no krieviem - 52%) un 46% nepilsoņu, tad 2000. gadā
tautības ierakstu pasē joprojām atbalsta 72% pilsoņu (77% latviešu un 51%
krievu) un 41% nepilsoņu.
Pret tautības ierakstu pasē biežāk iestājas cilvēki ar augstāko izglītību.
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35. zīm. Viedoklis par tautības ierakstu pasē
Vai, Jūsuprāt, būtu jābūt tautības ierakstam pasē?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Latvijas iedzīvotāju viedoklis par to, vai būtu jāsaglabā dzīves vietas
pieraksta kārtība
Vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīvesvietas pieraksta kārtība
būtu jāsaglabā: šāds viedoklis ir 67% pilsoņu un 63% nepilsoņu. Par šādas
kārtības atcelšanu biežāk iestājas gados jaunāki cilvēki (15-30 gadi), tie, kam
augstāks ienākumu un izglītības līmenis, rīdzinieki.
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Pilsoņu un nepilsoņu atbalsts politiskajām ideoloģijām
Jautāti par to, kā viņi novērtētu savus politiskos uzskatus, vai tie ir vairāk
“labēji” vai “kreisi” (izmantojot 10 ballu skalu, kur vienā skalas galā būtu galēji
“kreisie”, bet otrā - galēji “labējie”), katrs trešais pilsonis un 45% no nepilsoņiem
nav spējuši sniegt konkrētu atbildi. Jāuzsver, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo
pētījumu 1997. gadā nedaudz samazinājies to skaits, kas nav varējuši identificēt
savu vietu uz “labējo – kreiso” ideoloģiju ass. Protams, ka šāda politisko
ideoloģiju ass ir nosacīta un nespēj “izsmelt” Latvijas politisko partiju ideoloģiju
spektru, kas patiesībā ir sarežģītāks un būtu attēlojams vismaz divās dimensijās,
kur bez jau minētās “labējo – kreiso” ass būtu vēl “nacionālo vērtību un
minoritāšu tiesību” dimensija.
No tiem, kas ir snieguši atbildes uz jautājumu par savu vietu “kreiso –
labējo” politiskajā spektrā, vairums atzīmi piedāvātajā skalā izdarījuši pa vidu,
kas varētu liecināt par viņu vēlēšanos paust piederību drīzāk centriskajiem
uzskatiem (no pilsoņiem 24%, no nepilsoņiem - 27%), par vairāk vai mazāk
labējiem sevi uzskata 33% pilsoņu, 14% nepilsoņu, bet pie kreisajiem sevi
pieskaita 9% pilsoņu, 12% nepilsoņu (no nepilsoņiem biežāk tie ir gados vecāki
cilvēki). No pilsoņiem, savukārt, gados vecākie biežāk ir to vidū, kas sevi
pieskaita labējiem.
Bez jau minētā jautājuma, aptaujas dalībnieku vērtējumam tika piedāvāti
trīs izteikumi, kas raksturo “labējo – kreiso” ideoloģiju spektru. Paužot savu
attieksmi pret piedāvāto izteikumu, cilvēks netiešā veidā norāda uz savu politisko
ideoloģiju. Apkopojot šīs atbildes, varam secināt, ka kopumā Latvijas
iedzīvotājiem tuvāka šķiet kreisi orientēta ideoloģija. (Abos gadījumos pielietotas
vienādas mērījumu skalas, lai varētu veikt salīdzinājumus). Zināmā pretruna ar
atbildēm uz iepriekšējo jautājumu ir saprotama, jo iedzīvotāju politiskie uzskati
tikai veidojas, tie nav vēl nostabilizējušies. Bez tam arī pieredzējušās
demokrātijas valstīs ir zināma daļa iedzīvotāju, kas nespēj identificēt savus
politiskos uzskatus. Samērā izplatīti ir arī gadījumi, kad cilvēki vienā jautājumā
atbalsta viedokli, kas atbilst kreisajai orientācijai, bet citā - gluži otrādi - labējai.
Ja salīdzinām pilsoņu un nepilsoņu politiskos uzskatus, izrādās, ka pilsoņu
vidū ir vairāk labēji orientēto, bet nepilsoņu vidū populārāki kreisajai ideoloģijai
raksturīgi uzskati. Kas attiecas uz latviešiem un krieviem pilsoņiem, tad jāuzsver,
ka latviešu pilsoņu vidū ir vairāk labēji orientētu, salīdzinot ar krieviem pilsoņiem.
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36. zīm. “Kreiso” un “labējo” skala
Politikā mēdz runāt par “kreisajiem” un “labējiem”. Kur šajā skalā no 1 līdz 10 Jūs
novietotu savus politiskos uzskatus, ja 1 nozīmē “kreisie”, bet 10 nozīmē
“labējie”?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502;
atbildes ‘grūti pateikt’ nav iekļautas)
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Vislielākā mērā atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem izpaužas
jautājumā par privātīpašumu biznesā un rūpniecībā: no pilsoņiem vairāk vai
mazāk to atbalsta 24%, no nepilsoņiem - 17%. To, ka biznesā un rūpniecībā
jāpalielina valsts īpašums, atbalsta 43% pilsoņu un 46 % nepilsoņu.
Arī jautājumā par to, vai cilvēkiem pašiem vai valstij būtu jāuzņemas
lielāka atbildība par iedzīvotāju labklājību, Latvijas iedzīvotāji biežāk atbalsta
viedokli, ka lielāka atbildība būtu jāuzņemas valstij. To atbalsta 48% pilsoņu un
53% nepilsoņu, bet pretējo viedokli, ka pašam indivīdam ir jāuzņemas lielāka
atbildība par savu labklājību, atbalsta 23% pilsoņu un 15% nepilsoņu.
Viedokli, ka valstij jāuzņemas lielāka atbildība, biežāk atbalsta sievietes,
cilvēki vecumā virs 50 gadiem, tie, kam zemāks ienākumu un arī izglītības
līmenis, pilsētu iedzīvotāji, krievi. Šādas sakarības vērojams gan pilsoņu, gan
nepilsoņu vidū.
Viedokli, ka “konkurence ir lietderīga, tā stimulē cilvēkus strādāt un attīstīt
jaunas idejas” atbalsta vairākums Latvijas iedzīvotāju: no pilsoņiem - 66%, no
nepilsoņiem - 53%.
Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā redzam, ka vēl joprojām pastāv zināma
neatbilstība starp "manifestēto" vietu uz “labējo – kreiso” ideoloģiju ass un to
nostāju, kas netiešā veidā izpaudās izteikumu vērtējumā. Pašnovērtējumā
iedzīvotājiem, sevišķi latviešiem, ir tendence nedaudz vairāk uzsvērt labējo
orientāciju, nekā to apliecina viņu uzskati noteiktos jautājumos (par valsts
īpašumu vai privātīpašumu, par indivīda vai valsts atbildību par iedzīvotāju
labklājību u.c.). Dati liecina, ka nepilsoņu vidū vairāk izplatīta kreisā orientācija,
salīdzinot ar pilsoņiem. Tomēr īpaši jāuzsver fakts, ka vairums gan pilsoņu, gan
nepilsoņu “cenšas” savu politisko nostādni raksturot kā centrisku, kas varētu
kalpot par pamatu politisko spēku integrācijai. Līdzīgi kā 1997. gadā, varam
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secināt, ka politisko ideoloģiju izpratne mūsu sabiedrībā vēl ir visai pretrunīga un
ka izpratnes veidošanās ir ilgstošs un pakāpenisks process, jo tikai par dažiem
procentiem ir palielinājies to skaits, kas spēj izteikt savu nostāju šajos
jautājumos.
37. zīm. Attieksme pret izteikumiem, kas raksturo “labēji – kreiso”
ideoloģiju spektru. Vidējais vērtējums skalā no 1 līdz 10
Es Jums nolasīšu vairākus viedokļu pārus. Kur skalā no 1 līdz 10 Jūs atzīmētu
savu viedokli, ja 1 nozīmē, ka Jūs pilnībā piekrītat viedoklim pa kreisi, bet 10 - ka
pilnībā piekrītat viedoklim pa labi?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502; )
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Pilsoņu un nepilsoņu politiskā izvēle
Vēlamais partiju skaits Latvijā
Latvijas iedzīvotāju vidū pārliecinoši dominē viedoklis, ka optimālajam
partiju skaitam valstī nevajadzētu pārsniegt 10, tādu uzskatu pauduši 79% no
pilsoņiem un 69% no nepilsoņiem. Pavisam nedaudz ir to (3% gan no pilsoņu,
gan nepilsoņu vidus), kas uzskata, ka partiju skaits varētu būt neierobežots. Tikai
5% no pilsoņiem un 3% no nepilsoņiem domā, ka partiju skaits varētu būt
robežās no 11-30.
Interesanti, ka, neskatoties uz to, ka mūsu valstij jau ir 10 gadu
demokrātijas pieredze, 8% pilsoņu un 9% nepilsoņu uzskata, ka vēlamais partiju
skaits ir viena. Šādu viedokli biežāk pauduši cilvēki ar zemāku ienākumu un
izglītības līmeni.
38. zīm. Viedoklis par partiju skaitu Latvijā
Kāds, Jūsuprāt, būtu vēlamais partiju skaits Latvijā, lai varētu izdarīt pārdomātu
izvēli vēlēšanās?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Jāatgādina, ka jautājuma formulējums bija: “Kāds, Jūsuprāt, būtu vēlamais
partiju skaits Latvijā, lai varētu izdarīt pārdomātu izvēli vēlēšanās?”. Fakts, ka
45% pilsoņu aptaujas brīdī nav spējuši sniegt atbildi arī uz jautājumu, par kuru
politisko partiju balsotu, ja vēlēšanas notiktu šodien, liecina, ka politiskā izvēle vēl
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joprojām nav viegls uzdevums Latvijas pilsoņiem, un tas zināmā mērā palīdz
skaidrot iedzīvotāju visai strikto nostāju pret lielu partiju skaitu.
Politisko partiju atpazīstamība
Gan pilsoņi, gan nepilsoņi labāk atpazīst partijas, kurām ir vietas
parlamentā, kuras piedalās valdības veidošanā, kam garāks “stāžs”. Ap 90%
pilsoņu zina Savienību “Latvijas ceļš”, “Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”, ap 80%
pilsoņu zina Jauno partiju un Tautas partiju, ap 70% zina Latvijas Zemnieku
savienību, Latvijas Sociāli demokrātisko strādnieku partiju. Ap 60% pilsoņu zina
Tautas Saskaņas partiju1, Latvijas Zaļo partiju. Katrs otrais zina Latvijas
Sociālistisko partiju, ap 40% - Kristīgi demokrātisko savienību, “Par cilvēka
tiesībām vienotā Latvijā”, kā arī “Kustību par sociālo taisnīgumu un līdztiesību
Latvijā”. Ap 30% pilsoņu zina Krievu partiju, katrs piektais – Krievu pilsoņu partiju.
Līdzīgā rangu rindā sakārtojas partijas pēc tā, kā tās atpazīst nepilsoņi.
Visbiežāk viņi zina Savienību “Latvijas ceļš”, (68%”), “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” (67%), Tautas partiju (53%), Jauno partiju (47%), Latvijas
Sociāldemokrātisko strādnieku partiju (47%), “Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā” (45%), Latvijas Zemnieku savienību (44%), Tautas Saskaņas partiju
(42%), Latvijas Sociālistisko partiju (40%), “Kustību par sociālo taisnīgumu un
līdztiesību Latvijā” (40%), Latvijas Zaļo partiju (37%). Aptuveni katrs trešais zina
Krievu partiju un katrs ceturtais – Krievu pilsoņu partiju.
Gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū partijas labāk atpazīst turīgākie, cilvēki ar
augstāku izglītības līmeni, vidējās paaudzes pārstāvji.

1

Atpazīstamības mērījumā iekļauta gan apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, kura
parasti ar šādu nosaukumu piedalās vēlēšanās, gan arī tās partijas, kuras veido minēto
apvienību, bet pastāv arī kā atsevišķas partijas: Tautas Saskaņas partija, Kustība par sociālo
taisnīgumu un līdztiesību Latvijā, Latvijas Sociālistiskā partija, Krievu partija.

60

39. zīm. Politisko partiju atpazīstamība
Kuras no šīm politiskajām partijām Jūs zināt vai par kurām esat jebko dzirdējis?
(Vairāku atbilžu jautājums, % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1005)
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Partiju pozitīvā un negatīvā popularitāte
Analizējot iedomāto pilsoņu un nepilsoņu politisko izvēli: "par kuru partiju
Jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu šodien", pirmām kārtām svarīgi noskaidrot tās
partijas, par kurām "balsotu" gan pilsoņi, gan nepilsoņi. Tas parādītu, cik lielā
mērā politikās partijas spēj īstenot politisko integrāciju mūsu sabiedrībā, kā arī
noskaidrot to, kādas izmaiņas notikušas, salīdzinot ar 1997. gadu.
Aptaujas rezultāti liecina, ka pagaidām tikai divām Latvijas politiskajām
partijām atbalstītāju vidū ir gan pilsoņi, gan nepilsoņi. Tās ir Latvijas
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (balsotu 14% pilsoņu un 5% nepilsoņu) un
Savienība "Latvijas ceļš" (balsotu 12% pilsoņu un 5% nepilsoņu).
Vairāk ir tādu partiju, kuru atbalstītāju vidū dominē vai nu pilsoņi vai
nepilsoņi. Tā par "Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK" balsotu 9% pilsoņu un 1%
nepilsoņu, par Tautas partiju - 6% pilsoņu un 2% nepilsoņu. Savukārt, apvienību
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" atbalstītu 25% nepilsoņu un 6% pilsoņu.
Nav mazsvarīgs fakts, ka 45% no pilsoņiem un 55% no nepilsoņiem nav
spējuši sniegt atbildi uz jautājumu par politisko izvēli (1997. gadā uz šo jautājumu
neatbildēja 45% no pilsoņiem un 47% no nepilsoņiem). Šie dati, no vienas puses,
ļauj spriest par vēlētāju neapmierinātību ar pašreizējo varas partiju darbību un,
no otras puses, ļauj paredzēt arī turpmāk asas priekšvēlēšanu cīņas par
neapmierināto vēlētāju balsīm. Tas, ka nepilsoņu vidū pieaudzis to skaits, kas
nav pauduši savu politisko izvēli, liecina vai nu par vēl lielāku atsvešinātību no
politikās dzīves vai arī par nevēlēšanos paust savu nostāju.
Interesanti, ka partiju negatīvais vērtējums (Par kuru partiju Jūs
nebalsotu..?) pilsoņu vidū pamatā vērsts uz pašreizējām varas partijām:
"Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK" (nebalsotu 8% pilsoņu un 29% nepilsoņu),
Savienība "Latvijas ceļš" (pilsoņi - 9%, nepilsoņi - 3%), Tautas partija (pilsoņi 9%, nepilsoņi - 3%).
Tomēr kopumā pilsoņu vidū visnegatīvāko vērtējumu izpelnījusies
apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā". Par to nebalsotu 23% pilsoņu un
1% nepilsoņu.
Ja aplūkojam krievu tautības pilsoņu politisko izvēli, redzam, ka tā
ievērojami atšķiras no latviešu politiskajām simpātijām. Tā 23% no pilsoņiem
krieviem balsotu par apvienību "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā". Tiesa,
biežāk nekā nepilsoņi viņi balsotu par Savienību "Latvijas ceļš" - 9%, kā arī par
sociāldemokrātiem - 6%.
Atbildi uz jautājumu, par kuru partiju noteikti nebalsotu, nav snieguši 39%
pilsoņu un 61% nepilsoņu. Par nepilsoņiem var teikt, ka viņu negatīvā attieksme
pamatā ir vērsta uz "TB/ LNNK". Tas mudina domāt, ka tieši jautājumi, kas saistīti
ar nacionālo vērtību saglabāšanu (valoda, kultūra) no vienas puses, un
minoritāšu tiesību nostiprināšana, no otras puses, ir tie, kas visvairāk atšķir
nepilsoņu intereses no pārējās sabiedrības interesēm.

62

40. zīm. Partiju pozitīvā popularitāte
Par kuru partiju Jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu šodien?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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41. zīm. Partiju negatīvā popularitāte
Par kuru partiju Jūs nekādā gadījumā nebalsotu, ja vēlēšanas notiktu šodien?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Latvijas iedzīvotāju politiskā līdzdalība
Politiskā līdzdalība (interese par politiku, iesaistīšanās dažādās aktivitātēs,
jautājumu risināšanā, līdzdalība sabiedriskajās organizācijās) ir veids, kā mazināt
plaisu starp valsti un sabiedrību, kā palielināt iedzīvotāju ticību savas politiskās
ietekmes iespējām, tas ir ceļš uz pilsonisku sabiedrību.
Latvijas iedzīvotāju interese par politiku ir augsta, līdzīgi kā 1997. gadā ap
60% pilsoņu un 47% nepilsoņu vairāk vai mazāk interesējas par politiku. Katrs
trešais Latvijas iedzīvotājs savu interesi par politiku raksturo ar vārdiem "dažreiz
interesējos". Tādu, kam politika neinteresē nemaz, ir 10% no pilsoņiem un 17%
no nepilsoņiem.
No pilsoņiem par politiku visvairāk interesējas vīrieši, gados vecāki cilvēki
un tie, kam augtākā izglītība. Par politiku mazāk interesējas jaunieši, tie, kam
mazāki ienākumi.
No nepilsoņiem lielāka interese par politiku ir vīriešiem, turīgākajiem,
izglītotākajiem. To vidū, kas nemaz neinteresējas par politiku, ir cilvēki no
viszemāko ienākumu grupas, ar pamatskolas vai nepabeigtu vidējo izglītību.
42. zīm. Interese par politiku
Cik lielā mērā Jūs interesējaties par politiku?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Līdzdalība politiskajās aktivitātēs
Aptuveni katrs trešais pilsonis un katrs desmitais nepilsonis ir ņēmuši
dalību kādā politiskā aktivitātē. 26% no pilsoņiem un 5% no nepilsoņiem ir
parakstījuši kādu aicinājumu, (referenduma sasaukšanai vai cita veida
aicinājumu, lūgumu). No pilsoņiem retāk šādus dokumentus parakstījuši jaunieši
(no 15-30 gadiem), cilvēki ar zemāku izglītības līmeni. Krietni retāk Latvijas
iedzīvotāji piedalījušies citās aktivitātēs: piketos, demonstrācijās (5% no
pilsoņiem un 3% no nepilsoņiem), tikušies ar Saeimas deputātiem, ministriem,
ierēdņiem kādā politiskā jautājumā (5% no pilsoņiem un 1% no nepilsoņiem),
tikušies ar pašvaldību deputātiem kādā politiskā jautājumā (5% no pilsoņiem un
1% no nepilsoņiem). To, ka politiskas diskusijas ir visai parasta parādība pilsoņu
vidū, liecina tas, ka katrs desmitais ir mēģinājis kādu pierunāt balsot par noteiktu
politisko partiju (no nepilsoņiem 3%).
Politiskajās aktivitātēs pēdējo triju gadu laikā nav piedalījušies 62%
pilsoņu un 88% nepilsoņu. (Šeit nav pieskaitīta piedalīšanās 7.Saeimas
vēlēšanas, kur, kā zināms, dalību ņēma 72% pilsoņu).
Latvijā veiktie pētījumi par apstākļiem, kas sekmē politisko līdzdalību
(B.Zepa, 1999), ir parādījuši, ka blakus sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, kas
prasa daudz laika ziedot rūpēm par ģimenes materiālo nodrošinātību un ierobežo
cilvēka sabiedriskās darbības iespējas, arī tādi aspekti kā pozitīvās pieredzes
trūkums un pazemināts savas politiskās kompetences pašnovērtējums ievērojami
kavē iedzīvotāju līdzdalību. Tā piemēram, Latvijā trīs ceturtdaļas kā pilsoņu
(76%), tā nepilsoņu (77%) uzskata, ka "vairums cilvēku ir labāk informēti par
politiku un valdību nekā viņi". Salīdzinājumam Norvēģijā šādu viedokli pauduši
tikai katrs piektais.
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43. zīm. Politiskā līdzdalība
Cik lielā mērā Jūs interesējaties par politiku?
(vairāku atbilžu jautājums, % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1005)
62

Nekur nav piedalījies

88
26

Parakstījis kādu aicinājumu

5

Mēģinājis kādu pierunāt balsot par noteiktu
politisku partiju

9
3
5
3

Piedalījies protesta akcijās
Ticies ar deputātiem, ierēdņiem kādā politiskā
jautājumā

1

Ticies ar pašvaldību deputātiem kādā
politiskā jautājumā

1

5
5
3

Piedalījies vēlēšanu kampaņas organizēšanā
Ticies ar žurnālistiem kādā politiskā
jautājumā

2
1

Grūti pateikt, nav atbildes

1
2
0

Pilsoņi
Nepilsoņi

20

40

60

80

100

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Iesaistīšanās sabiedriskajās, nevalstiskajās organizācijās
Apmēram ceturtā daļa pilsoņu (27%) un 15% nepilsoņu ir iesaistījušies
kādā sabiedriskā organizācijā, ir tās biedri. Ja salīdzinām ar 1997.gadu, redzam,
ka gan pilsoņi, gan nepilsoņi kļuvuši nedaudz aktīvāki, jo 1997. gadā
iesaistījušies kādā organizācijā bija 24%, pilsoņu un 10% nepilsoņu.
Visbiežāk kā pilsoņi, tā nepilsoņi iesaistījušies ir arodbiedrībās (attiecīgi
7% un 5%),
reliģiskajās un baznīcu organizācijās, draudzēs (pilsoņi - 7%,
nepilsoņi - 4%), sporta, atpūtas organizācijās (pilsoņi - 6%, nepilsoņi - 2%) un
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (pilsoņi - 5%, nepilsoņi - 1%).
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44. zīm. Līdzdalība sabiedriskajās organizācijās
Sakiet, kuru minēto organizāciju darbā Jūs esat iesaistījušies vai esat biedrs?
(vairāku atbilžu jautājums, % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1005)
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Politiskā integrācija - atsvešinātība
Politiskā uzticēšanās
Uzticēšanās politiskajām un citām sabiedrībā nozīmīgām institūcijām ir
sabiedrības vertikālās integrācijas rādītājs. Jāuzsver, ka, salīdzinot ar 1997. gada
pētījumu, nevienai no vērtējumam piedāvātajām institūcijām uzticēšanās nav
ievērojami mazinājusies. Līdzīgi kā pirms trim gadiem arī 2000. gadā iedzīvotāji
visbiežāk pauduši uzticēšanos izglītojošajām, informējošajām institūcijām
(skolām, televīzijai, radio, presei), arī baznīcai. Skolām, televīzijai, radio, presei
un baznīcai uzticas ap 70-80% pilsoņu un 60-70% nepilsoņu.
Retāk cilvēki pauduši uzticēšanos valsts kārtību un tiesību sargājošajām
institūcijām (Latvijas armijai, policijai, tiesai), līdzīgi arī pašvaldībām un Latvijas
bankai.
Pašvaldībām, Latvijas bankai, un Latvijas armijai uzticas ap 50-55%
pilsoņu un ap 40% nepilsoņu. Policija ir vienīgā institūcijai, kurai nepilsoņi uzticas
krietni biežāk (50%), salīdzinot ar pilsoņiem (43%). Ap 40% gan pilsoņu, gan
nepilsoņu uzticas Valsts cilvēktiesību birojam. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs
neatkarīgi no pilsoniskā statusa uzticas tiesām, pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei, Naturalizācijas pārvaldei.
Latvijā pagaidām nav pārāk izteikta uzticēšanās sabiedriskajām
organizācijām: tikai katrs ceturtais paudis uzticēšanos arodbiedrībām, līdzīgi arī
nevalstiskajām organizācijām (pilsoņi - 28%, nepilsoņi - 20%).
Maz izplatīto uzticēšanos sabiedriskajām organizācijām zināmā mērā
izskaidro cilvēku neticība tam, ka šīs organizācijas spēj ietekmēt politisku
lēmumu pieņemšanu: viedokli, ka "politiķi rēķinās ar prasībām, ko izvirza vietējās
organizācijas vai cilvēku grupas" atbalsta tikai katrs piektais pilsonis (19%) un
vēl mazāk no nepilsoņiem (16%).
Muitai uzticas katrs ceturtais pilsonis un 30% nepilsoņu.
Pie institūcijām, kam Latvijas iedzīvotāji uzticas vismazāk, pieder galvenās
valsts varas institūcijas (Ministru Kabinetam uzticas 24% pilsoņi un 22%
nepilsoņi), bet Saeimai - tikai katrs piektais (20% pilsoņi un nepilsoņi).
No pilsoņiem galvenajām valsts varas institūcijām biežāk uzticas gados
jaunāki, cilvēki ar augstāku izglītības un ienākumu līmeni, bet vismazāk uzticas
cilvēki vecuma no 50-60 gadiem. No nepilsoņiem varas institūcijām biežāk
pauduši uzticēšanos turīgākie un izglītotākie.
Nemainīgi zema saglabājusies arī uzticēšanās politiskajām partijām (11%
no pilsoņiem un nepilsoņiem).
Gandrīz visām institūcijām biežāk uzticēšanos pauduši pilsoņi. Izņēmums
ir vienīgi policija un tiesa - tām biežāk uzticas nepilsoņi. Taču jāuzsver, ka,
salīdzinot ar 1997. gadu, tieši nepilsoņu vidū biežāki ir gadījumi, kad uzticēšanās
ir pieaugusi: to var teikt par skolām, baznīcu un pašvaldībām. Bet kas attiecas uz
Latvijas Armiju, Valsts cilvēktiesību biroju, Naturalizācijas pārvaldi, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi - šīm institūcijām 2000. gadā biežāk uzticēšanos pauduši
gan pilsoņi, gan nepilsoņi.
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45. zīm. Uzticēšanās institūcijām
Es Jums nosaukšu vairākas institūcijas. Pasakiet, lūdzu, par katru no tām, cik
lielā mērā Jūs tai uzticaties - pilnībā uzticaties, drīzāk uzticaties, drīzāk
neuzticaties vai arī nemaz neuzticaties? Apkopotas atbildes “pilnīgi uzticas” un
“drīzāk uzticas”.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Ticība savai politiskajai ietekmei
Ticība savai politiskajai ietekmei ir ļoti svarīgs sabiedrības integrācijas
rādītājs. Ja cilvēki netic savām spējām ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu,
viņi jūtas atsvešināti no valsts. Parasti tas tiek mērīts ar jautājumu: "Vai Jūs
varētu kaut ko uzsākt, ja valdība/ pašvaldība pieņemtu sabiedrības interesēm
pretējus lēmumus?"
Līdzīgi kā iepriekšējos projektos ap divām trešdaļām Latvijas iedzīvotāju
(67% pilsoņu, 70% nepilsoņu) netic, ka varētu kaut ko uzsākt, lai mainītu
valdības pieņemtu lēmumu. Arī par iespējām ietekmēt lēmumus pašvaldību
līmenī Latvijas iedzīvotāji ir visai skeptiski (šādām iespējam netic 60% pilsoņu un
67% nepilsoņu).
46. zīm. Ticība ietekmes spējai valdības līmenī
Kā Jūs domājat, vai Jūs varētu kaut ko uzsākt, ja valdība pieņemtu sabiedrības
interesēm pretējus lēmumus?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Jāuzsver, ka tieši jaunieši (vecuma grupa no 15 līdz 30 gadiem) biežāk
pauduši pārliecību par iespējām ietekmēt valdības lēmumus. Bet iespējai
ietekmēt lēmumus pašvaldību līmenī biežāk tic pilsoņi ar augstāku izglītības
līmeni.
Pārliecības par politisko ietekmi trūkums parādās arī iedzīvotāju attieksmē
pret izteikumu "cilvēks, pret kuru valsts iestāde izturējusies netaisnīgi, saņems
atlīdzību". Šādam viedoklim piekrīt tikai 17% pilsoņu un 14% nepilsoņu.
Optimistiskāki par citiem šajā jautājumā ir jaunieši pilsoņi (15-30 gadi). 23% no
viņiem domā, ka cilvēks saņems atlīdzību, ja valsts iestāde ir izturējusies
netaisnīgi.
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47. zīm. Ticība ietekmes spējai pašvaldību līmenī
Kā Jūs domājat, vai Jūs varētu kaut ko uzsākt, ja vietējās varas iestādes
pieņemtu sabiedrības interesēm pretējus lēmumus?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Politiskā uzticēšanās un ticība savas politiskās ietekmes iespējām ir
būtiski sabiedrības integrācijas rādītāji. Redzam, ka Latvijā, līdzīgi tas ir arī citās
Baltijas valstīs (sk. New Baltic Barometer III), raksturīga izteikta distance starp
masām un augstākajām valsts varas struktūrām. Cilvēki jūtas atsvešināti no
varas struktūrām, tas arī mazina ticību tām, ierobežo kontaktus starp sabiedrību
un līderiem. Ir izveidojušies kontaktu tīkli gan “augšējā”, t.i., varas, gan
“apakšējā”, t.i., ierindas cilvēku līmenī, taču ļoti vājas ir saites, kas savienotu
abus līmeņus. Varas struktūras un iedzīvotāju kopums veido it kā saules
pulksteņa veidolu: ir paplašinājums augšā un apakšā, bet savienojums pa vidu ir
tik tikko manāms. Tas praktiski izslēdz kontroli “no apakšas”, mazinot “augšu”
atbildību iedzīvotāju priekšā. Zema politiskā līdzdalība, atsvešinātība no valsts
institūcijām ir vāji attīstītas pilsoniskās sabiedrības pazīme.

Starppersonu uzticēšanās: Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm
Starppersonu uzticēšanās ir sabiedrības demokrātiskuma rādītājs un arī
demokrātijas nosacījums. Ja cilvēki viens otram neuzticas, sabiedrībā valda
savstarpējs aizdomīgums un nav sagaidāms, ka cilvēki būs gatavi uzņemties
atbildību, dot savu ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā.
Uz jautājumu: "Vai, kopumā ņemot, vairākumam cilvēku var uzticēties, vai
arī saskarsmē ar cilvēkiem jābūt piesardzīgam?", 19% pilsoņu un 27% nepilsoņu
atbildējuši, ka cilvēkiem var uzticēties. Lielākā mūsu sabiedrības daļa - 78%
pilsoņu un 69% nepilsoņu - uzskata, ka saskarsmē jābūt piesardzīgiem.
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Starp tiem, kas uzskata, ka cilvēkiem var uzticēties, biežāk ir krievi, cilvēki
ar augstāko izglītību, rīdzinieki.
Jāuzsver, ka Latvijas iedzīvotāju atbildes par starppersonu uzticēšanos
gadu gaitā, kopš šāda veida mērījums tiek veikts (1995), nav ievērojami
mainījušās (Rose R., New Baltic Barometer II. University of Strathclyde, 1995).
Ja salīdzinām Latviju ar citām Eiropas valstīm, tad Latvija ierindojas to
valstu vidū, kur cilvēki uzskata par labāku būt piesardzīgiem attiecībās ar
cilvēkiem. Šajā valstu grupā pamatā (ar dažiem izņēmumiem) iekļuvušas jaunās
demokrātijas valstis: Rumānija, Bulgārija, Krievija, Igaunija, Slovākija, Lietuva,
Slovēnija, Polija, Francija.
6. tabula. Starppersonu uzticēšanās:
iedzīvotāju salīdzinājums
(pilsoņi/nepilsoņi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Latvijas un citu Eiropas valstu
Vairākumam cilvēku var
uzticēties
66.5
66.3
60.1
38.5
37.5
35.2
33.9
32.6
30.7
27.2
26.9
24.9
23.9
23.7
22.8
21.3
18.6/26.9
17.1
15.7
10.1

Dānija
Zviedrija
Nīderlande
Spānija
Vācija
Islande
Austrija
Itālija
Beļģija
Ukraina
Bulgārija
Lietuva
Čehija
Krievija
Igaunija
Francija
Latvija
Polija
Slovākija
Rumānija

Eiropas vērtību pētījums, 1999.
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Latvijas iedzīvotāju sociālie kontakti
Pilsoņu un nepilsoņu sociālo kontaktu tīkli
Jautāti, kas nepieciešamības gadījumā (trūkuma, slimības, bezdarba
gadījumā) varētu sniegt visdrošāko atbalstu, mūsu valsts iedzīvotāji min
radiniekus (68% no pilsoņiem un nepilsoņiem). Ievērojami retāk tiek minēti draugi
(16% no pilsoņiem un 17% no nepilsoņiem), kā arī valsts un pašvaldību iestādes
(10% no pilsoņiem un 7% nepilsoņiem), darba kolēģi (3% no pilsoņiem un 5% no
nepilsoņiem). Pavisam reti kā drošs atbalsts (1-2%) minētas sabiedriskās
organizācijas. Salīdzinot ar 1997. gadu, šajā jautājumā nekādas izmaiņas nav
vērojamas.
48. zīm. Visdrošākais atbalsts sarežģītā situācijā
Kā Jūs domājat, ja Jums būtu nepieciešama palīdzība sarežģītā situācijā (iztikas
līdzekļu trūkums, slimība, bezdarbs), kas Jums varētu sniegt visdrošāko
atbalstu?
(2000. g. - % no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1502)
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Šajā jautājumā īpaši svarīga ir otrā izvēle, jo tā parāda sociālo kontaktu
plašumu. Izrādās, ka aptuveni 45% pilsoņu un nepilsoņu kā otro izvēli min
draugus, katrs piektais min radiniekus, 8-11% min darba kolēģus, 10% pilsoņu un
7% nepilsoņu minējuši valsts un pašvaldību iestādes, 2-3% - nevalstiskās
organizācijas. Šie dati liecina, ka pamatā cilvēki orientējas uz visai šauru personu
loku: ģimeni un draugiem. Tikai 2-3% domā, ka palīdzību varētu saņemt no
kādas sabiedriskas organizācijas. Tas arī saprotams, jo maz ir tādu, kas paši
būtu iesaistījušies kādā organizācijā, kas dotu iespēju paplašināt kontaktu loku.
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Uz draugiem vairāk paļaujas gados jaunāki cilvēki, bet vecāka gada
gājuma - uz valsts un pašvaldību iestādēm.
Tolerance: uzticēšanās/neuzticēšanās dažādām profesiju grupām
Demokrātiskas sabiedrības būtiska pazīme ir cilvēku iecietība/ tolerance
pret dažādām cilvēku grupām - cilvēkiem ar atšķirīgiem dzīves paradumiem,
uzskatiem, ārējo izskatu.
Šajā pētījumā uzmanība tika pievērsta tam, kāda ir uzticēšanās dažādām
profesiju grupām Latvijā.
Vērtējumam tika piedāvātas sešu profesiju pārstāvji (skolotāji, ārsti, juristi,
žurnālisti, policisti, uzņēmēji, ierēdņi, politiķi), kuru profesionālā darbība paredz
plašu kontaktēšanos (tiešu vai pastarpinātu caur masu saziņas līdzekļiem) ar
dažādiem cilvēkiem.
Gan pilsoņos, gan nepilsoņos visbiežāk uzticēšanos izraisa skolotāji
(attiecīgi 87%, 86%), ārsti (82%, 82%) un juristi (58%, 60%).
Interesanti, ka žurnālistiem vairāk uzticas pilsoņi (58%), mazāk nepilsoņi 44%, savukārt, policistiem vairāk uzticas nepilsoņi (53%), no pilsoņiem - 47%.
Bet uzņēmējiem vairāk uzticas pilsoņi (43%); no nepilsoņiem tikai katrs trešais
(33%).
Izrādās, ka ierēdņi un politiķi ir to profesiju pārstāvji, kam Latvijas
sabiedrība uzticas visretāk. Ierēdņiem uzticas tikai katrs trešais no pilsoņiem
(35%), bet no nepilsoņiem - vēl mazāk (28%). Savukārt, politiķiem uzticas tikai
14% pilsoņu un 13% nepilsoņu.

75

Etniskā distance: līdz kādai pakāpei būtu gatavi kontaktēties
Aptaujas anketā bija piedāvāti septiņi komunikācijas līmeņi ("līdz tuvai
radniecībai”, “kā ar tuvu draugu”, “kā ar kaimiņu”, “kā ar darba kolēģi”, “kā ar
valsts pastāvīgo iedzīvotāju”, “kā ar tūristu”, “nedrīkst ielaist valstī vispār”), kas
bija jānovērtē attiecībā pret 13 dažādu tautību piederīgajiem.
Līdzīgi kā 1997. gadā arī 2000. gada pētījums parāda, ka nepilsoņi biežāk
pieļautu ģimeniskas, draudzīgas attiecības ar latviešiem nekā pilsoņi ar krieviem
No pilsoņiem 81% uzskata laulības ar latvieti par vēlamām, bet tikai 23% pieļautu
šādas attiecības ar krievu. Savukārt, no nepilsoņiem 67% uzskata laulības ar
krievu par vēlamām, bet ar latvieti - 46% (1997. gadā tādu bija vairāk - 58%).
No pārējām sarakstā minētajām tautībām pilsoņi biežāk ģimeniskas
attiecības pieļautu ar Baltijas tautu piederīgajiem (ar lietuvieti - 21%, ar igauni 18%), bet retāk - ar skandināvu, vācieti, amerikāni (ap 13%). Līdzīga ir arī
nepilsoņu nostāja pret minētajām tautībām.
Par pārējo attiecību līmeņiem pilsoņu un nepilsoņu viedokļi ir visai līdzīgi.
Kaimiņattiecības gan pilsoņi, gan nepilsoņi visbiežāk uzturētu ar Baltijas tautu
piederīgajiem. Ar čigāniem gan pilsoņi, gan nepilsoņi vislabprātāk kontaktētos kā
ar pastāvīgajiem valsts iedzīvotājiem (30%), bet ar kurdiem, ķīniešiem, nēģeriem,
kaukāziešiem un amerikāņiem Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk kontaktētos kā ar
tūristiem.
Vislielāko attiecību distanci gan pilsoņi, gan nepilsoņi uzsvēruši attiecībā
pret čigāniem, kaukāziešiem un kurdiem, gan jāuzsver, ka pret pēdējiem
joprojām lielāku attiecību distanci izjūt pilsoņi.
Atvērtāki kontaktiem ar dažādu tautību piederīgajiem ir jaunākās
paaudzes cilvēki (15-30 gadi).
Kopumā, salīdzinot šos datus ar 1997. gada rezultātiem, varam konstatēt,
ka pilsoņu un nepilsoņu sociālās distances izjūta pret dažādu tautību
piederīgajiem kļuvusi līdzīgāka: nepilsoņi attiecībā uz ģimeniska līmeņa
kontaktēšanos ar citu tautību piederīgajiem kļuvuši atturīgāki, līdzīgāki pilsoņiem.
Tas ir visai grūti skaidrojams fakts, jo parasti pētnieki uzsver dažādu
tautību atšķirīgo sociālās distances izjūtu. Atbilstoši amerikāņu antropologa
Edvarda Halla1 izstrādātajai proksimitātes teorijai dažādās kultūrās sociālās
distances izjūta ir atšķirīga, piemēram, Ziemeļeiropieši - angļi, skandināvi cenšas ieturēt lielāku distanci komunikācijas procesā, bet, piemēram, itāļiem,
krieviem, francūžiem, Latīņamerikas tautību piederīgajiem pieņemamāka ir
mazāka distance neatkarīgi no komunikācijas: starppersonu, grupas vai
publiskās.

1

Edward Hall. The Hidden Dimension. Garden City, NY.: Doubleday, 1966.
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49. zīm. Kontaktu ciešums ar citu tautību un rasu pārstāvjiem
Būtu ar mieru kontaktēties ar ...... līdz tuvai radniecībai, laulībām
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
Latvieti

81

46
23

Krievu

21

Lietuvieti
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Nēģeri
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50. zīm. Kontaktu ciešums ar citu tautību un rasu pārstāvjiem
Nedrīkst ielaist vispār valstī (% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav
Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Laimes izjūta: Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm
Kaut arī tas, vai cilvēks jūtas laimīgs vai nē, varētu likties pavisam
subjektīvas izjūtas, kam maz sakara ar sabiedriski politiskajām nostādnēm, tomēr
laimes izjūta ir nozīmīgs sabiedrības pašsajūtas rādītājs, kam, kā izrādās, ir cieša
saistība ar politisko sistēmu valstī. Amerikāņu sociologs R.Ingleharts ir atradis
sakarību, ka sabiedrībās ar ilgstošu demokrātijas pieredzi lielāks ir arī to cilvēku
skaits, kas sevi uzskata par laimīgiem. Izmantojot Eiropas vērtību pētījuma datus,
varam salīdzināt Latviju ar citām valstīm, un jāsecina, ka Latvija pieder pie tām
valstīm, kur iedzīvotāji salīdzinoši retāk sevi pieskaita laimīgajiem. Ievērojami
laimīgāki jūtas to Eiropas valstu iedzīvotāji, kur ir gan ilgstošāka demokrātijas
pieredze, gan arī augtāks dzīves līmenis. Trīs postpadomju valstis: Krievija,
Bulgārija, Rumānija izceļas ar vislielāko cilvēki skaitu, kas sevi uzskata par
pavisam nelaimīgiem (aptuveni katrs desmitais valsts iedzīvotājs).
Latvijā pie laimīgajiem biežāk sevi pieskaita vīrieši, jaunieši (15-30 gadi),
tie, kas strādā, rīdzinieki.
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7. tabula. Laimes izjūta: Latvijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju
salīdzinājums

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Islande
Nīderlande
Dānija
Zviedrija
Beļģija
Francija
Austrija
Spānija
Čehija
Vācija
Itālija
Polija
Slovēnija
Lietuva
Slovākija
Igaunija
Latvija
(pilsoņi/ nepilsoņi)
Krievija
Rumānija
Bulgārija

Ļoti laimīgs +
diezgan laimīgs

Pavisam
nelaimīgs

96.3
95.1
94.7
93.7
92.6
91.9
90.6
88.1
86.0
81.0
80.2
78.6
78.0
76.5
70.3
67.2
60/50

0.6
0.6
0.4
1.6
2.1
1.1
1.0
1.3
1.4
2.4
3.3
3.5
2.4
2.3
4.7
3.6
4/7

49.5
47.3
45.5

9.4
11.8
12.4

Eiropas vērtību pētījums, 1999.

Reliģiskā pārliecība
Gan no pilsoņiem, gan nepilsoņiem 57% sevi pieskaita ticīgajiem. Ticīgo
vairāk ir sieviešu vidū (ap 65%). No pilsoņiem ticīgie biežāk sastopami vecāka
gada gājuma cilvēku vidū (72%), bet starp nepilsoņiem otrādi - tieši jauniešu vidū
(15-30 gadi) ticīgo ir vairāk (67%).
No ticīgajiem pilsoņiem 36% pieder katoļu un 36% - luterāņu ticībai, 15% pareizticīgajiem un 7% - vecticībniekiem (visbiežāk tie ir krievi). No ticīgajiem
nepilsoņiem trīs ceturtdaļas pieder pareizticīgajiem (75%), 14% - katoļu ticībai,
5% - vecticībniekiem.
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Iegūtās demokrātiskās brīvības, salīdzinot ar padomju laiku
Kā parādīts iepriekšējās nodaļās, mazāk kā puse Latvijas iedzīvotāju ir
apmierināti ar demokrātijas attīstību Latvijā. Neapmierinātību ar demokrātiju,
kāda tā ir tagad Latvijā, varam izskaidrot, aplūkojot iedzīvotāju viedokli par
demokrātiskajām brīvībām, - kuras no tām pašreizējā situācija ir nodrošinātas
vairāk, bet kuras - mazāk.
Ap 80% pilsoņu un divas trešdaļas nepilsoņu atzīst, ka pašreizējā sistēma
lielākā mērā nodrošina vārda brīvību, ticības brīvību, kā arī tiesības izvēlēties
organizāciju, kurā iestāties.
Trīs ceturtdaļas pilsoņu un katrs otrais nepilsonis uzskata, ka tagad "katrs
pats var izlemt piedalīties vai nepiedalīties politisko partiju darbā".
Taču krietni retāk starp pilsoņiem un nepilsoņiem ir tādu, kas uzskata, ka
pašreizējā sistēma labāk nodrošina to, ka "tādi cilvēki kā es var ietekmēt valdības
darbu" (attiecīgi 24% un 9%).
Vēl mazāk Latvijā ir tādu, kas uzskata, ka pašreizējā sistēma labāk
nodrošina to, ka "valdība līdzvērtīgi un godīgi izturas pret katru cilvēku" (no
pilsoņiem - 22%, no nepilsoņiem - 10%).
Tātad nepārprotami ir divi politiskās varas aspekti, kuri visvairāk
neapmierina Latvijas iedzīvotājus: nespēja ietekmēt politiskos lēmumus un
sajūta, ka valdības attieksme nav līdzvērtīga un godīga pret katru cilvēku.
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Latvijas iedzīvotāju attieksme pret sabiedrības integrāciju
Informētība par sabiedrības integrācijas valsts programmas koncepciju
38% pilsoņu un 46% nepilsoņu ir dzirdējuši par sabiedrības integrācijas
valsts programmas koncepciju. Biežāk par to ir dzirdējuši rīdzinieki, cilvēki ar
augstāko izglītību.
Pilsoņu un nepilsoņu izpratne par to, kas ir sabiedrības integrācija,
kopumā būtiski neatšķiras. Vairākumam Latvijas iedzīvotāju tuvāks ir viedoklis,
ka "sabiedrības integrācija nozīmē, ka visi valsts iedzīvotāji apzinās savu
piederību valstij un sadarbojas valsts un savas labklājības celšanai". Šādu
integrācijas izpratni atbalsta 57% pilsoņu un 49% nepilsoņu. Viedokli, ka
integrācija vērsta tikai uz cittautiešu integrāciju Latvijas sabiedrībā, atbalsta 23%
pilsoņu un 24% nepilsoņu.
Viedokli par integrāciju kā visu valsts iedzīvotāju piederības sajūtu valstij
un sadarbību biežāk uzsver turīgākie.
Attieksme pret sabiedrības integrācijas valsts programmas koncepciju
70% pilsoņu un 63% nepilsoņu attieksme pret integrācijas koncepciju ir
pozitīva. Visvairāk pozitīvi noskaņoto ir starp pilsoņiem krieviem (81%).
51. zīm. Attieksme pret sabiedrības integrācijas Valsts programmas
koncepciju
Kāda ir Jūsu attieksme pret sabiedrības integrācijas Valsts programmas
koncepciju?
(% no informētiem respondentiem; % no pilsoņiem, n=387; % no tiem, kas nav
Latvijas pilsoņi, n=463)
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71% pilsoņu uzskata, ka Latvijā ir nepieciešama integrācijas programma.
No nepilsoņiem to atbalsta 68%. Biežāk integrācijas programmas
nepieciešamību atbalsta cilvēki ar augstāko izglītību, retāk to atbalsta cilvēki
vecumā virs 60 gadiem, kā arī laukos dzīvojošie.
Vairākums Latvijas iedzīvotāju (58% pilsoņu un 54% nepilsoņu) atbalsta
viedokli, ka sabiedrības integrāciju ir nepieciešams vadīt un koordinēt.
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Ievērojami mazāk ir to, kas domā, ka Latvijā sabiedrības integrācija notiek pati
par sevi (18% pilsoņu un 20% nepilsoņu). Cilvēki ar augstāko izglītību biežāk
atbalsta viedokli, ka sabiedrības integrāciju ir nepieciešams vadīt un koordinēt
(68%).
52. zīm. Viedokļi par sabiedrības integrācijas valsts programmu un
integrācijas procesu Latvijā
Kurš no kartītē minētajiem apgalvojumiem vairāk atbilst Jūsu uzskatiem? (% no
pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Uz jautājumu, vai sabiedrības integrācija būtu jāvada valdībai vai arī šis
jautājums pilnībā būtu jānodod dažādu brīvprātīgo nevalstisko organizāciju
kompetencē, vairākums pilsoņu (58%), kā arī puse nepilsoņu (48%) atbild, ka ar
to būtu jānodarbojas valstij. Sabiedriskajām organizācijām to uzticētu 15%
pilsoņu un 20% nepilsoņu. Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs nav sniedzis atbildi
uz šo jautājumu.
Par to, ka ar sabiedrības integrāciju būtu jānodarbojas valstij, gan pilsoņu,
gan nepilsoņu vidū biežāk iestājas cilvēki ar augstāko izglītību (atbilstoši 72% un
58% katrā no minētajām grupām).
Piederības sajūta Latvijas sabiedrībai
Savu piederības sajūtu Latvijai apliecinājuši 93% pilsoņu (96% no
pilsoņiem latviešiem, 80% no pilsoņiem krieviem) un 67% nepilsoņu. No
nepilsoņiem retāk piederību Latvijai pauduši jaunieši (15-30 gadi) - 57%, kā arī
cilvēki no zemāko ienākumu grupas (60%).
53. zīm. Piederības sajūta Latvijas sabiedrībai
Vai Jūs pats/ pati personīgi jūtaties piederīgs/ piederīga Latvijas sabiedrībai? (%
no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana
Kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanas biežums parāda, cik lielā
mērā Latvijas iedzīvotāji iesaistījušies kultūras dzīves apritē. Kultūras pasākumu
apmeklēšana cilvēkam vienlaicīgi sniedz arī kontaktēšanās iespējas: satikt
paziņas, draugus. Daudzos pētījumos tiek uzsvērta sociālā kapitāla1 nozīme, ar
ko tiek saprasti tie sociālie resursi, kas rodas, cilvēkiem paplašinot viņu kontaktu
tīklus. Saprotams, ka ierobežotas kultūras patēriņa iespējas mazina arī šo
sociālo resursu veidošanos iespējas.
1

Roberts Putnams. Vientulības ekonomika. Kā atkal sadarboties? Diena. 1.augusts, 1998.
Robert D.Putnam. Making Democracy Work. Princenton University Press, 1992.
Richard Rose. Social Capital: Definition, Measure, Implications. Remarks at a World Bank
Workshop on Social Capital, 16-17 April 1996.
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54. zīm. Kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana
Vai pēdējā gada laikā Jūs esat apmeklējis kaut ko no zemāk minētā? (% no
pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; nav ietvertas
atbildes “ne reizi”)
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Visas aplūkotās kultūras iestādes biežāk apmeklējuši pilsoņi, salīdzinot ar
nepilsoņiem.
Pie biežāk apmeklētajām kultūras iestādēm pieskaitāmas bibliotēkas. Tās
biežāk kā trīs reizes gadā apmeklējuši 27% pilsoņu un 13% nepilsoņu.
Visai populāras ir arī sporta spēles, koncerti, kinoteātri (tos vairāk kā trīs
reizes gadā apmeklējuši apmēram katrs desmitais pilsonis un ap 4-6%
nepilsoņu). Īpaši populāri Latvijas iedzīvotāju vidū ir koncerti: katrs otrais pilsonis
un katrs trešais nepilsonis vismaz reizi pēdējā gada laikā apmeklējis koncertu.
Katrs trešais pilsonis un katrs piektais nepilsonis pēdējā gada laikā vismaz
reizi ir pabijis teātrī, kinoteātrī, mākslas izstādē, muzejā, noskatījies sporta
spēles.
Mazāk apmeklētas ir operas un baleta izrādes. Vismaz reizi pēdējā gada
laikā kādu no tām noskatījušies 13% pilsoņu un 7% nepilsoņu.
Attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienība atbalsta 53% pilsoņu (summētas
atbildes "pilnīgi atbalstu" un drīzāk atbalstu"), un līdzīga daļa nepilsoņu (55%).
Iestāšanos Eiropas Savienībā gan pilsoņu, gan nepilsoņu vidū biežāk atbalsta
vīrieši, jaunākās paaudzes piederīgie (15-30 gadi), kā arī turīgākie. Jāpiebilst, ka
15% pilsoņu un 17% nepilsoņu nav spējuši sniegt atbildi uz jautājumu par
iestāšanos ES. Visbiežāk (katrs ceturtais) tie ir cilvēki vecumā virs 60 gadiem.
55. zīm. Attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā
Kāda ir Jūsu attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā?
Apkopotas atbildes “pilnīgi atbalsta” un “drīzāk atbalsta” un “drīzāk neatbalsta” un
“pilnīgi neatbalsta”.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Attieksme pret Latvijas iestāšanos NATO
Atšķirīga ir pilsoņu un nepilsoņu nostāja pret Latvijas iestāšanos NATO.
To atbalsta 59% pilsoņu un 24% nepilsoņu.
No pilsoņiem Latvijas iestāšanos NATO biežāk atbalsta vīrieši, latvieši,
gados jaunākie, cilvēki ar augstāku ienākumu un izglītības līmeni, rīdzinieki. No
nepilsoņiem iestāšanos NATO biežāk atbalsta jaunākās paaudzes piederīgie.
56. zīm. Attieksme pret Latvijas iestāšanos NATO
Kāda ir Jūsu attieksme pret Latvijas iestāšanos NATO?
Apkopotas atbildes “pilnīgi atbalsta” un “drīzāk atbalsta” un “drīzāk neatbalsta” un
“pilnīgi neatbalsta”.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Cilvēktiesību pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā
No pilsoņiem 16% ir minējuši, ka pēdējo triju gadu laikā ir bijuši pārkāpumi
vai arī viņi ir bijuši diskriminēti attiecībā pret viņu cilvēktiesībām. No latviešiem
šādu faktu minējuši 18%, no krieviem - 9%. Biežāk cilvēktiesību pārkāpumi bijuši
attiecībā pret cilvēkiem vecumā no 50-60 gadiem, tātad - pirmspensijas vecumā.
Pret sevi vērstus cilvēktiesību pārkāpumus biežāk minējuši cilvēki ar lielākiem
ienākumiem, rīdzinieki.
No nepilsoņiem cilvēktiesību pārkāpumus piedzīvojuši 26%, biežāk tie ir
bijuši jaunieši vecumā no 15-30 gadiem, cilvēki ar augstāku ienākumu, kā arī
izglītības līmeni, rīdzinieki.
Cilvēktiesību pārkāpumu jomas
Cilvēktiesību jomas, kurās pārkāpumi bieži bijuši attiecībā gan pret
pilsoņiem, gan nepilsoņiem:
• 43% pilsoņi un 49% nepilsoņi minējuši cilvēktiesību pārkāpumus darba
attiecībās (tiesības uz darbu un taisnīgiem, labvēlīgiem darba apstākļiem).
• Katrs trešais gan no pilsoņiem, gan nepilsoņiem minējis cilvēktiesību
pārkāpumus attiecībā uz savām tiesībām uz sociālo palīdzību (pensijām,
pabalstiem). Visbiežāk tie ir gados vecie cilvēki, laucinieki.
• 15% nepilsoņu un 13% pilsoņu minējuši tiesību pārkāpumu attiecībā uz
viņu tiesībām uz mājokli.
• Tiesības uz savlaicīgu un atklātu tiesu: pilsoņi - 4%, nepilsoņi - 5%.
• 17% pilsoņu minējuši tiesības uz informācijas saņemšanu no valsts un
pašvaldību iestādēm, nepilsoņi - 13%.
• Personiskās dzīves neaizskaramība: pilsoņi - 9%, nepilsoņi - 5%.
• Viedokļu uzskatu brīvība: pilsoņi - 7%, nepilsoņi - 10%.
Cilvēktiesību jomas, kurās pārkāpumi biežāk bijuši attiecībā pret pilsoņiem:
• 22% no pilsoņiem minējuši cilvēktiesību pārkāpumus attiecībā par viņu
tiesībām uz personas drošību, brīvību un neaizskaramību uz ielas,
ģimenē, darba vietā. No nepilsoņiem to minējuši 14%.

Cilvēktiesību jomas, kurās pārkāpumi biežāk bijuši attiecībā pret nepilsoņiem:
• 20% no nepilsoņiem ir minējuši pārvietošanās brīvības ierobežojumus
(kas skaidrojams ar vīzu nepieciešamību ceļojumiem uz ārzemēm
cilvēkiem ar nepilsoņu pasēm). Pilsoņi ar šādu problēmu saskārušies
krietni retāk (3%).
• Tiesības uz izglītību: saskārušies 11% nepilsoņi, 6% pilsoņi.
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57. zīm. Jomas, kurās tiek pārkāptas cilvēktiesības
Kurās no kartītē minētajām jomām tika pārkāptas Jūsu cilvēktiesības?
(% no respondentiem, kuru cilvēktiesības ir tikušas pārkāptas; % no pilsoņiem,
n=162; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=265; vairāku atbilžu jautājums)
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Cilvēktiesību pārkāpumu iemesli
Kā iemeslu, kāpēc tikušas pārkāptas cilvēktiesības, pilsoņi visbiežāk min
savu vecumu (28%), maznodrošinātā statusu (17%), traucējumus fiziskajā
veselībā (7%), savu valodu (7%).
Nepilsoņi kā cilvēktiesību pārkāpumu iemeslus visbiežāk min: savu
nepilsoņa statusu (46%), valodu (39%), tautību (31%), vecumu (21%) un
pieraksta trūkumu dzīves vietā (6%).
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58. zīm. Iemesli cilvēktiesību pārkāpumiem
Kuri no minētajiem iemesliem, Jūsuprāt, bija galvenie, kāpēc tika pārkāptas Jūsu
cilvēktiesības?
(% no respondentiem, kuru cilvēktiesības ir tikušas pārkāptas; % no pilsoņiem,
n=162; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=265; vairāku atbilžu jautājums)
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Cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā izmantotā palīdzība
68% no pilsoņiem un 77% no nepilsoņiem nav nekur griezušies pēc
palīdzības cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā. Tie, kuri ir meklējuši palīdzību,
visbiežāk griezušies pašvaldībā (13% pilsoņu, 8% nepilsoņu), tiesā (4% pilsoņu,
3% nepilsoņu), policijā (4% pilsoņu, 3% nepilsoņu), Valsts Cilvēktiesību birojā
(3% pilsoņu, 2% nepilsoņu) un kādā nevalstiskajā organizācijā (1% pilsoņu, 1%
nepilsoņu).
59. zīm. Vietas, kur griežas pēc palīdzības cilvēktiesību pārkāpumu
gadījumos
Kur Jūs griezāties pēc palīdzības, kad tika pārkāptas Jūsu cilvēktiesības?
(% no respondentiem, kuru cilvēktiesības ir tikušas pārkāptas; % no pilsoņiem,
n=162; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=265; vairāku atbilžu jautājums)
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Informētība un interese par sociāliem, politiskiem un tiesību jautājumiem
Jautāti, cik lielā mērā ir informēti par piedāvātajām 10 dažādām tēmām
(darba tiesības, sociālā apdrošināšana veselība, iedzīvotāju tiesības un
pienākumi, veselības aprūpe, integrācija Eiropas Savienībā, profesijas izvēle,
pašvaldības lēmumi, Saeimas lēmumi, valdības lēmumi) visbiežāk (50%-70%)
gan pilsoņi, gan nepilsoņi izteikušies, ka “par to labprāt uzzinātu vairāk”.
Tādu, kas apgalvojuši, ka par minētajām tēmām “zina pietiekami”,
izrādījās krietni mazāk (ap 10 –15%). Zināms izņēmums ir iedzīvotāju tiesības un
pienākumi un vides aizsardzība. Par šiem jautājumiem katrs ceturtais izteicās,
ka “zina pietiekami”.
Kopumā pētījuma rezultāti liecina, ka sabiedrībai ir nepieciešams vairāk
informācijas par šiem jautājumiem. Tas, iespējams, arī mazinātu cilvēktiesību
pārkāpumu gadījumus.
60. zīm. Informētība un interese par sociāliem, politiskiem jautājumiem.
Sakiet, lūdzu, vai Jūs par minētajām tēmām jau pietiekami daudz zināt vai labprāt
uzzinātu par to vairāk, vai arī tas Jūs neinteresē? Parādītas atbildes “par to es
labprāt uzzinātu vairāk”.
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Latviešu valoda un krievu valoda Latvijā: zināšanas, lietošana
Dzimtā valoda
Pētījuma rezultāti par Latvijas iedzīvotāju dzimto valodu neatšķiras no
1997. gada pētījuma datiem. Proti, no latviešiem 96% dzimtā valoda ir latviešu
un 4% - krievu. Savukārt, no krievu tautības pilsoņiem 93% dzimtā valoda ir
krievu, bet 7% - latviešu. Redzams, ka pilsoņu vidū latviešiem un krieviem
dzimtā valoda lielā mērā atbilst viņu etniskajai piederībai.
Atšķirīga situācija ir attiecībā uz citu tautību pilsoņiem: 45% atzīst, ka
viņu dzimtā valoda ir krievu, 18% tā ir latviešu, bet 37% - cita valoda. Šajā
grupā vērojamas interesantas izmaiņas, jo salīdzinājumā ar 1997. gadu
samazinājies ir to skaits, kas latviešu valodu minējuši kā dzimto, bet
palielinājies to skaits, kas par dzimto valodu minējuši kādu citu valodu (1997.
gadā - 28%, bet 2000. gadā - 37%). Šie dati varētu liecināt par vēlēšanos
akcentēt savu etnisko identitāti.
61. zīm. Latvijas pilsoņu dzimtā valoda
Kāda ir Jūsu dzimtā valoda? (% no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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62. zīm. Dzimtā valoda tiem, kas nav Latvijas pilsoņi
Kāda ir Jūsu dzimtā valoda? (% no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Latviešu valodas zināšanas
Latviešu valodas zināšanu novērtējumam izmantota pašnovērtējuma
metode, kad respondents vērtē savas valodas zināšanas atsevišķi runāšanā,
lasīšanā un rakstīšanā. Kopējais latviešu valodas prasmes rādītājs ir
apkopotais vidējais runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas pašnovērtējuma
rādītājs.
Ja salīdzina latviešu valodas prasmi nelatviešu vidū, tad jāsecina, ka
tāpat kā 1997. gadā krieviem pilsoņiem valsts valodas zināšanu līmenis ir
augstāks, salīdzinot ar nepilsoņiem: no pilsoņiem vairāk kā pusei ir trešā un
otrā (augstākās) valodas zināšanas pakāpes, bet nepilsoņu vidū - retāk kā
katram trešajam.
63. zīm. Kopējais latviešu valodas prasmes rādītājs – 1997. gads
(% no krieviem Latvijas pilsoņiem n=223; % no citas tautības nepilsoņiem
n=483; % no krieviem - nepilsoņiem n=1004; atbildes “nav atbildes” nav
iekļautas)
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64. zīm. Kopējais latviešu valodas prasmes rādītājs – 2000. gads
(% no krieviem Latvijas pilsoņiem n=155; % no citas tautības nepilsoņiem
n=290; % no krieviem - nepilsoņiem n=711; atbildes “nav atbildes” nav
iekļautas)
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Salīdzinot valodas zināšanas prasmes dažādos aspektus – runāšanu,
lasīšanu, rakstīšanu, var secināt, ka visaugstāk novērtēta ir lasītprasme, bet
zemāk - rakstīšanas un runāšanas prasmes.
Latviešu valodas zināšanu līmenis dažādās vecuma grupās nepilsoņu
vidū atšķiras, un galvenā tendence ir sekojoša: jaunāka gada gājuma cilvēku
vidū vairāk ir tādu, kas augstāk vērtē savas latviešu valodas prasmes. Tāpat
savas zināšanas nedaudz augstāk vērtē nepilsoņi ar augstāku izglītības
līmeni.
65. zīm. Prasme sarunāties
Kā Jūs novērtētu savas latviešu valodas zināšanas – prasmi sarunāties?
(% no krieviem Latvijas pilsoņiem n=157; % no citas tautības nepilsoņiem
n=292; % no krieviem - nepilsoņiem n=713; atbildes “nav atbildes” nav
iekļautas)
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66. zīm. Prasme lasīt
Kā Jūs novērtētu savas latviešu valodas zināšanas – prasmi lasīt?
(% no krieviem Latvijas pilsoņiem n=157; % no citas tautības nepilsoņiem
n=292; % no krieviem - nepilsoņiem n=713; atbildes “nav atbildes” nav
iekļautas)
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67. zīm. Prasme rakstīt
Kā Jūs novērtētu savas latviešu valodas zināšanas – prasmi rakstīt?
(% no krieviem Latvijas pilsoņiem n=157; % no citas tautības nepilsoņiem
n=292; % no krieviem - nepilsoņiem n=713; atbildes “nav atbildes” nav
iekļautas)
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Krievu valodas zināšanas
Krievu valodas zināšanas Latvijas iedzīvotāju vidū ir daudz augstākas
nekā latviešu valodas zināšanas, jo kopumā latvieši krievu valodu zina labāk,
nekā nelatvieši latviešu valodu. Visaugstāk latvieši pilsoņi vērtē savu prasmi
sarunāties krievu valodā, bet viszemāk – prasmi rakstīt.
Katrs otrais no latviešiem pilsoņiem brīvi pārvalda krievu valodu, bet
tikai 2% šo valodu nezina nemaz. Salīdzinājumā ar 1997. gada pētījuma
rezultātiem nav vērojamas nozīmīgas atšķirības.
68. zīm. Kopējais krievu valodas prasmes rādītājs – 2000. gads
(% no latviešiem Latvijas pilsoņiem n=795; % no krieviem Latvijas pilsoņiem
n=156; % no nepilsoņiem n=988; atbildes “nav atbildes” nav iekļautas)
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100%

Neprot valodu

69. zīm. Kopējais krievu valodas prasmes rādītājs – 1997. gads
(% no latviešiem Latvijas pilsoņiem n=1192; % no krieviem LR nepilsoņiem
n=227; % no nepilsoņiem n=1483; atbildes “nav atbildes” nav iekļautas)
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Valodas lietošana
Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā gan mājās, gan darbā, gan uz ielas,
gan arī valsts iestādēs un ar draugiem un paziņām pilsoņi biežāk lieto latviešu
valodu, savukārt, nepilsoņi – krievu valodu. Latviešu valodu nepilsoņi
salīdzinoši biežāk lieto valsts iestādēs un darba vietā.
Salīdzinot pētījuma rezultātus krievu pilsoņu un krievu nepilsoņu
starpā, atklājas zināmas atšķirības. Krievi pilsoņi nedaudz vairāk lieto latviešu
valodu. Īpaši šī sakarība ir attiecināma uz valodas lietošanu darba vietā un
valsts iestādēs.
Aplūkojot krievu un citu tautību nepilsoņu sniegtās atbildes, var secināt,
ka cittautieši biežāk nekā krievi nepilsoņi lieto latviešu valodu. Cittautieši
biežāk latviešu valodu lieto mājā, uz ielas un valsts iestādēs. Tomēr pārsvarā
arī cittautieši nepilsoņi saskarsmē visbiežāk lieto krievu valodu.
70. zīm. Valoda, kādā runā mājās
Kādā valodā Jūs runājat mājās?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; nav
iekļautas atbildes “galvenokārt citā valodā”)
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71. zīm. Valoda, kādā runā darbā
Kādā valodā Jūs runājat darbā?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; nav
iekļautas atbildes “galvenokārt citā valodā”)
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72. zīm. Valoda, kādā runā ar draugiem, paziņām
Kādā valodā Jūs runājat ar draugiem, paziņām?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no nepilsoņiem, n=1005; nav iekļautas atbildes
“galvenokārt citā valodā”)
Dzimtā valoda latviešu (pilsoņi)
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73. zīm. Valoda, kādā runā uz ielas, veikalā
Kādā valodā Jūs runājat uz ielas, veikalā?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; nav
iekļautas atbildes “galvenokārt citā valodā”)
Dzimtā valoda latviešu (pilsoņi)
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74. zīm. Valoda, kādā runā valsts iestādēs
Kādā valodā Jūs runājat valsts iestādēs?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005; nav
iekļautas atbildes “galvenokārt citā valodā”)
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Latviešu un krievu valodas lietošana ikdienā
Līdzās jau aplūkotajiem krievu un latviešu valodas lietošanas
paradumiem, iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par to, cik bieži ikdienā uz
latviski vai krieviski uzdotu jautājumu saņemta atbilde citā valodā.
Interesanti, ka apmēram katram otrajam pilsonim ir bijusi situācija, kad
uz jautājumu latviešu valodā nav saņemta atbilde latviski, un līdzīgi no
nepilsoņiem katram otrajam ir bijusi situācija, kad uz jautājumu krievu valodā
nav saņemta atbilde krieviski.
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75. zīm. Latviešu valodas lietošana ikdienā
Vai Jums ir gadījies, ka kādā iestādē, veikalā vai citā vietā uz Jūsu jautājumu
latviešu valodā Jūs neesat saņēmis atbildi latviski? Ja jā: Vai tas gadās bieži
vai reti?
(% no pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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76. zīm. Krievu valodas lietošana ikdienā
Vai Jums ir gadījies, ka kādā iestādē, veikalā vai citā vietā uz Jūsu jautājumu
krievu valodā Jūs neesat saņēmis atbildi krieviski? Ja jā: Vai tas gadās bieži
vai reti?
(% no respondentiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu; % no pilsoņiem;
n=218; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi; n = 997)
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Valodas vide un tās zināšanu nepieciešamība
Salīdzinot ar 1997. gada pētījuma datiem, var secināt, ka situācija nav
būtiski mainījusies. Līdzīgi kā iepriekš iespēja dzirdēt latviešu valodu dažādās
vietās tiek novērtēta atšķirīgi. Lielākas iespējas dzirdēt latviešu valodu
nepilsoņiem ir ārpus mājas – uz ielas un darba vietā, kas arī veido to vidi,
kurā, iespējams, tiešas starppersonu komunikācijas procesā ir iespēja apgūt
latviešu valodu, kā arī papildināt esošās zināšanas. Savukārt, mājās iespējas
apgūt latviešu valodu ir mazākas, jo, kā liecina pētījuma rezultāti, 45% līdz
42% nepilsoņu samērā maz vai nemaz nedzird latviešu valodu radio un
televīzijā.
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77. zīm. Iespējas dzirdēt latviešu valodu
Cik daudz Jūs dzirdat latviešu valodu – ļoti daudz, diezgan daudz, diezgan
maz, ļoti maz vai nemaz – šādās vietās?
(% no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi un kuru dzimtā valoda nav latviešu;
n=997; strādājošie nepilsoņi, n=427)
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Jautāti, vai viņi varētu strādāt darba vietā, kurā nepieciešamas latviešu
valodas zināšanas, 43% pilsoņu un 23% nepilsoņu, kam dzimtā valoda nav
latviešu, norādīja, ka noteikti varētu to darīt, bet 30% pilsoņu un 28%
nepilsoņu atzina, ka varētu to darīt, bet ar grūtībām. Darbā, kur
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, biežāk nevarētu strādāt nepilsoņi,
nekā pilsoņi (attiecīgi 38% un 22%), kam dzimtā valoda nav latviešu. Biežāk
tie ir gados vecāki cilvēki, kā arī respondenti ar zemāku izglītības līmeni.
Tas liecina, ka pilsoņi nelatvieši kopumā labāk zina latviešu valodu
nekā nepilsoņi. Turklāt šādi rezultāti liecina arī par to, ka latviešu valodas
zināšanas biežāk ierobežo nepilsoņu nekā pilsoņu iespējas darba tirgū.
78. zīm. Latviešu valodas zināšanu nepieciešamība darba vietā
Vai Jūs varētu strādāt tādā darba vietā, kurā būtu nepieciešamas latviešu
valodas zināšanas? Ja nē: kāpēc?
(% no tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu; no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=997; Latvijas pilsoņi, n=218)
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Latviešu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta nelikumīga ieguve
Salīdzinājumā ar 1997. gada pētījuma rezultātiem šis rādītājs ir
mainījies, kaut arī jāpiebilst, ka šīs izmaiņas ir nebūtiskas. Proti, ja 1997. gadā
no nepilsoņiem 17% apgalvoja, ka kāds no viņu paziņām ir ieguvis latviešu
valodas zināšanu apliecinošu dokumentu nelikumīgi, tad 2000. gadā šādu
atbildi ir snieguši 12% nepilsoņu. Interesanti, ka tāpat ir atbildējuši arī 12%
krievu tautības pilsoņu. Šādi rezultāti ļauj secināt, ka latviešu valodas
zināšanu apliecinoša dokumenta nelikumīga ieguve ir visai ticams fakts, kas
krievu valodā runājošo vidē ir labi zināms.
Savukārt, pilsoņu vidū šis rādītājs ir palicis nemainīgs – 8% pilsoņu ir
minējuši šādu faktu. No nepilsoņiem pozitīvu atbildi uz aplūkojamo jautājumu
biežāk ir snieguši respondenti vecumā līdz 50 gadiem, ar ik mēneša
ienākumiem uz vienu ģimenes locekli virs Ls 81, cilvēki ar augstāku izglītības
līmeni, kā arī tie, kas dzīvo pilsētās. Līdzīga rakstura tendence ir vērojama arī
pilsoņu vidū.
79. zīm. Latviešu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta nelikumīga
ieguve
Vai Jūsu paziņu lokā kāds ir ieguvis latviešu valodas zināšanu apliecinošu
dokumentu, nekārtojot eksāmenu, bet izmantojot pazīšanos vai samaksājot?
(% no pilsoņiem; n=1004; % no nepilsoņiem; n=1005)
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Jautājumā par latviešu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta
iegūšanas veidu nelikumīgā ceļā pilsoņu un nepilsoņu sniegto atbilžu starpā
nepastāv vērā ņemamas atšķirības. Šis jautājums tika uzdots tikai tiem
respondentiem, kas atzina, ka viņu paziņu lokā kāds ir nelikumīgi ieguvis šo
dokumentu, turklāt respondenti varēja sniegt vairāk kā vienu atbildi. 70%
pilsoņu un 73% nepilsoņu, atzīst, ka latviešu valodas zināšanu apliecinošs
dokuments iegūts, nekārtojot valodas atestācijas eksāmenu.
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Latviešu valodas atestācija un zināšanu kategorija
56% pilsoņu un 49% nepilsoņu, kam dzimtā valoda nav latviešu, ir
nokārtojuši latviešu valodas atestācijas eksāmenu, un attiecīgi 41% pilsoņu un
49% nepilsoņu to nav darījuši.
To vidū, kas nav nenokārtojuši latviešu valodas atestācijas eksāmenu,
biežāk ir vīrieši, gados vecāki cilvēki (61 un vairāk gadi), cilvēki ar
pamatizglītību vai nepabeigtu vidējo izglītību, kā arī lauku iedzīvotāji.
No tiem iedzīvotājiem, kas ir kārtojuši latviešu valodas atestācijas
eksāmenu, lielākā daļa pilsoņu (41%) un nepilsoņu (51%) ir ieguvuši otro
kategoriju. Pirmo kategoriju ir ieguvuši 24% pilsoņu un 28% nepilsoņu, bet
trešo – attiecīgi 34% pilsoņu un 20% nepilsoņu.
No nepilsoņiem pirmo kategoriju biežāk ir ieguvuši vīrieši un
respondenti ar pamatizglītību vai nepabeigtu vidējo izglītību. Savukārt, trešās
kategorijas ieguvēju vidū attiecīgi vairāk ir sieviešu un nepilsoņu ar augstāko
izglītību.
80. zīm. Latviešu valodas zināšanu kategorija
Kādu latviešu valodas zināšanu kategoriju Jūs esat ieguvis – pirmo, otro vai
trešo?
(% no respondentiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kas ir nokārtojuši
latviešu valodas atestācijas eksāmenu; % no pilsoņiem; n=123; % no tiem,
kas nav Latvijas pilsoņi; n=489)
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Latviešu valodas zināšanu uzlabošanās
Summējot pozitīvās atbildes – latviešu valodas zināšanas ir ievērojami
uzlabojušās un nedaudz uzlabojušās, var secināt, ka kopumā lielākā daļa
respondentu, kuru dzimtā valoda nav latviešu, ir uzlabojuši savas latviešu
valodas zināšanas. Vairāk nekā puse nepilsoņu (59%) un pilsoņu (62%), kam
dzimtā valoda nav latviešu, atzīst, ka pēdējo trīs gadu laikā viņu latviešu
valodas zināšanas ir uzlabojušās. Kā redzams, pilsoņu un nepilsoņu starpā
nepastāv būtisku atšķirību. Tomēr jāpiebilst, ka nepilsoņi biežāk nekā pilsoņi
snieguši atbildi nedaudz uzlabojušās .
Palielinoties respondentu vecumam un samazinoties izglītības
līmenim, sarūk to skaits, kas ir uzlabojuši savas latviešu valodas zināšanas.
Tāpat rezultāti liecina, ka strādājošie biežāk snieguši pozitīvu atbildi uz
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aplūkojamo jautājumu. Šādas tendences ir vērojamas gan pilsoņu, gan
nepilsoņu vidū.
81. zīm. Latviešu valodas zināšanu uzlabošanās
Kā Jūs uzskatāt, Jūsu latviešu valodas zināšanas pēdējo trīs gadu laikā ir
uzlabojušās?
(% no tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu; no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=997; Latvijas pilsoņi, n=218)
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Valodas kursu apmeklētība
88% pilsoņu un 82% nepilsoņu pēdējo trīs gadu laikā nav apmeklējuši
nekādus valodu apguves kursus. Latviešu valodas kursus ir apmeklējuši 15%
no visiem nepilsoņiem un 2% no pilsoņiem.
Latviešu valodas kursu apmeklētāju nepilsoņu vidū biežāk ir cilvēki vecumā
līdz 50 gadiem, cilvēki ar augstāku izglītības un ienākumu līmeni
79% nepilsoņu, kas ir apmeklējuši latviešu valodas kursus, kopumā ir
apmierināti ar šo kursu kvalitāti, bet 21% - nav apmierināti.
Šie rezultāti liecina, ka valodas kursi kā viens no latviešu valodas
apguves veidiem gandrīz netiek izmantots, lai gan to kvalitāte kopumā vērtēta
pozitīvi.
Latviešu valodas apguve skolās un bērnu dārzos
Attieksme pret to, ka, sākot ar 2004. gada septembri, Latvijā visās
desmitajās klasēs mācības ir paredzēts uzsākt tikai valsts valodā, saglabājot
iespēju apgūt dzimto valodu un savas tautas kultūru dzimtajā valodā, pilsoņu
un nepilsoņu vidū ir atšķirīga. Apkopojot atbildes pilnībā atbalsta un drīzāk
atbalsta, ir redzams, ka lielākā daļa jeb 80% pilsoņu atbalsta šādu reformu,
bet 12% - neatbalsta. Krievi pilsoņi (55%) retāk ir snieguši pozitīvu atbildi nekā
latvieši pilsoņi (86%).
Savukārt, nepilsoņu vidū atbalstītāju un neatbalstītāju skaits ir
apmēram vienāds, proti, 47% atbalstītu mācību apguvi valsts valodā un 42%
neatbalstītu. 11% nepilsoņu bija grūtības atbildēt uz šo jautājumu.
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82. zīm. Attieksme pret mācībām tikai valsts valodā
Sākot ar 2004. gada septembri, Latvijā visās desmitajās klasēs mācības ir
paredzēts uzsākt tikai valsts valodā, saglabājot iespēju apgūt dzimto valodu
un savas tautas kultūru dzimtajā valodā? Kāda ir Jūsu attieksme pret šādu
kārtību?
(% no pilsoņiem; n=1004; % no nepilsoņiem; n=1005)
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Jautājumā par attieksmi pret bilingvālās apmācības metodes (daļa
mācību priekšmeti tiek pasniegti, lietojot gan latviešu, gan krievu valodu)
ieviešanu, sākot no 1. klases, pilsoņu un nepilsoņu vidū pastāv mazākas
atšķirības nekā iepriekš aplūkotajā jautājumā. Pilnīgi atbalsta vai drīzāk
atbalsta šādu metodi 81% pilsoņu un 74% nepilsoņu, attiecīgi drīzāk
neatbalsta vai pilnīgi neatbalsta – 10% pilsoņu un 17% nepilsoņu.
Uz jautājumu, vai citu – krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu un citu - tautību
bērniem būtu vēlams apmeklēt latviešu bērnu dārzus, pilsoņu un nepilsoņu
viedoklis ir kopumā pozitīvs un atbilžu sadalījums pilsoņu un nepilsoņu starpā
ir līdzīgs. 80% pilsoņu un 81% nepilsoņu sniedza apstiprinošu atbildi, 7%
pilsoņu un 7% nepilsoņu uzskata, ka citu tautību bērniem nav jāapmeklē
latviešu bērnu dārzi, bet 14% pilsoņu un 13% nepilsoņu bija grūtības konkrēti
atbildēt uz šo jautājumu.

104

83. zīm. Attieksme pret bilingvālās apmācības metodi
Skolās ar krievu mācību valodu, sākot no 1. klases, tiek īstenota bilingvālās
apmācības metode, t.i., daļa mācību priekšmetu tiek pasniegti, lietojot gan
latviešu, gan krievu valodu. Kāda ir Jūsu attieksme pret šādu apmācības
kārtību?
(% no pilsoņiem; n=1004; % no nepilsoņiem; n=1005)
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Krievu valoda kā otrā valsts valoda
Attieksmēs pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu ir
vērojamas izteiktas atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem. Summējot
atbildes drīzāk negatīva un negatīva attieksme, ir redzams, ka 82% latviešu
pilsoņu attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu ir
negatīva. Nepilsoņu vidū negatīva attieksme ir tikai 8%, savukārt, pilsoņu
krievu vidū negatīvu attieksmi ir pauduši 16% (1997. gadā - 13%).
Jāpiebilst, ka pilsoņu vidū negatīvāka attieksme pret krievu valodu kā
otro valsts valodu ir vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 61 gadu negatīva
attieksme ir 77%, bet vecuma grupā 15 – 30 gadi - 63%). Tāpat negatīvāka
attieksme pret aplūkojamo jautājumu pilsoņu vidū ir cilvēkiem ar augstāku
izglītības līmeni (79%).
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84. zīm. Attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu
Kāda ir Jūsu attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu
Latvijā? Vai tā ir pozitīva, drīzāk pozitīva, drīzāk negatīva vai negatīva?
(2000. g. - % no pilsoņiem; n=1004; % no nepilsoņiem; n=1005;
1997. g. - % no pilsoņiem; n=1507; % no nepilsoņiem; n=1502)
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85. zīm. Attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu:
sadalījums pēc tautības
Kāda ir Jūsu attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu
Latvijā? Vai tā ir pozitīva, drīzāk pozitīva, drīzāk negatīva vai negatīva?
(2000. g. - % no pilsoņiem; n=1004;
1997. g. - % no pilsoņiem; n=1507)
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Pieaugušo izglītība
Lielākā daļa pilsoņu un nepilsoņu pēdējo triju gadu laikā nav
apmeklējuši nekādus izglītojošus kursus. 21% pilsoņu un 10% nepilsoņu ir
apmeklējuši kursus, kuros ir papildinājuši zināšanas savā profesijā. 10%
pilsoņu un 7% nepilsoņu ir apmeklējuši pārkvalifikācijas kursus, lai iegūtu
jaunu specialitāti, bet vismazāk iedzīvotāji turpina savu izglītību kādā
bakalaura, maģistratūras vai doktorantūras programmā. Attiecīgi to ir darījuši
tikai 7% pilsoņu un 2% nepilsoņu. Kā redzams, pilsoņi ir nedaudz aktīvāki
dažādu kursu apmeklētāji nekā nepilsoņi.
Biežāk dažādus kursus ir apmeklējuši pilsoņi vecumā no 31 – 50
gadiem, ar ikmēneša ienākumiem virs Ls 81, ar augstāku izglītības līmeni, kā
arī pilsētās dzīvojošie pilsoņi. Tādas pašas tendences ir attiecināmas uz
nepilsoņiem.
Viena ceturtā daļa jeb vidēji 25% no tiem pilsoņiem un nepilsoņiem,
kas nav apmeklējuši izglītojošus kursus, lai iegūtu papildus zināšanas savā
profesijā vai apgūtu jaunu specialitāti, vēlētos to darīt. Biežāk šādu vēlēšanos
ir atzinuši pilsoņi vecumā līdz 50 gadiem, nepilsoņi vecumā līdz 40 gadiem.
Pārkvalifikācijas kursus biežāk vēlētos apmeklēt pilsoņi un nepilsoņi ar
ienākumiem līdz Ls 30 mēnesī, kā arī cilvēki ar vidējo un vidējo speciālo
izglītību. Savukārt, turpināt vai papildināt savu izglītību bakalaura,
maģistratūras vai doktorantūras programmā vēlētos gados jauni pilsoņi un
nepilsoņi, kā arī tie, kuriem jau ir augstākā izglītība.
Pilsoņus un nepilsoņus, kas vēlas apmeklēt izglītojošus kursus, to kavē
darīt divi galvenie iemesli – pirmkārt, naudas trūkums (attiecīgi 60% pilsoņu
un nepilsoņu), otrkārt, laika trūkums (33% pilsoņi un 31% nepilsoņi).
86. zīm. Izglītības papildināšanas kavēkļi
Kādi apstākļi Jūs kavē turpināt vai papildināt Jūsu izglītību kursos vai
augstākās izglītības studiju programmās?
(% no tiem, kas vēlas papildināt savu izglītību; % no pilsoņiem; n=289; % no
nepilsoņiem; n=306; vairāku atbilžu jautājums)
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Kopumā var secināt, ka pilsoņu, kā krievu, tā latviešu, vidū dzimtā
valoda lielā mērā atbilst viņu etniskajai piederībai. Savukārt, lielākajai daļai
nepilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda (88%). Ikdienas saskarsmē – mājās,
darbā, uz ielas un citur – iedzīvotāji lieto, galvenokārt, savu dzimto valodu.
Salīdzinot krievu pilsoņu un krievu nepilsoņu latviešu valodas zināšanu
pašnovērtējumu, var secināt, ka krievu pilsoņu vidū vairāk ir tādu, kas
pārvalda vai labi zina latviešu valodu. Nepilsoņu vidū apmēram 16% latviešu
valodu nezina vispār, bet 58% krievu nepilsoņu un 56% citu tautību nepilsoņu
latviešu valodu zina vāji.
Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā, arī 2000. gada pētījuma dati atklāj, ka
joprojām Latvijas sabiedrībā krievu valodas zināšanas ir plašāk izplatītas nekā
latviešu valodas zināšanas. Galvenā īpatnība ir tā, ka latvieši daudz labāk
zina krievu valodu nekā citu tautību pārstāvji zina latviešu valodu.
Tajā pašā laikā pozitīvi ir vērtējama tendence, ka divas trešdaļas
nepilsoņu (59%) un pilsoņu (62%), kuru dzimtā valoda nav latviešu, pēdējo
trīs gadu laikā ir uzlabojuši savas latviešu valodas zināšanas. Retāk latviešu
valodas zināšanas ir uzlabojuši gados vecāki cilvēki, kā arī tie, kam zemāks
izglītības līmenis.
Aplūkojot datus par iedzīvotāju attieksmi pret mācībām tikai valsts
valodā, jāsecina, ka pilsoņi to atbalstītu vairāk nekā nepilsoņi. Ja pilsoņu vidū
šādu reformu atbalstītu 81%, tad nepilsoņu vidū šis rādītājs ir 46%. Savukārt
bilingvālās apmācības metodes ieviešanu atbalsta 81% pilsoņu un 74%
nepilsoņu. 80% pilsoņu un 81% nepilsoņu uzskata, ka citu tautību bērniem
būtu vēlams apmeklēt latviešu bērnu dārzus un apgūt latviešu valodu.
Tajā pašā laikā 84% nepilsoņu ir pozitīva vai drīzāk pozitīva attieksme
pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu. Pilsoņu latviešu vidū
pozitīva vai drīzāk pozitīva attieksme pret to būtu tikai 26%. Šādi rezultāti
liecina par to, ka nepilsoņu un pilsoņu attieksmēs pret latviešu valodu ir
būtiskas atšķirības.

108

Etniskās attiecības
Ģimenes locekļu un radinieku tautība
Aplūkojot nepilsoņu un pilsoņu ģimenes locekļu tautību atklājam, ka no
pilsoņiem 84% ģimenē ir latvieši, 26% - krievi un 14% - cita tautība. Turpretī
no nepilsoņiem 22% ģimenē ir latvieši, 86% - krievi un 38% - cittautieši. Šajā
ziņā nav būtisku atšķirību salīdzinot ar 1997.gada pētījuma datiem.
Atsevišķi aplūkojot pilsoņu latviešu ģimenes, atrodam, ka visbiežāk
viņu ģimenēs (97%) ir latvieši, 12% pilsoņiem latviešiem ģimenēs ir krievi, 9%
- citas tautības pārstāvji. Savukārt, pilsoņiem krieviem vairums gadījumos
(91%) ģimenē ir krievi, katram trešajam (31%) ģimenē ir latvieši. Citu tautību –
pilsoņu vidū 41% gadījumu ģimenē ir latvieši, bet 47% - krievi.
Nepilsoņu ģimenes locekļu vidū visbiežāk sastopami krievi: – 96%
gadījumu krievu nepilsoņu ģimenēs ir krievi, bet latvieši ir vidēji katrā piektajā
(19%) krievu nepilsoņu ģimenē. Citu tautību nepilsoņu vidū vislielākais
īpatsvars ģimenē ir citas tautības pārstāvjiem.
Līdzīgi kā 1997. gada pētījumā, arī 2000. gada dati liecina, ka 22%
nepilsoņu, kas nav latvieši, pastāv ļoti cieši kontakti ar latviešiem. Par to
liecina arī atbildes uz jautājumu, kāda ir Jūsu dzīvesbiedra tautība, jo 22% no
nepilsoņiem dzīvesbiedrs ir latvietis. Visvairāk tādu, kam dzīvesbiedrs ir
latvietis, ir starp lietuviešiem (50%) un ukraiņiem (34%), vismazāk – starp
krieviem (18%). Lielākajai daļai (63%) krievu nepilsoņu dzīvesbiedru tautība ir
krievs.
Krieviem pilsoņiem 24% gadījumu dzīvesbiedra tautība ir latvietis, bet
62% - krievu tautības. Latviešiem pilsoņiem 83% dzīvesbiedra tautība ir
latvietis, bet 11% - krievs.
Kopumā var secināt, ka jaukto laulību īpatsvars ir relatīvi augsts, kas
liecina, ka daļā sabiedrības ir cieši savstarpējie kontakti dažādu tautību
piederīgo vidū.
87. zīm. Dzīvesbiedra tautība
Ja Jūs esat precējies/ dzīvojat civillaulībā, kāda ir jūsu dzīvesbiedra tautība?
(% no Latvijas pilsoņiem, kas ir precējušiem/ dzīvo civillaulībā un snieguši noteiktu
atbildi, n=548; % no tiem nepilsoņiem, kas ir precējušies/ dzīvo civillaulībā un
snieguši noteiktu atbildi, n=591)
80
70
56

60

Pilsoņi

40
22

Nepilsoņi
21

20
2

8

2

5

2

1

1

5

1

3

0
Latvietis

Krievs

Baltkrievs

Polis

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

109

Lietuvietis

Ukrainis
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88. zīm. Tautība ģimenē – pilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jūsu ģimenē?
(Vairākatbilžu jautājums. % no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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89. zīm. Tautība ģimenē – nepilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jūsu ģimenē?
(Vairākatbilžu jautājums. % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Tautība tuvos un tālos rados
Galvenās tendences, kas atklājās atbildēs par tautību ģimenē,
saglabājas arī atbildēs par tautību tuvākos un tālākos rados. Tomēr jāatzīmē,
ka tuvos un tālos rados tautību sajaukšanās ir vēl plašāka. Tā, piemēram,
starp krieviem pilsoņiem katram trešajam (31%) ģimenē ir latvieši, bet starp
tuviem radiem to jau ir vairāk kā pusei (55%), starp attāliem radiem – 64%.
Savukārt, ja nepilsoņu ģimenēs latvieši ir sastopami vidēji katrā ceturtajā
(22%), tad tuvos rados latvieši ir vidēji 35% gadījumos un attālos rados - 33%
Šie dati ir ļoti tuvi tiem, kas tika iegūti 1997.gada pētījumā.
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90. zīm. Tautība tuvos rados – pilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums tuvos rados?
(Vairākatbilžu jautājums. % no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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91. zīm. Tautība tuvos rados – nepilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums tuvos rados?
(Vairākatbilžu jautājums. % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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92. zīm. Tautība attālos rados – pilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums attālos rados?
(Vairākatbilžu jautājums. % no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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93. zīm. Tautība attālos rados – nepilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums attālos rados?
(Vairākatbilžu jautājums. % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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Tautība draugu un paziņu lokā, kā arī starp kolēģiem
Vēl plašāks starppersonu kontaktu tīkls dažādu tautību cilvēku vidū
vērojams, ja aplūko atbildes uz jautājumu, kādas tautības cilvēki ir draugu un
paziņu vidū. Starp pilsoņiem draudzīgi kontakti ar latviešiem ir 95%, ar
krieviem - 77%, bet ar citas tautības pārstāvjiem – 50% aptaujāto. Savukārt,
nepilsoņu vidū draugi latvieši ir 84%, draugi krievi ir 97%, bet draugi citas
tautības pārstāvji ir 78% aptaujāto. Turklāt jāmin, ka atbilžu sadalījums šajā
jautājumā, salīdzinājuma ar 1997.gada pētījumu, mainījies nedaudz –
nepilsoņu vidū draugi latvieši ir samazinājušies aptuveni par 6%, bet
proporcionāli nepilsoņu vidū pieaudzis citas tautības draugu skaits.
Līdzīga situācija novērojama arī darba vidē: 96% pilsoņu un 90%
nepilsoņu darba kolēģu vidū ir latvieši. Taču, neskatoties uz ievērojamo
latviešu tautības kolēģu pārsvaru, saskarsmē tomēr vairums gadījumos tiek
lietota krievu valoda. Tā, piemēram, no tiem nepilsoņiem, kuriem starp darba
kolēģiem ir latvieši, tikai 8% darbā galvenokārt runā latviski, 19% - vairāk
latviski nekā krieviski, bet 71% parasti darbā kā sarunvalodu izmanto krievu
valodu.
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94. zīm. Tautība draugu vidū – pilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums draugu un paziņu vidū?
(Vairākatbilžu jautājums. % no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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95. zīm. Tautība draugu vidū – nepilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir Jums draugu un paziņu vidū?
(Vairākatbilžu jautājums. % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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96. zīm. Darba kolēģu tautība – pilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir starp Jūsu darba kolēģiem?
(Vairākatbilžu jautājums. % no Latvijas pilsoņiem, n=1004)
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97. zīm. Darba kolēģu tautība – nepilsoņi. Sadalījums pēc tautības
Kādas tautības cilvēki ir starp Jūsu darba kolēģiem?
(Vairākatbilžu jautājums. % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi, n=1005)
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98. zīm. Tautība un sarunvaloda darba vietā – nepilsoņi.
(% no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi un ir strādājoši, n=407)
60
36 36

40

33

35

37 39

19 19 19

20
8

6

6

1

1

1

0
Galvenokārt vai
tikai latviešu

Latviešu vairāk
kā krievu

Darba kolēģi - latvieši

Krievu vairāk kā
latviešu

Darba kolēģi - krievi

Galvenokārt vai Galvenokārt citā
tikai krievu
valodā
Darba kolēģi - cita tautība

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Etnisko attiecību novērtējums Latvijā
Lai gan Latvijā ir salīdzinoši liels jaukto laulību skaits un samērā cieša
saskarsme starp tautībām (draugu, darba biedru un radu vidū), tomēr 6%
aptaujāto pilsoņu un 10% nepilsoņu etniskās attiecības Latvijā vērtē negatīvi.
Turpretī vidēji katrs trešais (pilsoņi – 32%; nepilsoņi –27%) aptaujātais tās
novērtē kā labas un 2/3 sabiedrības uzskata, ka tās ir apmierinošas. Būtiski
atzīmēt, ka, salīdzinājumā ar 1997.gada pētījumu, gan pilsoņi, gan nepilsoņi
etniskās attiecības Latvijā kopumā vērtē pozitīvāk, t.i., ir samazinājies
negatīvo un apmierinošo atbilžu skaits, bet pieaudzis pozitīvais vērtējums.
Salīdzinot etniskās attiecības, kādas tās ir pašlaik ar laiku pirms
neatkarības atjaunošanas, 32% nepilsoņu un 19% pilsoņu uzskata, ka tās ir
pasliktinājušās. Taču, salīdzinājumā ar 1997.gada pētījuma rezultātiem, arī
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šajā jautājumā ir vērojama līdzīga tendence kā iepriekšējā jautājumā, t.i., ir
nedaudz samazinājies negatīvo vērtējumu skaits un proporcionāli pieaudzis
pozitīvais un apmierinošais vērtējums. Turklāt, lielākā daļa (50%-56%)
aptaujāto sagaida, ka tuvāko piecu gadu laikā etniskās attiecības Latvijā
uzlabosies, lai gan salīdzinoši vairāk optimistu ir pilsoņu vidū.
99. zīm. Etnisko attiecību novērtējums.
Kā Jūs novērtētu etniskās attiecības Latvijā?
(2000.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502;
atbildes “grūti pateikt” nav iekļautas)
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Nepilsoņi
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100. zīm. Etnisko attiecību novērtējums salīdzinājumā ar laiku pirms
neatkarības iegūšanas
Kā Jūs novērtētu etniskās attiecības starp latviešiem un cittautiešiem,
salīdzinot ar tām, kādas bija pirms Latvijas neatkarības atgūšanas?
(2000.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005; 1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1502; atbildes “grūti pateikt” nav iekļautas)
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101.zīm. Iespējamais etnisko attiecību novērtējums pēc 5 gadiem
Kādas etniskās attiecības Jūs sagaidāt tuvāko 5 gadu laikā Latvijā?
(2000.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502;
atbildes “grūti pateikt” nav iekļautas)
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Cittautiešu tiesību ierobežošana un etniskā identitāte
Jautājumā par cittautiešu tiesību ierobežošanu, vislielākās bažas izjūt
nepilsoņi (50%), attiecīgi pilsoņu vidū šis rādītājs ir 16%. Un salīdzinājumā ar
1997.gada pētījuma datiem šī jautājuma rezultāti praktiski neatšķiras
Jāuzsver, ka nepilsoņu vidū šis jautājums visvairāk uztrauc cilvēkus ar
augstāko izglītību (58%) un rīdziniekus (54%). Turpretī, pilsoņu vidū šī
problēma visvairāk satrauc krievus (41%) un citu tautību pārstāvjus (35%), kā
arī jaunus cilvēkus un rīdziniekus. Par cittautiešu tiesību ierobežojumiem
visbiežāk uztraucas jaunieši (vecuma grupa no 15 līdz 30 gadiem) - 24%, bet,
vecumam pieaugot, bažas par tiesību ierobežojumiem mazinās. Līdzīgi arī
rīdzinieki (21%) izjūt lielākas bažas šajā jautājumā nekā laucinieki (13%).
Ja iepriekšējā jautājumā, salīdzinājumā ar 1997.gada datiem,
atšķirības nepastāv, tad aplūkojot jautājumu par draudiem zaudēt etnisko
identitāti, redzam, ka būtiski mainījusies pilsoņu nostāja. 1997.gadā bažas
par to, ka varētu zaudēt etnisko identitāti, izjūta 25% pilsoņu un 12%
nepilsoņu. Savukārt, 2000.gadā šādas bažas izjūt vairs tikai 16% pilsoņu un
17% nepilsoņu.
Aplūkojot šo jautājumu pēc sociāli demogrāfiskiem rādītājiem,
redzams, ka raksturīgākās tendences kopš 1997.gada nav mainījušās, t.i.,
pilsoņu vidū bažas par etniskās identitātes zaudēšanu visvairāk izjūt latvieši
(18%), bet vismazāk - krievu tautības pārstāvji (7%), kā arī cilvēki ar augstāko
izglītību (23%). Attiecīgi nepilsoņu vidū šis jautājums ir aktuālāks ukraiņiem,
cilvēkiem vecumā no 15 līdz 30 gadiem un nestrādājošiem.
Bažas par latviešu valodas izdzīvošanu visvairāk izjūt pilsoņi (44%),
bet no nepilsoņiem - tikai 7% aptaujāto. Pilsoņi, kurus uztrauc latviešu valodas
izdzīvošana, visvairāk ir latviešu tautības (52%) un cilvēki ar augstāko izglītību
(53%). Līdzīgi kā jautājumā par cittautiešu tiesību ierobežošanu, arī šajā
jautājumā, salīdzinājumā ar 1997.gadu, nozīmīgu atšķirību nav .
102. zīm. Bažas par cittautiešu tiesību ierobežošanu
Vai Jūs jūtat bažas par to, ka varētu notikt cittautiešu tiesību ierobežošana?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502)
0

20
16

Jā -2000

Nē - 2000

73
69

36
11
13

15
16

Pilsoņi

80

48

37

`97

`97

60
50

16

`97

Grūti pateikt - 2000

40

Nepilsoņi

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

117

103. zīm. Bažas par etniskās identitātes zaudēšanu
Vai Jūs jūtat bažas par to, ka varētu zaudēt etnisko identitāti?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502)
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104. zīm. Bažas par latviešu valodas izdzīvošanu
Vai Jūs jūtat bažas par to, ka tiek apdraudēta latviešu valodas izdzīvošana?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502)
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Viedoklis par Latvijas sabiedrību
Aplūkojot pilsoņu un nepilsoņu viedokļus attiecībā pret piemērotāko
Latvijas sabiedrības modeli, t.i., vienas kopienas sabiedrību, divkopienas
sabiedrību vai sabiedrību, kas atvērta kultūru daudzveidībai, redzams, ka
lielākā daļa nepilsoņu (56%) vislabprātāk Latvijā vēlētos tādu sabiedrību, kas
ir atvērta kultūru daudzveidībai. Attiecīgi, nepilsoņu atbalsts vienas kopienas
sabiedrībai un divkopienas sabiedrībai ir daudz mazāks un to procentuālais
sadalījums ir aptuveni vienāds, t.i., vienas kopienas sabiedrību atbalsta 13%
un divkopienas sabiedrību – 14% nepilsoņu.
Ja nepilsoņi galvenokārt izsaka atbalstu sabiedrībai, kas ir atvērta
kultūru daudzveidībai, tad pilsoņi vienlīdz atbalsta gan sabiedrību, kas ir
atvērta kultūru daudzveidībai (44%), gan arī vienas kopienas sabiedrību
(38%), bet divkopienu sabiedrību Latvijā vēlētos tikai 5% pilsoņu. Tomēr
jāpiemin, ka pilsoņu krievu vidū lielāks atbalsts ir sabiedrībai, kas ir atvērta
kultūru daudzveidībai – 50%, bet vienas kopienas sabiedrību pilsoņi krievi
atbalsta tikai 23% gadījumu.
Būtiski arī atzīmēt, ka pilsoņu vidū cilvēki ar augstāko izglītību un
gados jaunāki cilvēki mazāk atbalsta vienas kopienas sabiedrību, bet vairāk sabiedrību, kas ir atvērta kultūru daudzveidībai.
Apkopojot atbildes uz jautājumiem par imigrantu paradumiem un
tradīcijām Latvijā, redzams, ka 43% pilsoņu un 66% nepilsoņu uzskata, ka
Latvijas sabiedrībai būs labāk, ja imigranti saglabās savus paradumus un
tradīcijas. Attiecīgi 40% pilsoņu un 15% nepilsoņu ir pārliecināti, ka
imigrantiem ir jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas.
Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā arī šajā pastāv atšķirības starp pilsoņu
krievu un pilsoņu latviešu sniegtajām atbildēm. 66% pilsoņi krievi uzskata, ka
imigrantiem ir jāsaglabā savas tradīcijas, bet tikai 22% domā, ka imigrantiem
būtu jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas.
Būtiski atšķiras pilsoņu un nepilsoņu viedokļi par pašreizējām
mazākumtautību
iespējām
Latvijā
attīstīt
savu
kultūru.
Pilsoņi
mazākumtautību iespējas galvenokārt vērtē kā labas (46%) un apmierinošas
(41%). Tomēr jāatzīmē, ka pilsoņi krievi salīdzinājumā ar pilsoņiem latviešiem
biežāk minējuši atbildi “apmierinošas” un nevis “labas”. Turpretī nepilsoņi,
ievērojami biežāk kā pilsoņi, mazākumtautību iespējas attīstīt savu kultūru
Latvijā, novērtē kā apmierinošas (46%) un sliktas (13%), bet kā labas – tikai
29% nepilsoņu.
Kopumā jāsecina, ka pilsoņu vidū Latvijas sabiedrībā izdalās divi
dominējoši uzskati. Viena daļa pilsoņu ir vairāk konservatīvi savos uzskatos
un uzmanīgi pret jaunievedumiem un citu tautību pārstāvjiem, turpretī otra
daļa – atvērta visam jaunajam un dinamiska. Būtiski atzīmēt, ka abas
pieminētās grupas atšķiras pēc sociāli demogrāfiskajiem rādītājiem, t.i.,
konservatīvu viedokli biežāk pārstāv vecāka gadagājuma pilsoņi, ar vidējo,
vidējo speciālo vai pamata izglītību un visbiežāk pensionāri. Attiecīgi,
demokrātisks viedoklis un atvērtība kontaktiem ar citu tautību pārstāvjiem
visbiežāk ir jaunākas paaudzes cilvēkiem ar augstāko izglītību.
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105. zīm. Viedoklis par Latvijas sabiedrību
Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005; 1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1502)
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106. zīm. Viedoklis par imigrantu tradīcijām Latvijas sabiedrībā
Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk atbilst Jūsu uzskatiem?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005; 1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1502)
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107. zīm. Viedoklis par mazākumtautību iespējām attīstīt savu kultūru
Kā Jūs vērtējat mazākumtautību iespējas attīstīt savu kultūru Latvijā?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005; 1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas
pilsoņi, n=1502)
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Sliktas

Migrācija
Vēlme aizbraukt no Latvijas
Salīdzinot 1997. un 2000. gada pētījuma rezultātus, jautājumā par
aizbraukšanu no Latvijas, jāsecina, ka samazinājies ir to skaits, kuri pilnīgi
noteikti nolēmuši palikt Latvijā, bet nedaudz vairāk ir to, kas apsver iespēju
aizbraukt, taču nezina kā to izdarīt (1997.g – 5% nepilsoņu, 2000. gadā – 9%
nepilsoņu), kā arī tie, kas nav vēl izlēmuši par aizbraukšanu vai palikšanu
Latvijā (attiecīgi 1997. un 2000. gadā 4% un 7% nepilsoņu). Arī no pilsoņiem
3-4% apsver aizbraukšanas iespējas, bet nezina kā to izdarīt, kā arī 3-4% ir
tādu, kas nav izlēmuši - palikt vai aizbraukt no Latvijas.
Kopumā aizbraukšanas iespējas vairāk apsver jaunākā paaudze
(vecuma grupā no 15 līdz 30 gadiem) - 9% no pilsoņiem un 16% no
nepilsoņiem. Pilsoņu vidū iespēju pamest Latviju vairāk apsver tie, kuru
ienākumi ir līdz 50 latiem mēnesī uz vienu ģimenes locekli. Savukārt,
nepilsoņu vidū šādu iespēju vairāk apsver tie, kuru ienākumi ir virs 81 lata
mēnesī uz vienu ģimenes locekli.
108. zīm. Attieksme pret aizbraukšanu no Latvijas
Vai Jūs (Jūsu ģimene) esat domājis par aizbraukšanu no Latvijas?
(2000.g - % no Latvijas pilsoņiem, n=1004; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1005;
1997.g. - % no Latvijas pilsoņiem, n=1507; % no tiem, kas nav Latvijas pilsoņi,
n=1502;
atbildes “grūti pateikt” nav iekļautas)
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Nepilsoņi

Vēlme mainīt dzīvesvietu un uzlabot dzīves apstākļus
Ģimenes materiālā stāvokļa novērtējums pilsoņu un nepilsoņu starpā
atšķiras nedaudz, t.i., 45% pilsoņu un 40% nepilsoņu ģimenes materiālo
stāvokli vērtē kā labu, bet 53% pilsoņu un 57% nepilsoņu to vērtē kā sliktu. Lai
arī lielākā daļa aptaujāto savu materiālo stāvokli vērtē kā sliktu, tomēr tikai
neliela daļa respondentu (vidēji no 12%-31%) vēlētos mainīt dzīvesvietu, lai
uzlabot darba un dzīves apstākļus.
Ar mērķi uzlabot darba un dzīves apstākļus, vislabprātāk aptaujātie
vēlētos pārcelties uz tuvāko apkārtni – citu pilsētas rajonu, citu ciemu vai citu
pagastu. Bet vismazāk – uz citu novadu vai kādu valsti ārpus Eiropas.
Jāatzīmē, ka pilsoņi labprātāk mainītu dzīvesvietu Latvijas robežās, bet
pārcelties uz kādu Eiropas valsti vienlīdz labprāt vēlētos gan pilsoņi, gan
nepilsoņi.
Raksturīgi, ka visbiežāk dzīvesvietu vēlētos mainīt gados jauni cilvēki
(vidēji vecumā līdz 40 gadiem), bet pensionāri labprātāk nemainītu
dzīvesvietu.
Aptaujātajiem, ar kuriem intervija notika krievu valodā, tika lūgts paust
savu viedokli par nākotnes un darba iespējām Latvijā salīdzinājumā ar
Krieviju, kā arī novērtēt dzīves līmeni šeit salīdzinājumā ar iespējamo dzīves
līmeni pārceļoties uz Krieviju.
60% nelatviešu pilsoņu un 50% nepilsoņu uzskata, ka Latvijā viņiem un
viņu ģimenei ir iespējama daudz labāka nākotne nekā tas būtu Krievijā.
Attiecīgi tādu, kuri uzskata, ka nākotnes iespējas Krievijā ir labākas nekā
Latvijā, ir ļoti maz (13% nelatviešu pilsoņu un 15% nepilsoņu). Gandrīz katrs
trešais no minētajām grupām nav spējuši salīdzināt savas perspektīvas
Latvijā vai Krievijā.
Izvērtējot krievvalodīgo viedokli par darba iespējām Latvijā
salīdzinājumā ar Krieviju, būtiski norādīt, ka arī šajā jautājumā liela daļa
krievvalodīgo bija grūtības atbildēt (38% krievvalodīgo pilsoņu un 45%
krievvalodīgo nepilsoņu). Tādi, kuri uzskata, ka Krievijā būtu vieglāk sameklēt
darbu savā profesijā, nelatviešu pilsoņu vidū ir 26% aptaujāto, bet nepilsoņu
vidū - 32%. Turpretī 36% krievvalodīgo pilsoņu un 23% nepilsoņu uzskata, ka
vieglāk darbu savā profesijā ir sameklēt Latvijā nekā Krievijā.
Krievvalodīgie nepilsoņi, kuri uzskata, ka viņi savā profesijā darbu
varētu atrast arī Krievijā, galvenokārt ir ar augstāko vai vidējo speciālo
izglītību un rīdzinieki vai citu pilsētu iedzīvotāji. Līdzīga tendence ir arī
krievvalodīgo pilsoņu vidū. Savukārt, aptaujātie, kuri uzskata, ka Latvijā viņu
darbu iespējas pilnīgi noteikti ir labākas nekā Krievijā galvenokārt ir cilvēki
vecumā līdz 30 gadiem, ar pamata vai vidējo izglītību un ar ienākumiem uz
vienu cilvēku ģimenē līdz 50 latiem.
Krievvalodīgajiem aptaujātajiem tika lūgts salīdzināt savu dzīves līmeni
šeit Latvijā ar iespējamo dzīves līmeni Krievijā. Lielākā daļa (51%)
krievvalodīgo pilsoņu uzskata, ka viņu dzīves apstākļi Latvijā ir daudz labāki
salīdzinājumā ar iespējamo dzīves līmeni Krievijā. Tomēr jāatzīmē, ka katram
trešajam (29%) krievvalodīgajam pilsonim ir grūtības izvērtēt šādu situāciju.
Līdzīgs atbilžu sadalījums ir krievvalodīgo nepilsoņu vidū, t.i., 45%
krievvalodīgo nepilsoņu savu dzīves līmeni Latvijā novērtē kā daudz labāku
nekā tas būtu iespējams Krievijā, attiecīgi 22% - Krievijā dzīves līmenis būtu
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labāks nekā pašreiz Latvijā, bet katrs trešais nav sniedzis atbildi uz šo
jautājumu.
Viedoklis par valdības rīcību pret mazāk attīstītu valstu ieceļotājiem
Latvijā darba meklējumos
Interesants ir aptaujāto viedoklis par vēlamo valdības rīcību gadījumos,
kad Latvijā ierodas cilvēki no mazāk attīstītām valstīm meklēt darbu. Pilsoņu
un nepilsoņu vidū šajā jautājumā pastāv atšķirības, taču liela daļa gan pilsoņu,
gan nepilsoņu uzskata, ka valdībai būtu jānosaka ierobežojumi cilvēku
skaitam, kas iebrauc Latvijā (36% nepilsoņu, 45% pilsoņu) vai arī jāaizliedz
ierasties (22% pilsoņu, 15% nepilsoņu). Visai populārs ir arī viedoklis, ka
valdībai jāļauj iebraukt cilvēkiem, kamēr ir brīvas darbavietas (26% nepilsoņu,
21% pilsoņu).
Tikai 6% pilsoņu un 12% nepilsoņu uzskata, ka būtu jāļauj Latvijā
ierasties ikvienam, kas vēlas.
Attieksme pret repatriantiem
77% pilsoņu un 69% nepilsoņu uzskata, ka valstij ir jāpalīdz gan
latviešiem, lībiešiem no Krievijas, gan arī no citām bijušajām PSRS
republikām, lai atgrieztos Latvijā un iekārtotos dzīvē. Daudz mazāks skaits
aptaujāto (54% pilsoņu un 45% nepilsoņu) uzskata, ka būtu jāpalīdz
latviešiem, lībiešiem no Rietumiem. Savukārt, viedokli, ka valstij būtu jāpalīdz
tikai izsūtītajiem un to pēcnācējiem atbalsta 45% pilsoņu un 35% nepilsoņu,
bet pavisam niecīgs procents aptaujāto (20% pilsoņu un tikai 9% nepilsoņu)
uzskata, ka jāpalīdz tikai tiem repatriantiem, kas prot latviešu valodu.
Kopumā jāsecina, ka vairums aptaujāto (71%-84%) neplāno aizbraukt
no Latvijas, arī nepilsoņu vidū nav daudz tādu, kas vēlētos emigrēt no
Latvijas.
Kaut arī lielākā daļa aptaujāto savu materiālo stāvokli vērtē kā sliktu,
tikai neliela daļa aptaujāto (vidēji no 12%-31%), vēlētos mainīt dzīvesvietu, lai
uzlabotu darba un dzīves apstākļus. Dzīvesvietas maiņai cilvēki vislabprātāk
izvēlētos tuvāko apkārtni – citu pilsētas rajonu, citu ciemu vai citu pagastu,
bet visretāk – citu novadu vai kādu valsti ārpus Eiropas. Visbiežāk dzīvesvietu
vēlētos mainīt gados jauni cilvēki (vidēji vecumā līdz 40 gadiem), bet
pensionāri ļoti nelabprāt mainītu dzīvesvietu.
Labākas nākotnes, darba iespējas un augstāku dzīves līmeni
aptaujātie saskata Latvijā salīdzinājumā ar Krieviju. Drošāki par savām
iespējām gan Latvijā, gan Krievijā ir cilvēki ar augstāko izglītību.
Latvijas iedzīvotāji ir visai piesardzīgi pret imigrantiem Latvijā: lielākā
daļa sabiedrības uzskata, ka valdībai būtu jānosaka ierobežojumi cilvēku
skaitam, kas iebrauc Latvijā. Turpretī attiecībā pret repatriantiem lielākajā daļā
sabiedrības pastāv uzskats, ka valstij ir jāpalīdz gan latviešiem, lībiešiem no
Krievijas, gan arī no citām bijušajām PSRS republikām, lai viņi atgrieztos
Latvijā un iekārtotos dzīvē.
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