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PĒTĪJUMA APRAKSTS 

 Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, 
tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja. Kopumā tika aptaujāti 1249 respondenti, vecumā no 18-74 
gadiem.  

 Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokļus un izpratni par dažādiem ar bēgļu 
un personu ar alternatīvo statusu problēmjautājumiem.  

 Pētījuma metode: tiešās intervijas dzīves vietās; 

 Pētījuma mērķa grupa: reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja, izlases apjoms – 1249 
respondenti; 

 Izlases metode – stratificētā nejaušā izlase; stratifikācijas pazīmes – administratīvi teritoriālā 
un nacionālā; ģeogrāfiskais pārklājums – visi Latvijas reģioni. 

Aptaujas laiks: 2008.gada marts. 

 Pētījuma kvalitātes nodrošināšana. Pētījuma gaitā izmantojamais instrumentārijs tika 
pielietots tikai pēc galējās saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

 Pētījuma lauka darba procesā Izpildītājs ievēroja starptautiski atzīta profesionālā kodeksa 
nosacījumus (ESOMAR, European Society for Opinion and Marketing Research).  
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 GALVENIE SECINĀJUMI 

Informētība par nozīmīgākajiem bēgļu jautājuma terminiem 

Dati liecina, ka par bēgļiem ir dzirdējuši lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju (81,1%), nedaudz zemāka 
atpazīstamība ir terminam “patvēruma meklētāji”, par ko ir dzirdējuši vairāk kā puse aptaujāto 
(56,7%), bet visneskaidrākais Latvijas iedzīvotājiem ir priekšstats par personām ar alternatīvo 
statusu – kopumā tikai 16,6% aptaujāto atzīmējuši, ka viņi kaut ko zina un ir dzirdējuši par šo statusu 
reprezentējošām personām. 

Protams, aptaujas dalībnieki, kuri ir kaut ko dzirdējuši par bēgļiem, biežāk atzīmējuši, ka ir dzirdējuši 
un kaut ko zina par patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu. No dažādu 
sociāldemogrāfisko grupu pārstāvjiem salīdzinoši zinošākie šajos jautājumos bijuši latvieši un 
respondenti ar augstāku izglītības līmeni.  

Asociācijas ar nozīmīgākajiem bēgļu jautājuma terminiem 

Dati liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai dažādas asociācijas ar vārdu “bēgļi”.   Visbiežāk 
aptaujas dalībniekiem bēgļi asociējušies ar cilvēkiem, kuri bēg – no savas valsts kara, sliktiem 
apstākļiem un problēmām (38,8%). Aptuveni katrs piektais aptaujas dalībnieks (22,1%) uzskatījis, ka 
bēgļi ir sociāli atstumti cilvēki – nelaimīgi, nabadzīgi un ar zemu izglītības līmeni. Būtiski, ka gandrīz 
katram piektajam Latvijas iedzīvotājam vispār nav nekādu asociāciju ar vārdu “bēgļi” un viņi 
atturējušies šajā jautājumā sniegt konkrētu atbildi. 

Lai gan aptaujas rezultāti precīzi neatspoguļo, vai aptaujas dalībnieki izprot nelielo atšķirīgo niansi 
starp bēgļa un patvēruma meklētāja statusu, tomēr jāsecina, ka Latvijas iedzīvotāji t.s patvēruma 
meklētājus vistiešāk asociē ar bēgļiem – raksturojot savas asociācijas saistībā ar vārdu savienojumu 
„patvēruma meklētāji”, aptaujas dalībnieki tos visbiežāk raksturojuši kā personas, kuras bēg un 
meklē patvērumu (40,5%) un katrs desmitais uzskatījis, ka patvēruma meklētāji tie paši bēgļi vien ir. 

Tā kā liela daļa aptaujas dalībnieku atzina, ka viņiem nav ne jausmas, kas ir personas ar alternatīvo 
statusu, tad arī, brīvi minot asociācijas ar vārdu savienojumu “personas ar alternatīvo statusu”, 
ievērojami lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka viņiem šis termins vispār ne ar ko 
neasociējas (79,4%). Kopumā 12,6% respondentu personās ar alternatīvo statusu saskata līdzīga 
statusa cilvēkus kā bēgļus. 
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Līdz ar zemo kopējo informētības līmeni par galvenajiem ar patvēruma meklētāju problemātiku 
saistītajiem terminiem, tikai retais no tiem, kuri kaut ko ir dzirdējuši par vienu vai otru terminu, izprot 
to galvenās atšķirības. 

Salīdzinot bēgļus ar t.s. personām ar alternatīvo statusu, ievērojami lielākā daļa (90,5%) aptaujāto 
Latvijas iedzīvotāju atturējušies paust jebkādu viedokli, 1,6% jeb 20 aptaujas dalībnieku uzskatījuši, 
ka bēgļi un personas ar alternatīvo statusu ir viens un tas pats un tikai nepilni 8% respondentu 
minējuši kādas iespējamās atšķirības. 

Diemžēl jāatzīst, ka praktiski neviens no tiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri norādījuši uz 
atšķirībām šo personu statusos, tomēr nav norādījis uz galveno – to, ka bēgļi ir personas, kuru dzīvi 
apdraud nopietns iemesls baidīties no vajāšanas savas iepriekšējās mītnes zemē un kuriem ir 
nepieciešama aizsardzība, kamēr personas ar alternatīvo statusu ir personas, kuras uz laiku bruņoto 
konfliktu dēļ ir spiestas atstāt savu dzīvesvietu. 

Līdzīga situācija vērojama, analizējot aptaujas dalībnieku atbildes jautājumā par to, kādas ir 
galvenās atšķirības starp bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Kā zināms, galvenā atšķirība starp abu 
statusu personām ir tā, ka persona uzskatāma par patvēruma meklētāju, ja saskaņā ar Latvijas 
likumdošanā noteikto kārtību ir iesniegusi iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā status piešķiršanu. 
Tomēr, šķiet, ka arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuri minējuši kādas atšķirības šo personu statusos, tomēr 
nav īsti par to informēti. Vienlīdz bieži kā par bēgļiem, tā arī par patvēruma meklētājiem tiek runāts 
kā par cilvēkiem, kuri bēg dažādu iemeslu dēļ no savas valsts, vēlas apmesties un laiku vai pavisam 
Latvijā. Interesanti, ka 9 no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem t.s. patvēruma meklētājus 
nekādā ziņā nav saistījuši ar bēgļu problemātiku, bet uzskatījuši, ka patvēruma meklētājs var būt 
jebkurš un visticamāk Latvijā tie ir bezpajumtnieki. 

Informācijas par bēgļu jautājumiem nodrošinājuma un pieejamības vērtējums 

Kopumā tikai nepilni 8% aptaujas dalībnieku uzskatījuši, ka Latvijas iedzīvotājiem informācija par 
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu ir pietiekoša. Ievērojami lielākā daļa (63,1%) aptaujas 
dalībnieku bijuši pretējās domās un pārstāvējuši viedokli, ka šāda rakstura informācijas trūkst. 
Jāņem vērā, ka katrs piektais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs (21,1%) atzinis, ka viņu jautājums par 
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu vispār neinteresē un kopumā 8% respondentu nav 
formulējuši konkrētu viedokli vispār. 
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Viedoklis par bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju situāciju Latvijā 

Analizējot Latvijas iedzīvotāju priekšstatus par Latvijā mītošo bēgļu pārstāvētajām valstīm, jāsecina, 
ka visbiežāk kā bēgļu pārstāvētās valstis minētas Somālija (24,6%) un Čečenija (23,1%). Salīdzinoši 
bieži norādītas arī tādas valstis kā Irāka (18,4%) un Afganistāna (17,5%). To, ka Latvijā bēgļi un t.s. 
personas ar alternatīvo statusu ierodas no citām valstīm, izņemot jau minētās, norādījuši mazāk kā 
15% aptaujas dalībnieku. 1/3 aptaujas dalībnieku vispār atturējušies minēt kādu konkrētu valsti, kas, 
visticamāk ir saistīts ar visai zemo informētības līmeni, īpaši attiecībā pret personām ar alternatīvo 
statusu. 

Latvijas iedzīvotāju vidū vispopulārākais bijis viedoklis par to, ka bēgļi un personas ar alternatīvu 
statusu Latviju par savu mītnes zemi labprāt izvēlētos tāpēc, ka mūsu valstī ir mierīgi, šeit dzīvo 
atsaucīgi un inteliģenti cilvēki (31,3%). Dažādas citas atbildes minējuši mazāk kā 10% aptaujas 
dalībnieku. 

Domājot par iemesliem, kāpēc bēgļi ierodas Latvijā, vislielākais īpatsvars aptaujāto Latvijas 
iedzīvotāju uzskatījuši, ka bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk pārceļojot jeb tranzītā uz 
citām ES valstīm (43,5%). Respondentu domas dalījušās par šo personu motivāciju – daļa aptaujāto 
Latvijas iedzīvotāju uzskatījuši, ka bēgļi un personas ar alternatīvo statusu uz Latviju dodas apzināti 
(28,2%), kamēr citi – ka bēgļi Latvijā nonāk nejauši, nesasniedzot iecerēto gala mērķi kādā citā 
valstī. Viena sestā daļa aptaujas dalībnieku atzina, ka viņiem nav noteikta viedokļa šajā jautājumā.  

Izvērtējot veidus, kā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā, aptaujas dalībnieku vidū 
dominējuši galvenokārt divi pieņēmumi – ka bēgļi Latvijā ierodas no Krievijas, nelegāli pārejot 
Austrumu robežas (37,4%) vai – ka bēgļi Latvijā slepeni iebrauc ar kuģiem (34,9%). To, ka minētās 
personas Latvijā ierodas kā ceļotāji un tūristi, atzīmējuši 27,0%, savukārt viedokli, ka bēgļi atbrauc 
mācīties un paliek atbalstījuši 22,1%. 

Ievērojami lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju bijuši pārliecināti, ka bēgļiem Latvijā nākas 
saskarties ar visdažādākajām problēmām un tikai 2,5% aptaujāto bijuši pretējās domās. Gandrīz 
puse respondentu uzskatījuši, ka mūsu valstī ieceļojošajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu līdz ar sarežģījumiem saistībā ar nodarbinātību un mājokli, rodas problēmas ar iekļaušanos 
sabiedrībā, ko vēl vairāk aktualizē kultūras atšķirības. Katrs desmitais aptaujātais runājis par rasismu 
un Latvijas iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret ieceļotājiem un 5,0% - par neizpratni attiecībā uz 
bēgļu problēmsituāciju. Būtiski, ka katrs trešais aptaujas dalībnieks atzinis, ka viņu tas neinteresē un, 
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ka viņš nevar sniegt konkrētu atbildi jautājumā par bēgļu aktuālākajām problēmām Latvijā. 

Izvērtējot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iespējas, ievērojami lielākā daļa aptaujas 
dalībnieku uzskatījuši, ka šīm personām ir iespējams iemācīties latviešu valodu (atbildes “pilnībā 
iespējams” un “drīzāk iespējams” atzīmējuši 73,6%) un apmierināt primāro vajadzību pēc 
socializēšanās – viņi var iedraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem (72,9%) un par nodibināt ģimeni 
(72,7%). Tāpat vairāk kā puse aptaujāto uzskatījuši, ka bēgļiem ir iespējams mācīties kādā no 
Latvijas skolām un augstskolām (64,3%) un izprast Latvijas kultūru (60,2%).  

Nedaudz problemātiskāk bēgļiem būtu atrast atbilstošu darbu un saņemt sociālās garantijas, 
piemēram, veselības apdrošināšanu – šīs aktivitātes par bēgļiem iespējamām uzskatījuši attiecīgi 
52,1% un 48,5%. Savukārt par gandrīz neiespējamu respondenti uzskatījuši iespējas bēgļiem 
paņemt kredītu bankā dzīvokļa iegādei – gandrīz 40% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskatījuši, ka 
bēgļiem tas visticamāk nebūtu iespējams. 

Viedoklis par Latvijas valsts un sabiedrības nostāju dažādos ar bēgļiem saistītos jautājumos 

Respondenti visai dažādi vērtējuši savu un citu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu. Kopumā visbiežāk norādīts, ka valsts iedzīvotājiem ir neitrāla 
(30,3%) vai vienaldzīga (21,7%) attieksme pret šīm personām. Katrs sestais pētījuma dalībnieks 
uzskatījis, ka Latvijas iedzīvotāji pret bēgļiem attiecas ļoti pozitīvi, turklāt 5,0% aptaujāto domājuši, 
ka attieksme ir pat “pārāk iztapīga”. Savukārt gandrīz 20% reflektējuši par Latvijas iedzīvotāju 
negatīvo attieksmi pret minētajām personām. Kopumā 13,9% aptaujas dalībnieku nav spējuši 
novērtēt Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

Kopumā ņemot – Latvijas iedzīvotāju attieksme pret to, ka Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas 
ar alternatīvo statusu – ir drīzāk negatīva kā pozitīva. Kopumā trešā daļa (33,4%) aptaujas 
dalībnieku atbalstījuši nepieciešamību palīdzēt šīm personām, kamēr 43,8% bijuši pretējās domās 
un uzskatījuši, ka Latvijai nevajadzētu sniegt atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem. 

Jautājumā par to, vai Latvijai būtu jānodrošina pabalsts un sociālā palīdzība bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu, Latvijas iedzīvotāji bijuši vairāk pozitīvi kā negatīvi noskaņoti – palīdzības 
sniegšanu atbalstījuši 45,4%, bet 34,5% pret to izturējušies noraidoši. 

Kā galvenie iespējamie ieguvumi, nodrošinot bēgļus un personas ar alternatīvo statusu Latvijā, 
nosauktas iespējas valstij iegūt darbaspēku (25,5%) un saņemt starptautisku prestižu (19,0%). 
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Būtiski, ka liela daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (40,5%) vispār apšaubījuši, ka nodrošinot bēgļus 
un personas ar alternatīvo statusu, Latvijas valsts un sabiedrība varētu arī ko iegūt, domājot, ka no 
šādām aktivitātēm valstij rodas tikai finansiāli izdevumi. 

Attieksme pret bēgļu kultūras daudzveidību un tās saglabāšanu 

Aptaujātie Latvijas iedzīvotāji visai atturīgi izturējušies pret to, vai bēgļu un personu ar alternatīvo 
statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu atbalstīt – noteiktu atbalstu snieguši salīdzinoši vien 
15,0% aptaujāto, kamēr pilnīgi pretējās domās bijuši divreiz vairāk aptaujāto – 34,7% Latvijas 
iedzīvotāju. 

Kopumā Latvijas iedzīvotāju vidū vērojams iecietības pret bēgļiem un līdzīga statusa personām 
trūkums un bailes no multi-kulturālisma radītajām sekām, par ko liecina lielākās daļas (59,6%) 
aptaujas dalībnieku viedoklis, ka bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā 
savas nacionālās īpatnības, bet jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas. 

Bēgļu skaita eventuālās izmaiņas nākotnē 

Kā liecina pētījuma rezultāti, Latvijas iedzīvotājiem nav viennozīmīgs viedoklis par bēgļu skaita 
izmaiņām nākotnē. Aptuveni puse (50,5%) no aptaujas dalībniekiem uzskatījusi, ka bēgļu un 
personu ar alternatīvo statusu skaits mūsu valstī pieaugs. Pilnīgi pretējās domās bijuši 10,2% 
aptaujāto, kamēr, līdzīgi kā citos jautājumos, nozīmīga daļa respondentu – 39,1% nav snieguši 
konkrētu atbildi. 

Latvijas iedzīvotāju aizspriedumu un sociālās distances mērījumi 

Izvērtējot Latvijas iedzīvotāju toleranci pret dažādu tautību pārstāvjiem, jāsecina, ka viskritiskākie 
Latvijas iedzīvotāji bijuši attiecībā pret musulmaņiem un čečeniem - izvērtējot sociālās distances 
robežas ar šo tautību pārstāvjiem, visbiežāk norādīts, ka viņus pat „nedrīkstētu ielaist mūsu valstī” 
(34-35%) un aptuveni tikpat liels īpatsvars ar šo tautību pārstāvjiem labākajā gadījumā vēlētos 
kontaktēties „tikai kā ar tūristiem” (38-39%). Tādu tautību pārstāvji kā kurdi un palestīnieši Latvijas 
iedzīvotāju skatījumā tiek vērtēti mazāk negatīvi – attiecībā pret šo tautību pārstāvjiem par pilnīgu 
norobežošanos un neielaišanu valstī reflektējuši mazāk kā 30% aptaujas dalībnieku. 

Vērtējot sociālo kontaktu ciešumu attiecībā pret dažādām tautībām (musulmaņi, čečeni, kurdi 
palestīnieši, afrikāņi, ķīnieši), pakāpeniski proporcionāli pieaug lojalitāte konkrētās tautības pārstāvi 
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pieņemt kā tūristu, kamēr tuvākos kontaktos iesaistīties gribošo skaits praktiski paliek nemainīgs. 

Salīdzinot ar iepriekš veiktās aptaujas1 datiem, jāsecina, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme trīs gadu 
laikā pret minēto tautību pārstāvjiem nav būtiski mainījusies. Nenoliedzami, tās formēšanos vistiešāk 
ietekmējuši notikumi pasaulē un plašsaziņas līdzekļos popularizētā negatīvā nostāja pret minētajām 
tautībām saistībā ar terorismu, nemieriem un netieši paustu nepieciešamību it kā nostāties, 
piemēram, pret visiem čečeniem un musulmaņiem. 

Interesanti atzīmēt, ka, lai gan sociālās distances mērījumi, minot konkrētas tautības, lielā mērā 
norādīja uz Latvijas iedzīvotāju nevēlēšanos redzēt savā valstī tādu tautību pārstāvjus kā, 
piemēram, musulmaņi, čečeni, kurdi u.tml., tomēr jautājumā, kur konkrētas tautības netiek minētas, 
vien definētas kā „svešu kultūru” un „svešu reliģiju” pārstāvji, aptaujāto Latvijas iedzīvotāju attieksme 
pret sociālajiem kontaktiem ir daudz lojālāka. 

Jāpiebilst, ka šajā kontekstā ļoti nozīmīgs rādītājs ir informētība par bēgļu jautājumiem – tie aptaujas 
dalībnieki, kuri atzīmējuši, ka ir dzirdējuši un kaut ko zina par bēgļiem, biežāk pauduši atbalstu 
tuvākai sociālajai distancei ar atšķirīgas kultūras, reliģijas un ādas krāsas cilvēkiem, nekā tie, kuri 
neko par bēgļiem nezina un par to neinteresējas. 

Ņemot vērā to, ka tikai nepilni 6% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka ir kontaktējušies ar 
Latvijā dzīvojošu bēgli vai personu ar alternatīvo statusu, var izteikt pieņēmumu, ka domājot tādās 
kategorijās kā „cita kultūra” un „cita reliģija”, aptaujas dalībnieki visticamāk to vērtē vispārīgi, visas 
pasaules kontekstā, nepiešķirot īpašu nozīmi tieši iepriekš kritiski vērtētajām tautībām un sociālajiem 
kontaktiem ar to pārstāvjiem. 

 

                                                 
1 BISS, IOM, EQUAL Pētījums „Latvijas iedzīvotāju, valsts amatpersonu un NVO attieksme pret patvērumu meklētājiem” 
http://www.pmlp.gov.lv/images/documents/pet_03022006.doc  
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI  

 

RESPONDENTU SOCIĀLDEMOGRĀFISKAIS PORTRETS 

Bāze: visi respondenti, n=1249
4.1
4.3

9.4
17.2

2.9
1.8

30.7
16.5

10.8
2.3

15.7
10.1

14.0
12.2

48.0

0.7
1.1

35.0
44.7

18.5

37.4
62.6

25.2
14.9
14.0
15.6
15.8

14.5

19.7
61.8

18.5

29.5
17.3
16.6

18.3
18.4

53.4
46.6

bezdarbnieki (n=51)
mājsaimnieces (n=54)

skolnieki, studenti (n=118)
pensionāri (n=215)

ir savs uzņēmums, individuālais darbs (n=36)
zemnieki (n=22)

strādnieki (n=383)
ierindas darbinieki privātā sektorā (nestrādā

ierēdņi, darbinieki valsts/ pašv. iestādē (n=135)
PAMATNODARBOŠANĀS: vadītāji, vadošie

Latgale (n=196)
Zemgale (n=126)
Kurzeme (n=175)
Vidzeme (n=152)

DZĪVES VIETA: Rīga (n=600)

nezin/NA (n=9)
cits (n=14)

nestrādājošie (n=437)
privātajā sektorā (n=558)

NODARBINĀTĪBAS SEKTORS: valsts sektorā

cittautieši (n=467)
TAUTĪBA: latvieši (n=782)

nezin/NA (n=315)
Ls251 un vairāk (n=186)

Ls181 - Ls250 (n=175)
Ls121 - Ls180 (n=195)
Ls100 - Ls120 (n=197)

IENĀKUMI: līdz Ls99 (n=181)

augstākā izglītība (n=246)
vidējā, vid.spec.izglītība (n=772)

IZGLĪTĪBA: pamatizglītība (n=231)

55 g.v. un vairāk (n=368)
45-54 g.v. (n=216)
35-44 g.v. (n=207)
25-34 g.v. (n=228)

VECUMS: 18-24 g.v. (n=230)

sievietes (n=667)
DZIMUMS: vīrieši (n=582)
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1. INFORMĒTĪBA UN ASOCIĀCIJAS AR NOZĪMĪGĀKAJIEM BĒGĻU JAUTĀJUMA 
TERMINIEM – „BĒGĻI”, „PERSONAS AR ALTERNATĪVO STATUSU” UN 
„PATVĒRUMA MEKLĒTĀJI” 

1.1. Informētība par terminu „bēgļi” 
Saskaņā ar aptaujas datiem, ievērojami lielākā daļa no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 
atzinuši, ka kaut ko zina un ir kaut ko dzirdējuši par bēgļiem. Noliedzoši šajā jautājumā atbildējuši 
18,3% aptaujas dalībnieku. 

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par bēgļiem? (%)

Nē
18.3%

Grūti pateikt/ NA
0.6%

Jā
81.1%

Bāze: visi respondenti, n=1249
 

Vērojama sakarība, ka respondenti ar augstāku izglītības līmeni ir labāk informēti par bēgļu 
jautājumu nekā Latvijas iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni. 

81.1

70.6

82.4

87.0

72.4

78.7

80.5

85.7

88.2

84.3

75.8

18.3

27.3

17.4

12.6

26.5

20.3

18.5

13.7

11.3

15.2

23.3

0.6

2.2

0.3

0.4

1.1

1.0

1.0

0.6

0.5

0.5

0.9

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

līdz Ls99

Ls100 - Ls120

Ls121 - Ls180

Ls181 - Ls250

Ls251 un vairāk

latvieši

cittautieši

Jā Nē Grūti pateikt/ NA

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par bēgļiem? (%)

 
Apstiprinošu atbildi jautājumā par to, vai ir dzirdējuši un kaut ko zina par bēgļiem snieguši attiecīgi 
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87,0% aptaujāto ar augstāko, 82,4% - ar vidējo un vidējo speciālo izglītību un salīdzinoši tikai 70,6% 
- aptaujas dalībnieku ar pamatizglītību. 

Salīdzinot aptaujas dalībnieku atbildes dažādās ienākumu grupās, jāsecina, ka biežāk par bēgļu 
jautājumu ir dzirdējuši aptaujātie ar augstākiem ienākumiem – ja to respondentu vidū, kuru mēneša 
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls100 par šiem jautājumiem kaut ko zināja 
72,4% aptaujāto, tad to Latvijas iedzīvotāju vidū, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir 
vairāk kā Ls250, apstiprinošu atbildi jautājumā snieguši pat 88,2%. 

Raksturīgi, ka latvieši biežāk kā cittautieši atzīmējuši, ka ir dzirdējuši un kaut ko zina par bēgļiem 
(attiecīgi: 84,3% un 75,8%). 

Biežāk kā caurmērā apstiprinošu atbildi šajā jautājumā snieguši arī respondenti vecumā no 35 līdz 
44 gadiem (85,0%) un aptaujas dalībnieki Zemgalē (89,7%). Savukārt kurzemnieki biežāk kā 
caurmērā atzinuši, ka neko nezina un nav dzirdējuši par bēgļu jautājumiem (28,6%). 

 
1.2. Asociācijas ar terminu „bēgļi” un tā raksturojums 
Aptaujas ietvaros respondentus lūdza brīvi minēt, kādas ir viņu asociācijas ar vārdu “bēgļi”. Datu 
apstrādes un analīzes gaitā atbildes tika kodētas un klasificētas grupās.  

Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu bēgļi? (%)

19.9

0.3

0.6

2.2

2.6

3.2

5.8

5.8

22.1

38.8

Nezinu, grūti pateikt, nav asociāciju

Cita atbilde

Cilvēki, kuri meklē darbu Latvijā, viesstrādnieki

Par bēgļu jautājumu dzirdējuši TV, skatījušies f ilmas

Sociāli un politiski deviantas personas (negrib
pakļauties likumiem, noziedznieki)

Pozitīvas asociācijas (labi cilvēki)

Personas, kuras valstī atrodas nelegāli

Nepilsoņi, cittautieši

Sociāli atstumti cilvēki (nelaimīgi, nabadzīgi, ar zemu
izglītības līmeni)

Bēgļi - cilvēki, kuri bēg (no savas valsts, kara,
sliktiem apstākļiem, problēmām)

Bāze: visi respondenti, n=1249

 
Piezīme: „cita atbilde”: grib dzīvot Latvijā (4x) 

Dati liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai dažādas asociācijas ar vārdu “bēgļi”.    Visbiežāk 
aptaujas dalībniekiem bēgļi asociējušies ar cilvēkiem, kuri bēg – no savas valsts kara, sliktiem 
apstākļiem un problēmām (38,8%). Aptuveni katrs piektais aptaujas dalībnieks (22,1%) uzskatījis, ka 
bēgļi ir sociāli atstumti cilvēki – nelaimīgi, nabadzīgi un ar zemu izglītības līmeni.  

Dažādas citādas asociācijas bijušas mazāk kā 6% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju – dažiem vārds 
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“bēgļi” saistījies ar cilvēkiem, kuri kādā valstī atrodas nelegāli, citiem – ar cittautiešiem un 
nepilsoņiem, vēl kādam – ar to, ka bēgļi ir sociāli un politiski deviantas personas, kuri no savas valsts 
izraidīti, jo izdarījuši kādu noziegumu. Būtiski, ka gandrīz katram piektajam Latvijas iedzīvotājam 
vispār nav nekādu asociāciju ar vārdu “bēgļi” un viņi atturējušies šajā jautājumā sniegt konkrētu 
atbildi. 

Analizējot rezultātus dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, vērojams, ka latvieši biežāk kā 
cittautieši atbalstījuši viedokli par to, ka bēgļi ir cilvēki, kuri bēg no savas valsts, kara, sliktiem 
apstākļiem, problēmām (attiecīgi: 42,5% un 32,8%), kamēr cittautieši nedaudz biežāk kā latvieši 
reflektējuši par to, ka bēgļi ir sociāli atstumti cilvēki (attiecīgi: 24,2% un 20,8%). 

Zemgalē dzīvojošie biežāk kā caurmērā norādījuši, ka viņiem bēgļi asociējas ar “cilvēkiem, kuri bēg” 
(57,9%), kamēr kurzemniekiem šīs personas biežāk asociējušās ar sociāli atstumtiem cilvēkiem 
(27,4%). 

Tādejādi jāsecina, ka, nenoliedzami, precīzākas un terminam atbilstošākas asociācijas ir tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir informēti, kaut ko ir dzirdējuši un zina par bēgļiem. 

Cenšoties raksturot un paskaidrot, kas ir bēgļi, aptaujas dalībnieki izvēlējušies visai līdzīgus 
raksturojumus, kā pastāstot par asociācijām, tikai šajā gadījumā ievērojami biežāk kā prioritārais 
skaidrojums bijis bēgļu saistība ar pašu mobilitātes - bēgšanas procesu. Tādejādi, 60,8% aptaujāto 
Latvijas iedzīvotāju, paskaidrojot, kas ir bēgļi, tos definējuši kā cilvēkus, kas bēg (no savas valsts, 
kara, nelabvēlīgiem apstākļiem u.tml.). 

Kā Jūs raksturotu/paskaidrotu, kas ir bēgļi? (%)

16.6

2.2

0.1

0.2

1.4

3.0

3.2

5.5

8.1

60.8

Nezinu, grūti pateikt, nav asociāciju

Cita atbilde

Cilvēki, kuri meklē darbu Latvijā, viesstrādnieki

Par bēgļu jautājumu dzirdējuši TV, skatījušies f ilmas

Personas, kuras valstī atrodas nelegāli

Sociāli un politiski deviantas personas (negrib
pakļauties likumiem, noziedznieki)

Klejotāji, bez savas dzimtenes

Nepilsoņi, cittautieši

Sociāli atstumti cilvēki (nelaimīgi, nabadzīgi, ar zemu
izglītības līmeni)

Bēgļi - cilvēki, kuri bēg (no savas valsts, kara,
sliktiem apstākļiem, problēmām)

Bāze: visi respondenti, n=1249

 
Piezīme: „Cita atbilde”: kā patvēruma meklētāji pretendē uz bēgļa statusu (15x); tādi kā mēs (6x); vēsturiskais faktors (4x); cilvēki ar 
īpatnībām (1x); pusaudži no mājām izmukuši (1x). 

Dažādas citas atbildes, t.sk., to, ka bēgļi ir sociāli atstumtas personas, cittautieši u.tml. minējuši 
mazāk kā 10% aptaujas dalībnieku. Kopuma 16,6% atzinuši, ka viņiem nav konkrētu asociāciju un 
ka viņi nezina, kā raksturot bēgļus. 
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1.3. Informētība par „personām ar alternatīvo statusu” 
Aptaujas rezultāti rāda, ka ievērojami lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju nav informēti – neko 
nav dzirdējuši un nezina – par t.s. personām ar alternatīvo statusu. Par šāda statusa personām 
dzirdējuši vien 16,6% respondentu. 

Grūti pateikt/ NA
0.2% Jā

16.6%

Nē
83.2% Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis /-usi par personām ar alternatīvo statusu? (%)

 
Analizējot datus dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, vērojama sakarība, ka līdzīgi kā vairākos 
citos tēmai saistošajos jautājumos, arī šajā aptaujas dalībnieki ar augstāku izglītības līmeni 
izrādījušies zinošāki – ja no respondentiem ar pamatizglītību tikai 10% ir dzirdējuši un kaut ko zina 
par personām ar alternatīvo statusu, tad aptaujāto vidū ar augstāko izglītību to minējuši jau 24,4% 
aptaujāto. 

16.6

10.0

16.1

24.4

18.5

13.3

83.2

90.0

83.7

75.2

81.2

86.5

0.2

0.3

0.4

0.3

0.2

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

latvieši

cittautieši

Jā Nē Grūti pateikt/ NA

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis /-usi par personām ar alternatīvo statusu? (%)

 
Salīdzinot rezultātus atkarībā no tautības, jāsecina, ka latvieši bijuši informētāki kā cittautieši un 
biežāk atzīmējuši, ka ir dzirdējuši un kaut ko zina par personām ar alternatīvo statusu. 

Lai gan datu analīze dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās būtiskas sakarības neatklāj, tomēr 
jāatzīmē, ka aptaujas dalībnieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem (20,8%) un Zemgalē dzīvojošie 
(26,2%) biežāk kā caurmērā  atzīmējuši to, ka ir kaut ko dzirdējuši un kaut ko zina par personām ar 
alternatīvo statusu. 

Kamēr par pilnīgu informācijas trūkumu šajā jautājumā vidēji biežāk reflektējuši gados vecākie 
aptaujas dalībnieki virs 55 g.v. (86,7%) un rīdzinieki (86,3%). 

Būtiski atzīmēt, ka to personu vidū, kuras ir dzirdējušas par bēgļiem, ir augstāks informētības līmenis 



 

PĒTĪJUMS „JAUNO SABIEDRĪBAS LOCEKĻU INTEGRĀCIJA”. 
 

15 

arī par personām ar alternatīvo statusu, nekā to aptaujāto vidū, kuri par bēgļiem neko nezina 
(attiecīgi: 19,5% un 3,1%).  

 

1.4. Termins „personas ar alternatīvo statusu” Latvijas iedzīvotāju interpretācijā 
Diemžēl jāsecina, ka aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem nav izpratnes par personu ar alternatīvo 
statusu raksturojumu.  

79.4

4.7

1.8

1.8

12.6

Nezinu, grūti pateikt, nav
asociāciju

Cita atbilde

Nepilsoņi, cittautieši

Personas ar alternatīvu/
īpašu statusu

Līdzīgi kā bēgļi - bēg (no
savas valsts, no kara)

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu personas ar alternatīvo 
statusu? (%)

 
Piezīme: „cita atbilde”- atļauja uzturēties valstī (11x); labākā stāvoklī kā bēgļi (11x); uz laiku izbrauc uz citu valsti (11x); nevar atzīt par 
bēgļiem (5x); normāli cilvēki (5x); meklē patvērumu, labāku dzīvi (4x); līdzjūtība (4x); bomži (3x); mūziķi; mākslinieki, radoši cilvēki 
(3x); laimes meklētāji (2x); meklē darbu (2x); bēgļa radinieki (1x); nevajadzīgi cilvēki (1x). 

Brīvi minot asociācijas ar vārdu savienojumu “personas ar alternatīvo statusu”, ievērojami lielākā 
daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka viņiem šis termins vispār ne ar ko neasociējas 
(79,4%). Kopumā 12,6% respondentu personās ar alternatīvo statusu saskata līdzīga statusa 
cilvēkus kā bēgļus.  

Analizējot datus par to respondentu atbildēm, kuri nezina un kuriem personas ar alternatīvo statusu 
ne ar ko neasociējas, dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, vērojama sakarība, ka aptaujas 
dalībnieki, kuri kaut ko zina un ir dzirdējuši par šī status personām, spēj tās raksturot, kamēr tie, kuri 
neko par viņām nezina, visbiežāk atturējušies arī no raksturojuma.  

Vērojama sakarība, ka respondenti ar pamatizglītību biežāk kā aptaujas dalībnieki ar vidējo un 
augstāko izglītību atzinuši, ka viņi neizprot terminu “persona ar alternatīvu statusu” un viņiem ne ar 
ko tas neasociējas (attiecīgi: 85,7%, 79,8% un 72,4%). 

Līdzīgi kā iepriekš, arī šajā jautājumā cittautieši izrādījušies mazāk zinoši nekā latvieši un salīdzinoši 
biežāk atzīmējuši, ka viņiem nav ne jausmas, kas ir personas ar alternatīvu statusu (attiecīgi: 83,9% 
un 76,7%). 

Interesanti, ka tieši rīdzinieki visbiežāk atzīmējuši, ka viņiem termins “personas ar alternatīvo 
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statusu” ne ar ko neasociējas (85,8%), kamēr citos reģionos šajā jautājumā nezinošo aptaujas 
dalībnieku īpatsvars nepārsniedz 77%. 

Tradicionāli, respondenti, kuri nav dzirdējuši par bēgļiem un neko par viņiem nezina, biežāk kā šajā 
jautājumā informētie atzinuši, ka viņiem personas ar alternatīvu statusu ne ar ko neasociējas un 
viņiem nav ne jausmas, ko tas nozīmē (attiecīgi: 89,0% un 77,3%). 

1.5. Informētība par patvēruma meklētājiem 
Kā liecina pētījuma rezultāti, par patvēruma meklētājiem ir dzirdējuši un kaut ko par viņiem zina 
vairāk kā puse no aptaujas dalībniekiem. Noliedzošu atbildi šajā jautājumā snieguši 43,0% aptaujāto 
Latvijas iedzīvotāju. 

Grūti pateikt/ NA
0.3%

Jā
56.7%

Nē
43.0%

Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par patvēruma meklētājiem? (%)

 

Analizējot datus dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, var konstatēt jau iepriekš novērotās 
sakarības – aptaujas dalībnieki ar augstāku izglītības līmeni ir zinošāki bēgļu un ar tiem saistīto 
personu jautājumos, nekā respondenti ar zemāku izglītības līmeni. 

Tā, piemēram, ja no aptaujātajiem ar augstāko izglītību kopumā 65,4% respondentu atzina, ka ir 
dzirdējuši un zina kaut ko par patvēruma meklētājiem, tad grupā ar pamatizglītību šis rādītājs 
nepārsniedza 45,5%. 

Līdzīgi arī – latvieši jautājumā par patvēruma meklētājiem biežāk reflektējuši par savu informētību 
nekā cittautieši (attiecīgi: 63,0% un 46,0%). 
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56.7

45.5

57.3

65.4

63.0

46.0

43.0

54.1

42.5

34.1

36.7

53.5

0.3

0.4

0.3

0.4

0.3

0.4

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

latvieši

cittautieši

Jā Nē Grūti pateikt/ NA

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par patvēruma meklētājiem? (%)

 
Tāpat kā jautājumā par personām ar alternatīvo statusu, arī saistībā ar patvēruma meklētājiem par 
zinošākiem sevi uzskatījuši aptaujas dalībnieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem (64,8%) un Zemgalē 
dzīvojošie (73,8%), kā arī respondenti Vidzemē (72,4%). 

Savukārt gados vecākie aptaujas dalībnieki (virs 55 g.v.) (46,5%) un Latgalē dzīvojošie (49,0%) 
biežāk kā caurmērā atzinuši, ka nav dzirdējuši par t.s. patvēruma meklētājiem. 

 
1.6. Termins „patvēruma meklētāji” Latvijas iedzīvotāju interpretācijā 
Saskaņā ar Patvēruma likuma 3.pantā noteikto, persona uzskatāma par patvēruma meklētāju, ja tā 
šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniegusi iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, kā 
arī 10.pantā noteikto, ka patvēruma meklētāji ir personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijas 
Republikā tik ilgi, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā status piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt2. 

Lai gan aptaujas rezultāti precīzi neatspoguļo, vai aptaujas dalībnieki izprot atšķirbas nianses starp 
bēgļa un patvēruma meklētāja statusu, tomēr jāsecina, ka Latvijas iedzīvotāji t.s patvēruma 
meklētājus vistiešāk asociē ar bēgļiem – raksturojot savas asociācijas saistībā ar vārdu savienojumu 
„patvēruma meklētāji”, aptaujas dalībnieki tos visbiežāk raksturojuši kā personas, kuras bēg un 
meklē patvērumu (40,5%) un katrs desmitais uzskatījis, ka patvēruma meklētāji tie paši bēgļi vien ir. 

                                                 
2  Patvēruma likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=60721&mode=KDOC (10.04.2008.)  
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35.9

1.4

0.6

0.9

1.0

8.4

11.8

40.5

Nezinu, grūti pateikt, nav asociāciju

Cita atbilde

Cittautieši, nepilsoņi

Sociāli un politiski deviantas personas (likumpārkāpēji)

Personas, kuras valstī atrodas nelegāli

Sociāli atstumti cilvēki (nelaimīgi, nabadzīgi)

Patvēruma meklētāji ir tie paši bēgļi

Personas, kuras bēg un meklē patvērumu

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu patvēruma meklētāji? (%)

 
Tradicionāli, runājot par jautājumiem, kas saistīti ar bēgļiem un līdzīga statusa personām, liela daļa 
(35,9%) aptaujas dalībnieku atturējušies sniegt konkrētu atbildi, atzinuši, ka viņiem ir grūti pateikt vai 
ka vispār nav ar minēto terminu nekādu asociāciju. 

Salīdzinot respondentu atbildes jautājumos par to, vai viņi ir kaut ko dzirdējuši un kaut ko zina par 
bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem, jāsecina, ka aptaujāto Latvijas 
iedzīvotāju vidū atpazīstamākais bijis termins „bēgļi”, par ko kaut ko zina ievērojami lielākā daļa 
respondentu (81,1%).  

81.1

56.7

16.6

18.3

43.0

83.2

0.6

0.3

0.2

... par bēgļiem

... par patvēruma meklētājiem

...par personām ar alternatīvo
statusu

Jā Nē Grūti pateikt/ NA

Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis par... (%)

 
Nedaudz vairāk kā puse aptaujāto (56,7%) kaut ko ir dzirdējuši arī par t.s. patvēruma meklētājiem. 
Savukārt visneskaidrākais Latvijas iedzīvotājiem ir priekšstats par personām ar alternatīvo statusu – 
kopumā tikai 16,6% aptaujāto atzīmējuši, ka viņi kaut ko zina un ir dzirdējuši par šo statusu 
reprezentējošām personām. 
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1.7. Terminu „patvēruma meklētāji”, „bēgļi” un „personas ar alternatīvo statusu” izpratne 
Latvijas sabiedrībā 
Kā jau iepriekš minēts, Latvijas iedzīvotāji ir diezgan vāji informēti bēgļu jautājumos, turklāt 
visticamāk tikai retais no tiem, kuri kaut ko ir dzirdējuši par vienu vai otru terminu, izprot to, ar ko 
atšķiras patvēruma meklētāji no bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. To apliecina arī 
respondentu atbildes jautājumos, kur viņi tiek lūgti minēt galvenās atšķirības: (a) starp bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu un (b) bēgļiem un patvēruma meklētājiem. 

Salīdzinot bēgļus ar t.s. personām ar alternatīvo statusu, ievērojami lielākā daļa (90,5%) aptaujāto 
Latvijas iedzīvotāju atturējušies paust jebkādu viedokli, 1,6% jeb 20 aptaujas dalībnieku uzskatījuši, 
ka bēgļi un personas ar alternatīvo statusu ir viens un tas pats un tikai nepilni 8% respondentu 
minējuši kādas iespējamās atšķirības. 

Diemžēl jāatzīst, ka praktiski neviens no tiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri norādījuši uz 
atšķirībām šo personu statusos, tomēr nav norādījis uz galveno – to, ka bēgļi ir personas, kuru dzīvi 
apdraud nopietns iemesls baidīties no vajāšanas savas iepriekšējās mītnes zemē un kuriem ir 
nepieciešama aizsardzība, kamēr personas ar alternatīvo statusu ir personas, kuras uz laiku bruņoto 
konfliktu dēļ ir spiestas atstāt savu dzīvesvietu. 

Līdzīga situācija vērojama, analizējot aptaujas dalībnieku atbildes jautājumā par to, kādas ir 
galvenās atšķirības starp bēgļiem un patvēruma meklētājiem – ievērojami lielākā respondentu daļa 
vispār atturējušies sniegt konkrētu atbildi (76.9%). Kopumā 6% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 
uzskatījuši, ka bēgļi un patvēruma meklētāji ir viens un tas pats, bet par atšķirībām šo personu 
statusā reflektējuši vien 16,8% aptaujas dalībnieku. 

Kā zināms, galvenā atšķirība starp abu statusu personām ir tā, ka persona uzskatāma par 
patvēruma meklētāju, ja saskaņā ar Latvijas likumdošanā noteikto kārtību ir iesniegusi iesniegumu 
par bēgļa vai alternatīvā status piešķiršanu. Tomēr, šķiet, ka arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuri minējuši 
kādas atšķirības šo personu statusos, tomēr nav īsti par to informēti. Vienlīdz bieži kā par bēgļiem, tā 
arī par patvēruma meklētājiem tiek runāts kā par cilvēkiem, kuri bēg dažādu iemeslu dēļ no savas 
valsts, vēlas apmesties uz laiku vai pavisam Latvijā. Interesanti piebilst, ka 9 no visiem aptaujātajiem 
Latvijas iedzīvotājiem t.s. patvēruma meklētājus nekādā ziņā nav saistījuši ar bēgļu problemātiku, 
bet uzskatījuši, ka patvēruma meklētājs var būt jebkurš un visticamāk Latvijā tie ir bezpajumtnieki. 

Lai, veicot Latvijas iedzīvotāju viedokļa bēgļu jautājumos detalizētu analīzi, pēc iespējas izvairītos no 
pārpratumiem, kas saistīti ar respondentu informācijas trūkumu, pētījuma dalībniekiem aptaujas 
gaitā tika paskaidrotas galvenās atšķirības starp patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu. 



 

PĒTĪJUMS „JAUNO SABIEDRĪBAS LOCEKĻU INTEGRĀCIJA”. 
 

20 

2. INFORMĀCIJAS PAR BĒGĻU JAUTĀJUMIEM NODROŠINĀJUMA UN 
PIEEJAMĪBAS VĒRTĒJUMS 

Kopumā tikai nepilni 8% aptaujas dalībnieku uzskatījuši, ka Latvijas iedzīvotājiem informācija par 
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu ir pietiekoša.  

Mani tas neinteresē
21.1%

Drīzāk pietiekams, kā 
nepietiekams

5.9%

Grūti pateikt/NA
7.9%

Pilnīgi nepietiekams
33.6%

Pilnīgi pietiekams
1.9%

Drīzāk nepietiekams, 
kā pietiekams

29.5%

Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai, Jūsuprāt, Latvijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu ir pietiekoša? (%)

 
Ievērojami lielākā daļa (63,1%) aptaujas dalībnieku bijuši pretējās domās un pārstāvējuši viedokli, ka 
šāda rakstura informācijas trūkst. Jāņem vērā, ka katrs piektais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs 
(21,1%) atzinis, ka viņu jautājums par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu vispār neinteresē 
un kopumā 8% respondentu nav formulējuši konkrētu viedokli vispār. 

Analizējot datus dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, jāsecina, ka respondenti, kuri sevi biežāk 
atzinuši par informētiem bēgļu jautājumos, nedaudz biežāk kā tie, kuri neko nezina par šīm 
personām, atzīmējuši, ka, pēc viņu domām, Latvijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu ir pietiekoša. 

Tā, piemēram, ja no aptaujas dalībniekiem ar augstāko izglītību kopumā 9,3% respondentu 
uzskatījuši, ka informācijas par šiem jautājumiem pietiek, tad grupā ar pamatizglītības līmeni šādu 
uzskatu pauduši vien 4,8%.  

Līdzīgas sakarības vērojamas analizējot datus atkarībā no respondentu ienākumu līmeņa.  To 
aptaujāto vidū, kuru mēneša vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pārsniedz Ls251, kopumā 
13,4% uzskatījuši, ka informācija par bēgļu jautājumiem ir pietiekoši pieejama, savukārt to aptaujāto 
vidū, kuru mēneša vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls99, šādu uzskatu 
atbalstījuši 3,3%. 

Tiesa gan, grupās, kur retāk norādīts uz informācijas par bēgļu jautājumiem nepietiekamību, biežāk 
kā caurmērā atzīmēts, ka šis jautājums viņus vispār neinteresē. 

Tādejādi, par sociāli un pilsoniski aktīvākiem un ieinteresētākiem bēgļu jautājumos uzskatāmi 
Latvijas iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni un augstākiem ienākumiem. 
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21.1

29.9

21.4

11.8

27.1

22.8

16.9

14.9

15.1

7.9

11.7

6.6

8.5

3.9

6.6

8.7

9.7

5.4

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

līdz Ls99

Ls100 - Ls120

Ls121 - Ls180

Ls181 - Ls250

Ls251 un vairāk

Pilnīgi pietiekams Drīzāk pietiekams, kā nepietiekams Drīzāk nepietiekams, kā pietiekams
Pilnīgi nepietiekams Mani tas neinteresē Grūti pateikt/NA

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai, Jūsuprāt, Latvijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 
ir pietiekoša? (%)

 

Biežāk kā caurmērā par informācijas pietiekamību reflektējuši arī Kurzemē dzīvojošie (10,9%), 
diemžēl šajā grupā visai augsts ir arī to respondentu īpatsvars, kuri nav ieinteresēti bēgļu jautājumos 
(35,4%). Savukārt Zemgalē dzīvojošie biežāk kā caurmērā uzsvēruši, ka viņuprāt, Latvijas 
iedzīvotājiem nepietiek informācijas par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (72,2%). 

Būtiski piebilst, ka arī salīdzinot to respondentu atbildes, kuri ir kaut ko dzirdējuši un kaut ko zina par 
bēgļiem, un to, kuri par šo jautājumu nav informēti, tieši pēdējo grupā ir ievērojami augstāks to 
aptaujāto īpatsvars, kuri atzinuši intereses trūkumu par šiem jautājumiem. 
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ir dzirdējuši par bēgļiem
(n=1013)
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Vai, Jūsuprāt, Latvijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 
ir pietiekoša? (%)
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3. VIEDOKLIS PAR BĒGĻU, PERSONU AR ALTERNATĪVO STATUSU UN 
PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU SITUĀCIJU LATVIJĀ 

3.1. Populārākās Latvijā ieceļojošo un mītošo bēgļu pārstāvētās valstis 
Jautājumā par to, no kurām valstīm, pēc respondentu domām, ir vislielākais bēgļu un personu ar 
alternatīvo statusu skaits Latvijā, aptaujātie Latvijas iedzīvotāji snieguši visai dažādas atbildes. 

32.7

11.0

7.7

7.7

10.8

11.1

11.8

13.7

17.5

18.4

23.1

24.6

Nezinu/nav atbildes

Citas

Bangladeša

Azerbaidžāna

Nigērija

Baltkrievija

Kenija

Krievija

Afganistāna

Irāka

Čečenija

Somālija

Bāze: visi respondenti, n=1249

No kurām valstīm, Jūsuprāt, ir vislielākais bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 
skaits Latvijā? (%)

 
Piezīme: atbilde „Citas” - Āfrikas valstis (21x); Ukraina (12x); Ķīna (8x); Moldova (8x); Palestīna (6x); Arābu valstis (5x); Āzijas valstis 
(5x); Bulgārija (5x); Gruzija (5x); Turcija (5x); Irāna (4x); Alžīrija (3x); Izraēla (3x); Kuba (3x); Rumānija (3x); Vjetnama (3x); Zviedrija 
(3x); Indija (2x); Pakistāna (2x); Serbija (2x); Slovākija (2x); Šrilanka (2x); Vācija (2x); Albānija (1x); Angola (1x); Armēnija (1x); 
Balkānu valstis (1x); Čehija (1x); Dānija (1x); Dienvidslāvijas valstis (1x); Etiopija (1x); Ēģipte (1x); Igaunija (1x); Kipra (1x); Kolumbija 
(1x); Latīņamerika (1x); Lesoto (1x); Libāna (1x); Lībija (1x); Lietuva (1x); Maroka (1x); Mongolija (1x); Portugāle (1x); Sudāna (1x); 
Taivāna (1x); Tunisija (1x); Ziemeļvalstis (1x); no austrumiem (1x); no dienvidiem, bijušās PSRS (1x); no ekonomiski vājām valstīm 
(1x); no karojošām valstīm (1x); no visurienes (1x); kurdi (6x); „melnie” (4x). 

Būtiski, ka 1/3 aptaujas dalībnieku vispār atturējušies minēt kādu konkrētu valsti, kas, visticamāk ir 
saistīts ar visai zemo informētības līmeni, īpaši attiecībā pret personām ar alternatīvo statusu. 

Kopumā, visbiežāk kā bēgļu pārstāvētās valstis minētas Somālija (24,6%) un Čečenija (23,1%). 
Salīdzinoši bieži norādītas arī tādas valstis kā Irāka (18,4%) un Afganistāna (17,5%). To, ka Latvijā 
bēgļi un t.s. personas ar alternatīvo statusu ierodas no citām valstīm, izņemot jau minētās, norādījuši 
mazāk kā 15% aptaujas dalībnieku. 

3.2. Latvijas kā mītnes zemes priekšrocības 
Pētījuma dalībniekiem lūdza pastāstīt, kāpēc, viņuprāt, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 
Latvija varētu likties pieņemama mītnes zeme. Lai atvieglotu datu analīzi, veicot atbilžu kodēšanu un 
strukturēšanu, datu apstrādes gaitā līdzīgas nozīmes un satura atbildes tika apvienotas.  
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Aptaujas dati rāda, ka Latvijas iedzīvotāju vidū vispopulārākais bijis viedoklis par to, ka bēgļi un 
personas ar alternatīvu statusu Latviju par savu mītnes zemi labprāt izvēlētos tāpēc, ka mūsu valstī 
ir mierīgi, šeit dzīvo atsaucīgi un inteliģenti cilvēki (31,3%). Dažādas citas atbildes minējuši mazāk kā 
10% aptaujas dalībnieku. 

53.2

3.0

4.5

9.3

31.3

Nezinu, grūti pateikt, nav
asociāciju

Cita atbilde

Latvija ir tranzītvalsts, bēgļi
šeit nonāk nejauši

Demokrātiska ES valsts,
ievēro ES prasības

Latvija - mierīga valsts ar
atsaucīgiem, inteliģentiem

cilvēkiem

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvija varētu likties 
pieņemama mītnes zeme? (%)

 
Piezīme: „Cita atbilde”- darbaspēka trūkums (22x); nepilnības Latvijas likumdošanā (10x); te ir radinieki (4x); daba laba (2x). 

Jāatzīmē, ka aptuveni puse no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem atturējušies atbildēt šajā 
jautājumā, atzīstot, ka viņiem grūti pateikt vai ka viņi nezina un viņiem nav nekādu asociāciju šajā 
kontekstā. 

Pieņēmumu, ka bēgļiem Latvija varētu likties kā mierīga valsts ar atsaucīgiem un inteliģentiem 
cilvēkiem, biežāk kā caurmērā aizstāvējuši respondenti, kuri vecāki par 45 gadiem (34,4%), 
respondenti ar ļoti zemiem ienākumiem (tie, kuru mēneša vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
mēnesī nepārsniedz Ls99) un salīdzinoši augstākajiem ienākumiem (virs Ls251) (attiecīgi: 38,1% un 
38,2%), kā arī latvieši (35,5%). Interesanti, ka puse no visiem respondentiem (51,3%), kuri dzīvo 
Vidzemē, tieši šo faktoru uzskatījuši kā prioritāro saistībā ar bēgļu vēlmi apmesties Latvijā, kas ir 
ievērojami augstāks rādītājs kā caurmērā. 

Jautājumā par to, kāpēc bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvija varētu likties 
pieņemama mītnes zeme, biežāk kā caurmērā atturējušies paust viedokli respondenti vecumā no 25 
līdz 34 gadiem (58,3%), aptaujātie ar pamatizglītību (56,3%), cittautieši (60,6%), kā arī Kurzemē un 
Latgalē dzīvojošie (attiecīgi: 68,0% un 61,7%). 

 
3.3. Viedoklis par bēgļu nonākšanas Latvijā iemesliem 
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, vislielākais īpatsvars aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskatījuši, ka 
bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk pārceļojot jeb tranzītā no citām ES valstīm (43,5%). 
Respondentu domas dalījušās par šo personu motivāciju – daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 
uzskatījuši, ka bēgļi un personas ar alternatīvo statusu uz Latviju dodas apzināti (28,2%), kamēr citi 
– ka bēgļi Latvijā nonāk nejauši, nesasniedzot iecerēto gala mērķi kādā citā valstī. Jāņem vērā, ka 
katrs sestais aptaujas dalībnieks atzinis, ka viņam nav noteikta viedokļa šajā jautājumā.  
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14.9

1.2

28.2

38.8

43.5

Nezinu/nav atbildes

Citos veidos

Apzināti dodas uz Latviju

Nejauši/nenonākot
iecerētajā gala mērķi

Tranzītā uz citām ES
valstīm

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā? (%)

 
Piezīme: „citos veidos” - labāki dzīves apstākļi (t.sk. nav karadarbības) (4x); viegli nokļūt (2x); neesam diskriminējoši pret citiem, neko 
neatsakām, nebaidās no mūsu valsts reakcijas (1x); Latvija ir valsts ES (1x); Latvija ir kā pagaidu vieta (1x); ir brīvas vietas (1x); kā 
tūristi (1x); nelikumīgi (1x). 

 

3.4. Viedoklis par bēgļu nonākšanas Latvijā veidiem 
Saskaņā ar aptaujas datiem, izvērtējot veidus, kā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk 
Latvijā, aptaujas dalībnieku vidū dominējuši galvenokārt divi pieņēmumi – ka bēgļi Latvijā ierodas no 
Krievijas, nelegāli pārejot Austrumu robežas (37,4%) vai – ka bēgļi Latvijā slepeni iebrauc ar kuģiem 
(34,9%). To, ka minētās personas Latvijā ierodas kā ceļotāji un tūristi, atzīmējuši 27,0%, savukārt 
viedokli, ka bēgļi atbrauc mācīties un paliek atbalstījuši 22,1%. 

Būtiski, ka katrs piektais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs (19,5%) atzinis, ka viņam nav nekāda 
priekšstata par iespējamajiem veidiem, kā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā. 
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19.5

5.0

22.1

27.0

34.9

37.6

Nezinu/nav atbildes

Citos veidos

Atbrauc mācīties un paliek

Ierodas kā ceļotāji, tūristi

Slepeni iebrauc ar kuģiem

Nelegāli pārejot Austrumu
robežas (no Krievija)

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kā, kādā veidā, Jūsuprāt, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā? (%)

 
Piezīme: „Citos veidos” - ar automašīnu (t.sk. kravas mašīnu, furgoniem) (17x); ar vilcienu (10x); tiek ievesti (bēgļu pārvadāšana ir 
bizness) (7x); caurbraucot (5x); kā darbaspēks (4x); ar fiktīvām laulībām (3x); ar lidmašīnu (2x); ar viltotiem dokumentiem (2x); ierēdņu 
piekukuļošana (2x); legālā ceļā (2x); nejauši (2x); ar stopiem (1x); caur pazīšanos (1x); ES programma (1x); pēc radu izsaukuma (1x); 
šķērso Latvijas robežu (1x); dažādos veidos (2x). 

 

3.5. Galvenās bēgļu problēmas mītnes zemē 
Dati liecina, ka ievērojami lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju bijuši pārliecināti, ka bēgļiem 
Latvijā nākas saskarties ar visdažādākajām problēmām.  

36.0

2.5

1.0

2.2

5.0

11.4

46.3

Nezinu, grūti pateikt/ mani tas neinteresē

Nav problēmu

Cita atbilde

Nav Latvijas valsts atbalsta

Iedzīvotāji nesaprot bēgļu problēmas

Negatīva attieksme pret viņiem, rasisms

Problēmas ar iekļaušanos sabiedrībā (t.sk.nav darba,
dzīvesvietas), kultūras atšķirības

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas, ar kurām saskaras bēgļi un personas ar 
alternatīvo statusu Latvijā? (%)

 
Cita atbilde: klimats (8x); daudz bēgļu (2x). 

Gandrīz puse respondentu uzskatījuši, ka mūsu valstī ieceļojošajiem bēgļiem un personām ar 
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alternatīvo statusu līdz ar sarežģījumiem saistībā ar nodarbinātību un mājokli, rodas problēmas ar 
iekļaušanos sabiedrībā, ko vēl vairāk aktualizē kultūras atšķirības. Katrs desmitais aptaujātais runājis 
par rasismu un Latvijas iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret ieceļotājiem un 5,0% - par neizpratni 
attiecībā uz bēgļu problēmsituāciju. Kopumā tikai 2,5% respondentu norādījuši, ka šīm personām 
Latvijā nav nekādas problēmas, bet katrs trešais atzinis, ka vai nu viņu tas neinteresē vai arī, ka viņš 
nevar sniegt konkrētu atbildi jautājumā par bēgļu aktuālākajām problēmām Latvijā. 

Problēmas ar iekļaušanos sabiedrībā (t.sk., nav darba un dzīvesvietas) biežāk kā caurmērā ar bēgļu 
ikdienu svešā valstī saistījuši aptaujas dalībnieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem (50,0%), respondenti 
ar augstāko izglītību (52,8%), aptaujātie, kuru mēneša vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir 
robežās no Ls121 līdz Ls180 (53,3%), latvieši (49,3%), Vidzemē dzīvojošie (52,6%), kā arī tie 
respondenti, kuri ir dzirdējuši un kaut ko zina par bēgļiem (49,8%). 

Par negatīvu attieksmi un pret bēgļiem vērstu rasismu biežāk kā caurmērā reflektējuši vien jaunieši 
(respondenti vecumā no 18 līdz 24 gadiem) (17,8%). 

Vērojama sakarība, ka līdzīgi kā citos ar bēgļu situāciju saistītos jautājumos, arī šajā, aptaujas 
dalībnieki ar pamatizglītību, biežāk kā respondenti ar vidējo un augstāko izglītību, atturējušies paust 
konkrētu viedokli (attiecīgi: 44,6%, 36,9% un 25,2%). 

 

3.6. Viedoklis par bēgļu iespējām savas situācijas uzlabošanā 
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4.6

3.5
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Paņemt kredītu bankā, dzīvokļa
iegādei

Saņemt sociālās garantijas
(veselības apdr.)

Atrast atbilstošu darbu

Izprast Latvijas kultūru

Mācīties skolā, augstskolā

Nodibināt ģimeni

Iedraudzēties ar vietējiem
iedzīvotājiem

Iemācīties latviešu valodu

. pilnībā iespējams drīzāk iespējams drīzāk nav iespējams pilnīgi neiespējami . Grūti pateikt / NA Nezinu

Domājot par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu dzīvi Latvijā, novērtējiet, lūdzu, cik 
viegli viņiem ir īstenot sekojošo: (%)

Bāze: visi respondenti, n=1249
 

Izvērtējot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iespējas, ievērojami lielākā daļa aptaujas 
dalībnieku uzskatījuši, ka šīm personām ir iespējams iemācīties latviešu valodu (atbildes “pilnībā 
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iespējams” un “drīzāk iespējams” atzīmējuši 73,6%) un apmierināt primāro vajadzību pēc 
socializēšanās – viņi var iedraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem (72,9%) un par nodibināt ģimeni 
(72,7%). Tāpat vairāk kā puse aptaujāto uzskatījuši, ka bēgļiem ir iespējams mācīties kādā no 
Latvijas skolām un augstskolām (64,3%) un izprast Latvijas kultūru (60,2%).  

Pēc respondentu domām, nedaudz problemātiskāk bēgļiem būtu atrast atbilstošu darbu un saņemt 
sociālās garantijas, piemēram, veselības apdrošināšanu – šīs aktivitātes par bēgļiem iespējamām 
uzskatījuši attiecīgi 52,1% un 48,5%. Savukārt par gandrīz neiespējamu respondenti uzskatījuši 
iespējas bēgļiem paņemt kredītu bankā dzīvokļa iegādei – gandrīz 40% aptaujāto Latvijas 
iedzīvotāju uzskatījuši, ka bēgļiem tas visticamāk nebūtu iespējams. 
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4. VIEDOKLIS PAR LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS NOSTĀJU DAŽĀDOS 
AR BĒGĻIEM SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS 

4.1. Latvijas iedzīvotāju attieksmes pret bēgļiem vērtējums 
Aptaujas dati rāda, ka respondenti visai dažādi vērtējuši savu un citu Latvijas iedzīvotāju attieksmi 
pret bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

5.0

9.9

30.3

21.7
19.0

0.2

13.9

Pārāk iztapīga Labvēlīga Neitrāla Vienaldzīga Negatīva Citādāka Grūti
pateikt/NA

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kāda, Jūsuprāt, kopumā ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem un personām 
ar alternatīvo statusu? (%)

 
“Citādāka”: distancēta (1x); piesardzīga (1x) 

Kopumā visbiežāk norādīts, ka valsts iedzīvotājiem ir neitrāla (30,3%) vai vienaldzīga (21,7%) 
attieksme pret šīm personām. Katrs sestais pētījuma dalībnieks uzskatījis, ka Latvijas iedzīvotāji pret 
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu attiecas ļoti pozitīvi, turklāt 5,0% aptaujāto domājuši, ka 
attieksme ir pat “pārāk iztapīga”. Savukārt gandrīz 20% reflektējuši par Latvijas iedzīvotāju negatīvo 
attieksmi pret minētajām personām. Kopumā 13,9% aptaujas dalībnieku nav spējuši novērtēt 
Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

 

4.2. Viedoklis par Latvijas nostāju bēgļu uzņemšanas jautājumā 
Aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai atšķirīgi viedokļi par Latvijas atbalsta 
aktivitātēm bēgļiem un personām ar alternatīvu statusu. 

Par savu viedokli pilnībā pārliecināti bijuši tikai nedaudz vairāk kā ceturtā daļa aptaujas dalībnieku, 
no kuriem 4,3% uzskatījuši, ka šīm personām ir nepieciešams sniegt atbalstu mūsu valstī, kamēr 
13,9% bijuši pilnīgi pretējās domās, atzīmējot, ka Latvijai bēgļiem  noteikti nevajag palīdzēt. 
Salīdzinoši lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju par savu viedokli šajā jautājumā nav bijuši tik 
pārliecināti – daļa no tiem vairāk sliekušies domāt, ka šāds atbalsts būtu nepieciešams (29,1%), 
kamēr aptuveni tikpat liela daļa – ka atbalstu tomēr drīzāk nevajadzētu sniegt (29,9%). 
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Grūti pateikt/NA
22.7%

Drīzāk nē
29.9%

Noteikti jā
4.3%

Noteikti nē
13.9%

Drīzāk jā
29.1%

Bāze: visi respondenti, n=1249

Kā Jums šķiet, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas ar alternatīvo statusu? (%)

 
Kopumā ņemot – Latvijas iedzīvotāju attieksme pret to, ka Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas 
ar alternatīvo statusu – ir drīzāk negatīva kā pozitīva, turklāt līdzīgi kā citos jautājumos par 
minētajām personām, arī šajā gadījumā liela daļa aptaujas dalībnieku (22,7%) atturējušies sniegt 
konkrētu atbildi. 
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Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Kā Jums šķiet, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas ar alternatīvo statusu? (%)

 
Salīdzinot Latvijas iedzīvotāju atbildes atkarībā no sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem, vērojama 
sakarība, ka informētākie aptaujas dalībnieki visbiežāk bijuši arī labvēlīgi noskaņoti pret bēgļu 
uzņemšanu Latvijā – respondenti ar augstāku izglītības līmeni to atbalstījuši biežāk nekā aptaujātie 
ar pamatizglītību, kuru vidū augstāks ir to respondentu īpatsvars, kuri neko nezina par bēgļiem un arī 
neizrāda nekādu interesi iegūt šo informāciju. 

 
4.3. Viedoklis par pabalsta un sociālās palīdzības sniegšanas nepieciešamību 
Jautājumā par to, vai Latvijai būtu jānodrošina pabalsts un sociālā palīdzība bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu, Latvijas iedzīvotāju vidū visbiežāk pārstāvēta atbilde: “drīzāk ir jāpalīdz”. 
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Grūti pateikt/NA
20.2%

Drīzāk nav jāpalīdz
21.0%

Noteikti ir jāpalīdz
7.0%

Noteikti nav jāpalīdz
13.5%

Drīzāk ir jāpalīdz
38.4%

Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai, Jūsuprāt, Latvijai būtu jānodrošina pabalsts un sociālā palīdzība bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu? (%)

 
Tāpat kā jautājumā par to, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, arī 
jautājumā par nepieciešamību šīs personas nodrošināt ar pabalstu un sociālo palīdzību, noteiktu un 
apstiprinošu atbildi snieguši vien pavisam neliela daļa aptaujas dalībnieku (7,0%). Kopumā 
skeptiskāk noskaņoti bijuši 21,0% respondentu, bet visai kritisku viedokli pauduši 13,5% 
respondentu, uzskatot, ka Latvijai šāda palīdzība bēgļiem noteikti nebūtu jāsniedz. Katrs piektais 
aptaujātais Latvijas iedzīvotājs atturējies sniegt konkrētu atbildi. 

Datu analīze dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās apstiprina jau iepriekš novērotās tendences – 
tie Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresētāki un arī vairāk zina par bēgļu jautājumu, biežāk pauduši 
atbalstu dažādām palīdzības aktivitātēm šīm personām, t.sk., pabalsta un sociālās palīdzības 
nodrošināšanai nekā tie, kuri šajos jautājumos nav ieinteresēti un neko par tiem nezina. 

7.0

7.0

8.5

38.4

32.9

38.5

43.1

21.0

22.5

20.2

22.0

13.5

13.4

14.2

11.4

20.2

26.0

20.1

15.0

5.2

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

Noteikti ir jāpalīdz Drīzāk ir jāpalīdz Drīzāk nav jāpalīdz Noteikti nav jāpalīdz Grūti pateikt/NA

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai, Jūsuprāt, Latvijai būtu jānodrošina pabalsts un sociālā palīdzība bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu? (%)

 
4.4. Viedoklis par potenciālo ieguvumu, nodrošinot bēgļus 
Aptaujas gaitā Latvijas iedzīvotājus lūdza izvērtēt, vai, pēc viņu domām, Latvijas valstij un 
sabiedrībai ir kādi ieguvumi, nodrošinot bēgļus un personas ar alternatīvo statusu. Jāatzīmē, ka 
intervētājs no aptaujas dalībnieka šajā jautājumā, pirmkārt, sagaidīja t.s. spontāno atbildi un pēc tam 
piedāvāja pētnieku jau iepriekš sagatavotu atbilžu variantu kopu. 

Kā galvenie iespējamie ieguvumi nosauktas iespējas valstij iegūt darbaspēku (25,5%) un saņemt 
starptautisku prestižu (19,0%).  
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Būtiski, ka liela daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (40,5%) vispār apšaubījuši, ka nodrošinot bēgļus 
un personas ar alternatīvo statusu, Latvijas valsts un sabiedrība varētu arī ko iegūt, domājot, ka no 
šādām aktivitātēm valstij rodas tikai finansiāli izdevumi. 

19.8

5.2

40.5

1.5

19.0

25.5

Grūti pateikt/NA

Nē tikai trūkumi

Nē, tikai f inansiāli
izdevumi

Citi ieguvumi

Starptautisks prestižs

Darbaspēks

Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai, Jūsuprāt, Latvijas valstij un sabiedrībai kopumā ir kādi ieguvumi nodrošinot  
bēgļus un personas ar alternatīvo statusu? (%)

 
Piezīme: „Citi ieguvumi” - morālais gandarījums (5x); tas ir cilvēcīgi (5x); mūsējie arī brauc uz citām valstīm (3x); ienāk līdzekļi no 
starptautiskajiem fondiem, ES (2x); ienes kultūru dažādību (1x); ja ir izglītots cilvēks, tad noder Latvijai (1x); valsts uzzina, kādēļ šie 
cilvēki grib dzīvot Latvijā (1x). 

Kopumā 5,2% aptaujas dalībnieku bijuši pilnīgi pārliecināti, ka valsts aktivitātes bēgļu un personu ar 
līdzīgu statusu nodrošināšanā nes tikai zaudējumus, kā galvenos trūkumus minot sekojošo: 

var izraisīt nemierus, konfliktus, 
kultūras sadursmes 12x  noziedzības līmenis paaugstināsies 2x  neko neiegūs 1x 

ņiem nav, kur dzīvot 7x  vietējiem pašiem vajadzīga 
palīdzība 2x  pievazā Latviju 1x 

politiski sarežģījumi 4x  gribēs te palikt, precēties 1x  smaka 1x 

atņem darbu vietējiem 2x  izdevumi, izveidojot pienācīgu 
sistēmu 1x  tāda pašas problēmas kā vietējiem 1x 

degradē sabiedrību 2x  kultūru sajaukums 1x  terorisma draudi 1x 

liekas mutes 2x  negatīvā pieredze 1x  tikai pārmetumi no citām valstīm 1x 
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5. ATTIEKSME PRET BĒGĻU KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBU UN TĀS 
SAGLABĀŠANU 

Aptaujātie Latvijas iedzīvotāji visai atturīgi izturējušies pret to, vai bēgļu un personu ar alternatīvo 
statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu atbalstīt – noteiktu atbalstu snieguši salīdzinoši vien 
15,0% aptaujāto, kamēr pilnīgi pretējās domās bijuši divreiz vairāk aptaujāto – 34,7% Latvijas 
iedzīvotāju. Būtiski, ka katrs trešais aptaujas dalībnieks nav sniedzis atbildi šajā jautājumā. 

Nezinu
18.7%

Nē
34.7%

Jā
15.1%

Grūti pateikt/ nav 
atbildes
31.5% Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību 
vajadzētu atbalstīt? (%)

 

Analizējot datus sociāldemogrāfiskajās grupās, pētnieki vēlreiz pārliecinājušies par lielāku lojalitāti 
pret palīdzības sniegšanu bēgļiem un līdzīga statusa personām no tiem aptaujas dalībniekiem, kuri ir 
vairāk informēti, vairāk ir dzirdējuši un zina par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

15.1

13.9

19.1

34.7

31.6

35.1

36.6

50.1

53.2

51.0

44.3

15.2

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

Jā Nē Grūti pateikt/ nezinu/ nav atbildes

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu 
atbalstīt? (%)
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Savu viedokli par to, ka bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību 
vajadzētu atbalstīt, aptaujātie Latvijas iedzīvotāji visbiežāk argumentējuši ar to, ka citu tautu kultūra 
ir jāciena (32,8%) un ka tā ir brīnišķīga iespēja izzināt citu nāciju (28,6%). Mazāk populārs aptaujas 
dalībnieku vidū bijis tāds bēgļu kultūras atbalstīšanas motīvs kā iespēja saglabāt un attīstīt savu 
kultūru šiem cilvēkiem palīdzētu labāk adaptēties svešajā zemē (12,2%). 

15.3

5.3

5.8

12.2

28.6

32.8

Nezinu, grūti pateikt

Cita atbilde

Bēgļu kultūras
saglabāšanu var atbalstīt,
bet līdz zināmai robežai

Iespēja saglabāt kultūru
šiem cilvēkiem palīdzēs

adaptēties

Iespēja izzināt citu tautu
kultūru bagātina Latvijas

iedzīvotājus

Jāciena citu tautu kultūra

Bāze: respondenti, kuri uzskata, ka bēgļu un personu 
ar alternatīvo statusu ienesto kultūru daudzveidību 

vajadzētu atbalstīt, n=189

Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību 
vajadzētu atbalstīt ? (%)

 
Cita atbilde: katram tā var gadīties (4x); mūsējie ārvalstīs (3x); obligāta ES prasība palīdzēt (3x). 

Jāpiebilst, ka 5,8% aptaujas dalībnieku bijuši gan visai pozitīvi noskaņoti un akceptējuši 
nepieciešamību atbalstīt bēgļu kultūras daudzveidību, tomēr uzsvēruši nepieciešamību būt 
piesardzīgiem un to darīt „līdz zināmai robežai”. 

Savukārt respondenti, kuri bijuši pretējās domās un uzsvēruši, ka bēgļu kultūru Latvijas valstij un 
sabiedrībai nav nepieciešams atbalstīt, savu viedokli visbiežāk (52,5%) pamatojuši, uzsverot, ka 
Latvijai vairāk būtu jārūpējas par savu zemi, cilvēkiem un kultūru, ne tik daudz uzmanības pievēršot 
pavisam nelielam skaitam bēgļu un personu ar alternatīvo statusu. 

15.1

7.9

34.7

36.8

25.4

50.1

46.6

66.7

16.6

visi respondenti

ir dzirdējuši par bēgļiem
(n=1013)

nav dzirdējuši par bēgļiem
(n=228)

Jā Nē Grūti pateikt/ nezinu/ nav atbildes

Bāzes: visi respondenti

Vai, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu 
atbalstīt? (%)
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21.9

3.2

1.2

2.8

5.3

6.5

7.1

52.5

Nezinu, grūti pateikt

Cita atbilde

Bēgļi paši nevēlas saņemt atbalstu

Nevajag atbalstīt, jo tas varētu veicināt bēgļu skaita
palielienāšanos Latvijā

Bēgļu dzīvi nevajag atbalstīt, jo Latvija no tā neko
neiegūst, tikai zaudē (darbavietas, kārtību u.tml.)

Latvijā bēgļu ir nedaudz, tie ieradušies uz neilgu laiku

Cittautiešiem ir jāpieņem Latvija, tās sabiedrība un
kultūra

Latvijai vairāk jārūpējas par saviem cilvēkiem, kultūru,
nevis jāiegulda f inansu līdzekļi bēgļu labklājībā

Bāze: respondenti, kuri uzskata, ka 
bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 

ienesto kultūru daudzveidību 
nevajadzētu atbalstīt, n=434

Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību 
nevajadzētu atbalstīt? (%)

 
Cita atbilde: jāatgriež bēgļi uz savu etnisko dzimteni (13x); ieradušies labākas dzīves meklējumos (1x).  

Dažādus citādākus uzskatus pauduši mazāk kā 10% aptaujas dalībnieku, domājot, ka bēgļi paši 
nevēlas saņemt atbalstu, viņi šeit ieradušies uz neilgu laiku un tāpēc cittautiešiem jāpieņem Latvijas 
sabiedrība un kultūra, turklāt atbalsts bēgļiem varētu veicināt šo personu skaita palielināšanos 
Latvijā un tas nebūt nebūtu veicināms.  

Kopumā Latvijas iedzīvotāju vidū vērojams iecietības pret bēgļiem un līdzīga statusa personām 
trūkums un bailes no multi-kulturālisma radītajām sekām, par ko liecina respondentu atbildes, lūdzot 
viņiem izvēlēties vienu no sekojošiem apgalvojumiem: 

Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu būtu jāsaglabā savas nacionālās īpatnības, paradumi un tradīcijas; 

Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā savas nacionālās īpatnības, bet jāpieņem 
sabiedrības vairākuma tradīcijas. 
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Grūti pateikt/ NA
1.4%

Bēgļiem un personām 
ar alternatīvo statusu 
būtu jāsaglabā savas 
nacionālās īpatnības, 
paradumi un tradīcijas

39.0%Bēgļiem un personām 
ar alternatīvo statusu 

nebūtu jāsaglabā 
savas nacionālās 

īpatnības, bet 
jāpieņem sabiedrības 
vairākuma tradīcijas 

59.6% Bāze: visi respondenti, n=1249

Kurš no zemāk nosauktajiem apgalvojumiem, Jums šķiet Latvijas sabiedrībai 
pieņemamāks? (%)

 
Lai gan respondentiem bijusi atšķirīga attieksme pret bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 
kultūras uzturēšanu un saglabāšanu, tomēr lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju bijuši noraidoši 
un uzskatījuši, ka bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā savas nacionālās 
īpatnības, bet jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas. 

Kā liecina datu analīze dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, salīdzinoši biežāk atbalstu bēgļu 
kultūras mantojuma saglabāšanai pauduši gados jaunākie aptaujas dalībnieki (18-24 .g.v) (43,0%) 
un respondenti ar augstāko izglītību (41,9%). Kamēr, piemēram, respondenti vecumā no 45 līdz 54 
gadiem bijuši vismazāk toleranti un biežāk kā caurmērā par sev pieņemamāku uzskatījuši viedokli, 
ka bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā savas nacionālās īpatnības, bet 
jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas. 

39.0

31.6

59.6

58.0

66.7

1.4

1.4

1.8

40.6

visi respondenti

ir dzirdējuši par bēgļiem
(n=1013)

nav dzirdējuši par bēgļiem
(n=228)

Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu būtu jāsaglabā savas nacionālās īpatnības, paradumi un tradīcijas
Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā savas nac. īpatnības, bet jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas 
Grūti pateikt/ NA

Bāzes: visi respondenti

Kurš no zemāk nosauktajiem apgalvojumiem, Jums šķiet Latvijas sabiedrībai pieņemamāks? (%)

 

Lai gan atšķirības nav ļoti būtiskas, tomēr jāsecina, ka respondenti, kuri ir dzirdējuši par bēgļiem un 
kaut ko zina par viņu problēmām, bijuši saprotošāki un uzskatījuši, ka šīm personām, mitinoties 
Latvijā, jāsaglabā savas nacionālās īpatnības, tradīcijas un paradumi.  
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6. BĒGĻU SKAITA EVENTUĀLĀS IZMAIŅAS NĀKOTNĒ 

Kā liecina pētījuma rezultāti, Latvijas iedzīvotājiem nav viennozīmīgs viedoklis par bēgļu skaita 
izmaiņām nākotnē. Aptuveni puse (50,5%) no aptaujas dalībniekiem uzskatījusi, ka bēgļu un 
personu ar alternatīvo statusu skaits mūsu valstī pieaugs. Pilnīgi pretējās domās bijuši 10,2% 
aptaujāto, kamēr, līdzīgi kā citos jautājumos, nozīmīga daļa respondentu – 39,1% - nav snieguši 
konkrētu atbildi. 

Nezinu
0.2%

Grūti pateikt/ nav 
atbildes
39.1%

Jā
50.5%

Nē
10.2% Bāze: visi respondenti, n=1249

Vai, Jūsuprāt, turpmāk bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits Latvijā pieaugs? (%)

 
Datu analīze dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās liecina, ka respondenti, kuri bijuši kopumā 
zinošāki bēgļu jautājumos biežāk reflektējuši par iespējamo bēgļu skaita paaugstināšanos nākotnē 
nekā tie, kuru vidū bijis vairāk bēgļu jautājumos neinformēto. 

50.5

42.4

50.0

59.8

42.5

49.7

50.8

60.0

63.4

55.1

42.8

10.2

12.6

10.4

7.7

14.9

11.7

9.2

5.7

11.8

9.0

12.4

39.2

45.0

39.6

32.5

42.5

38.6

40.0

34.3

24.7

35.9

44.8

visi respondenti

pamatizglītība

vidējā, vid.spec.izglītība

augstākā izglītība

līdz Ls99

Ls100 - Ls120

Ls121 - Ls180

Ls181 - Ls250

Ls251 un vairāk

latvieši

cittautieši

Jā Nē Grūti pateikt/ nezinu/ nav atbildes

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu

Vai, Jūsuprāt, turpmāk bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits Latvijā pieaugs? (%)
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7. LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU AIZSPRIEDUMU UN SOCIĀLĀS DISTANCES 
MĒRĪJUMI 

Lai nodrošinātu datu salīdzināšanas iespējas, līdzīgi kā 2005.gada pētījumā par bēgļu situāciju 
Latvijā, arī šoreiz Latvijas iedzīvotāju sociālās distances mērījumiem tika izmantota t.s. Bogardusa 
etniskā tolerances mērījumu skala, kas zinātniskajā pētniecībā plaši tiek izmantota, lai izpētītu 
cilvēku vēlēšanos iesaistīties sociālos kontaktos ar dažādas etniskās, seksuālās, politiskās u.tml. 
piederības pārstāvjiem 3. 

Aptaujas dalībniekiem lūdza izvērtēt, cik maksimāli tuvas attiecības viņi būtu gatavi uzturēt ar 
dažādu grupu pārstāvjiem, kā atsevišķas grupas iekļaujot arī potenciālos patvēruma meklētājus. 
Sociālā distance tika mērīta sekojošās 7 kategorijās: 

• Nedrīkst ielaist mūsu valstī; 
• Tikai kā ar tūristiem; 
• Kā ar valsts pastāvīgo iedzīvotāju; 
• Kā ar darba kolēģi; 
• Kā ar kaimiņiem; 
• Kā tuvu, personīgu draugu; 
• Līdz tuvai radniecībai, laulībām. 
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1.4

35.0

33.8

28.8

19.4

20.2

17.1

7.4

1.7

46.5

44.3

38.4

39.2

52.4

6.7

2.4

48.3

29.3

4.6

5.1

7.5

4.8

6.0

7.4

6.2

2.5

2.4

2.2

2.6

2.4

2.1

musulmaņi

čečeni

kurdi

palestīnieši

afrikāņi

ķīnieši

azerbaidžāņi

baltkrievi

latvieši

krievi

.
Grūti pateikt/ NA
Nedrīkst ielaist mūsu valstī
Tikai kā ar tūristiem
Kā ar valsts pastāvīgo iedzīvotāju
Kā ar darba kolēģi
Kā ar kaimiņiem
Kā tuvu, personīgu draugu
Līdz tuvai radniecībai, laulībām

Novērtējiet, lūdzu, cik maksimāli tuvas attiecības, Jūs būtu gatavs uzturēt ar zemāk minētajiem 
dažādu tautību, reliģiju pārstāvjiem! (%)

Bāze: visi respondenti, n=1249
 

 
                                                 
3  Bogardus Social Distance Scale. http://en.wikipedia.org/wiki/Bogardus_Social_Distance_Scale 
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Iepazīstoties ar respondentu atbildēm, jāsecina, ka viskritiskākie Latvijas iedzīvotāji bijuši attiecībā 
pret musulmaņiem un čečeniem - izvērtējot sociālās distances robežas ar šo tautību pārstāvjiem, 
visbiežāk norādīts, ka viņus pat „nedrīkstētu ielaist mūsu valstī” un aptuveni tikpat liels īpatsvars ar 
šo tautību pārstāvjiem labākajā gadījumā vēlētos kontaktēties „tikai kā ar tūristiem”. 

Tādu tautību pārstāvji kā kurdi un palestīnieši, ko zināmā mērā varētu pielīdzināt patvēruma 
meklētājiem, Latvijas iedzīvotāju skatījumā tiek vērtēti mazāk negatīvi – attiecībā pret šo tautību 
pārstāvjiem par pilnīgu norobežošanos un neielaišanu valstī reflektējuši mazāk kā 30% aptaujas 
dalībnieku. 

Interesanti piebilst, ka vērtējot sociālo kontaktu ciešumu attiecībā pret dažādām tautībām 
(musulmaņi, čečeni, kurdi palestīnieši, afrikāņi, ķīnieši), pakāpeniski proporcionāli pieaug lojalitāte 
konkrētās tautības pārstāvi pieņemt kā tūristu, kamēr tuvākos kontaktos iesaistīties gribošo skaits 
praktiski paliek nemainīgs. 

Raksturīgi, ka latvieši salīdzinājumā ar cittautiešiem pret dažādu tautību pārstāvjiem bijuši negatīvāk 
noskaņoti kā cittautieši un biežāk norādījuši, ka, piemēram, musulmaņus, čečenus, kurdus, 
palestīniešus, afrikāņus un ķīniešus, nevēlētos redzēt savā valstī. 

Salīdzinot ar iepriekš veiktās aptaujas datiem, jāsecina, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme trīs gadu 
laikā pret minēto tautību pārstāvjiem nav būtiski mainījusies. Nenoliedzami, tās formēšanos vistiešāk 
ietekmējuši notikumi pasaulē un plašsaziņas līdzekļos popularizētā negatīvā nostāja pret minētajām 
tautībām saistībā ar terorismu, nemieriem un netieši paustu nepieciešamību it kā nostāties, 
piemēram, pret visiem čečeniem un musulmaņiem. 

Līdz ar Bogardusa skalas sniegto iespēju izmērīt sociālo distanci, aptaujas dalībniekus lūdza arī 
novērtēt vairākus apgalvojumus, kas līdz ar pieļaujamo sociālo kontaktu attālumu raksturotu arī 
Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret sadarbību ar citu kultūru un reliģiju pārstāvjiem, t.sk., arī ar 
patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Savu attieksmi respondenti tika 
lūgti paust izvērtējot katru no sekojošiem apgalvojumiem un atzīmējot, vai tam „pilnībā piekrīt”, 
„drīzāk piekrīt”, „drīzāk nepiekrīt” vai „pilnībā nepiekrīt”:  

• Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu kultūru cilvēkiem; 
• Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu reliģiju cilvēkiem; 
• Man nav iebildumi strādāt kopā ar citas ādas krāsas cilvēkiem; 
• Man nebūtu iebildumi, ka mani bērni mācītos vienā klasē ar bēgļiem un 

personām ar alternatīvo statusu; 
• Man nebūtu iebildumi, apmeklēt ārstu, kas ir citas kultūras pārstāvis (cita ādas 

krāsa, musulmanis); 
• Man nebūtu iebildumi, ka man tuvs radinieks (māsa, brālis, meita, dēls) 

apprecas ar  bēgli vai personu ar alternatīvo statusu; 
• Man nebūtu iebildumi, ka manu draugu vidū būtu bēgļi vai personu ar 

alternatīvo statusu. 

Interesanti atzīmēt, ka, lai gan sociālās distances mērījumi, minot konkrētas tautības, lielā mērā 
norādīja uz Latvijas iedzīvotāju nevēlēšanos redzēt savā valstī tādu tautību pārstāvjus kā, 
piemēram, musulmaņi, čečeni, kurdi u.tml., tomēr jautājumā, kur konkrētas tautības netiek minētas, 
vien definētas kā „svešu kultūru” un „svešu reliģiju” pārstāvji, aptaujāto Latvijas iedzīvotāju attieksme 
pret sociālajiem kontaktiem ir daudz lojālāka. 
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Man nebūtu iebildumi, ka man tuvs radinieks (māsa, brālis,
meita, dēls) apprecas ar  bēgli vai personu ar alternatīvo

statusu

Man nebūtu iebildumi, apmeklēt ārstu, kas ir citas kultūras
pārstāvis (cita ādas krāsa, musulmanis).

Man nebūtu iebildumi, ka manu draugu vidū būtu bēgļi vai
personu ar alternatīvo statusu

Man nebūtu iebildumi, ka mani bērns mācās vienā klasē ar
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Man nav iebildumi strādāt kopā ar citas ādas krāsas cilvēkiem

Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu reliģiju cilvēkiem

Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu kultūru cilvēkiem

. pilnībā piekrītu drīzāk piekrītu drīzāk nepiekrītu pilnīgi nepiekrītu . grūti pateikt /NA nezinu

Novērtējiet, lūdzu, zemāk minētos apgalvojumus un pasakiet, vai Jūs tiem pilnīgi piekrītat, drīzāk 
piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnīgi nepiekrītat! (%)

Bāze: visi respondenti, n=1249
 

Saskaņā ar aptaujas datiem, ievērojami lielākajai daļai (69-74%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 
nebūtu nekādu iebildumu strādāt kopā ar svešu kultūru, reliģiju un pat atšķirīgas ādas krāsas 
cilvēkiem. Nedaudz atturīgāk vērtēti tuvāki sociālie kontakti, tomēr vēl aizvien vairāk kā puse 
aptaujas dalībnieku uzskatījuši par pilnīgi iespējamu, ja viņu bērns mācītos vienā klasē ar bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu (55,7%). Aptuveni puse no respondentiem pieļāvuši iespēju, ka 
varētu draudzēties ar bēgļiem (55,7%) un pat apmeklēt ārstu, kurš būtu citas kultūras, reliģijas vai 
atšķirīgas ādas krāsas pārstāvis (48,6%), bet katrs piektais Latvijas iedzīvotājs neiebilstu šādu 
cilvēku redzēt arī savu tuvo radinieku pulkā. 

Jāpiebilst, ka šajā kontekstā ļoti nozīmīgs rādītājs ir informētība par bēgļu jautājumiem – tie aptaujas 
dalībnieki, kuri atzīmējuši, ka ir dzirdējuši un kaut ko zina par bēgļiem, biežāk pauduši atbalstu 
tuvākai sociālajai distancei ar atšķirīgas kultūras, reliģijas un ādas krāsas cilvēkiem, nekā tie, kuri 
neko par bēgļiem nezina un par to neinteresējas. 

Ņemot vērā to, ka tikai nepilni 6% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka ir kontaktējušies ar 
Latvijā dzīvojošu bēgli vai personu ar alternatīvo statusu, var izteikt pieņēmumu, ka domājot tādās 
kategorijās kā „cita kultūra” un „cita reliģija”, aptaujas dalībnieki visticamāk to vērtē vispārīgāk, 
nepiešķirot īpašu nozīmi un nekoncentrējoties tieši uz iepriekš kritiski vērtētajām tautībām un 
sociālajiem kontaktiem ar to pārstāvjiem. 
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PIELIKUMS 

Dati par respondentu atbildēm uz “atvērtajiem” jautājumiem 
 
Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu bēgļi? 
 Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

bēg lai glābtu dzīvību, bēg, vajā, slēpjas 129 10,3% 

nelaimīgi cilvēki, jūt līdzi 125 10,0% 

bēg no kara, kara situācija 98 7,8% 

nepatīkamas asociācijas, netīrība 76 6,1% 

izbēguši no savas valsts uz citu valsti 72 5,8% 

imigranti, emigranti, iebraucēji, nelegāli 71 5,7% 

nēģeri (tiek nosauktas konkrētas tautības) 51 4,1% 

bēg no problēmām, meklē labāku dzīvi 49 3,9% 

nabadzīgi cilvēki 39 3,1% 

bēg no dzimtenes 38 3,0% 

parasti cilvēki ar interesantu dabu 37 3,0% 

nav savas dzimtenes, dzīves vietas, klaiņotāji 36 2,9% 

bēg no sliktiem apstākļiem 32 2,6% 

negrib pakļauties valsts likumiem, noziedznieki 33 2,6% 

meklē patvērumu, palīdzību (Olaine, Mucenieki) 33 2,6% 

cittautieši, svešinieki, nepilsoņi 22 1,8% 

izraidīti no dzimtenes 22 1,8% 

problēmas ar politiskie apstākļiem 23 1,8% 

vēsturiskas asociācijas, filmas 21 1,7% 

dabas katastrofas 7 0,6% 

bēg no savām mājām, meklē māju 8 0,6% 

aktuāla problēma, rāda TV 6 0,5% 

meklē darbu 5 0,4% 

grib dzīvot Latvijā 4 0,3% 

personas, kuras neoficiāli uzturas kādā valstī 2 0,2% 

neizglītoti 3 0,2% 

pozitīvas, labi cilvēki 3 0,2% 

viesstrādnieki 2 0,2% 

nav atbildes, grūti pateikt, ne ar ko, nav asociāciju 183 14,7% 

nezinu 66 5,3% 

Kopā 1249  
 
Kā Jūs raksturotu/paskaidrotu, kas ir bēgļi? 
  Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

pamet dzimteni; bēg no savas valsts 134 10,7% 

bēg, lai glābtu dzīvību, briesmas 107 8,6% 

bēg no kara ;vardarbības 91 7,3% 

atbrauc no citām valstīm; ieceļotāji; ārvalstu; migranti 69 5,5% 

meklē patvērumu 65 5,2% 
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bēg no problēmām 62 5,0% 

meklē laimi, labāku dzīvi; jaunu dzīvi 62 5,0% 

bēg 60 4,8% 

nelaimīgi cilvēki 57 4,6% 

tiek vajāti 52 4,2% 

izraidīti; liegta uzturēšanās dzimtenē; izdzīti no mājām 48 3,8% 

bēg politiskas pārliecības dēļ; ekonomiskie iemesli 44 3,5% 

noziedznieki, likumdošanas problēmas 37 3,0% 

bez noteiktas dzīves vietas; klejotāji 30 2,4% 

nabadzīgi 24 1,9% 

vēlas saņemt aizsardzību 17 1,4% 

klejotāji; nelegāli 17 1,4% 

Kā patvēruma meklētājs pretendē uz bēgļa statusu 15 1,2% 

gļēvi cilvēki; slinki; negodīgi; sliktas īpašības 15 1,2% 

bēg no sliktiem apstākļiem; bada 14 1,1% 

no trešās pasaules valstīm 13 1,0% 

bez dzimtenes 10 0,8% 

Izsalkuši; badā 8 0,6% 

tādi kā mēs 6 0,5% 

meklē pilsonību 5 0,4% 

bēg no genocīda 4 0,3% 

vēsturiskais faktors 4 0,3% 

dabas katastrofa 2 0,2% 

TV; aktuāla problēma citās valstīs 2 0,2% 

reliģisko uzskatu dēļ 3 0,2% 

cilvēki ar īpatnībām 1 0,1% 

pusaudži no mājām izmukuši 1 0,1% 

meklē darbu 1 0,1% 

nav par to domāts; grūti pateikt; nav atbildes 122 9,8% 

nezinu 85 6,8% 

Kopā 1249  
 
 Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu personas ar alternatīvo statusu? 
  Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

baidās no izrēķināšanās; sodīšanas; kara 73 5,8% 

tas pats bēglis 26 2,1% 

valstī piespriests sods 22 1,8% 

personas ar citu/alternatīvu statusu; atlaides 16 1,3% 

atļauja uzturēties valstī 11 0,9% 

uz laiku izbrauc uz citu valsti 11 0,9% 

labākā stāvoklī kā bēgļi 11 0,9% 

nav pamatiedzīvotāji; nav pilsoņi 9 0,7% 

meklē patvērumu; labāku dzīvi 9 0,7% 

izdzīti no savas valsts 9 0,7% 
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tiek vajāti 8 0,6% 

imigranti cittautieši 6 0,5% 

izdomāts statuss; īpašs statuss 6 0,5% 

nevar atzīt par bēgļiem 5 0,4% 

normāli cilvēki 5 0,4% 

prasa oficiālu patvērumu, aizsardzība 4 0,3% 

līdzjūtība 4 0,3% 

pretendē uz bēgļa statusu 4 0,3% 

citas valsts pilsoņi, kas iebrauc pie mums 4 0,3% 

bezpajumtnieki 3 0,2% 

ar divām pilsonībām 3 0,2% 

laimes meklētāji 2 0,2% 

meklē darbu 2 0,2% 

mūziķi; mākslinieki; radoši cilvēki 3 0,2% 

politiskie bēgļi 3 0,2% 

nevajadzīgi cilvēki 1 0,1% 

bēgļa radinieki 1 0,1% 

ārzemnieki ar ģimeni šeit 1 0,1% 

nav atbildes; grūti pateikt; nav asociāciju 498 39,9% 

nezinu 494 39,6% 

Kopā 1249  
 
Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu patvēruma meklētāji? 
  Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

meklē patvērumu; glābiņu; vēlas dzīvot citā valstī 232 18,6% 

tie paši bēgļi 148 11,8% 

meklē, kur dzīvot; pajumti; labu dzīvi; nav māju 107 8,6% 

tukši cilvēki; bezpajumtnieki 56 4,5% 

bēg no kara; politiskais režīms 54 4,3% 

draud nāves sods; draud dzīvības briesmas 36 2,9% 

vēlas saņemt bēgļa statusu, oficiālu aizsardzību; uzturēšanās 33 2,6% 

žēl; jūt līdzi; vēlas palīdzēt 30 2,4% 

laimes meklētāji; mūk no problēmām; negatīvas domas 30 2,4% 

izraidītie 15 1,2% 

nelegālie imigranti 12 1,0% 

nelaimīgie 11 0,9% 

noziedznieki; problēmas ar likumu 11 0,9% 

trūcīgi cilvēki; nabadzīgi; nav darba 8 0,6% 

nav dzimtenes; zemes 7 0,6% 

citas tautības; nēģeri; no Āzijas; Āfrikas 8 0,6% 

politiskas personības (Berezovskis) 6 0,5% 

rāda TV 3 0,2% 

Vajā 3 0,2% 

dabas katastrofas dēļ bēg 1 0,1% 
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vardarbībā cietušas sievietes 1 0,1% 

radoši cilvēki 1 0,1% 

nav atbildes; grūti pateikt 220 17,6% 

Nezinu 228 18,3% 

Kopā 1249  
 
 
Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvija varētu likties pieņemama mītnes zeme? 
  Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

mierīga valsts; nav terorisma 215 17,2% 

te ir labāk kā dzimtenē; vislabākā 79 6,3% 

nebūtu pieņemams; pievilcīga 50 4,0% 

Latvija dod patvērumu; neatraida; neatsaka 42 3,4% 

ES prasības izpilda; ES valsts 43 3,4% 

Latvija kā tranzītvalsts 24 1,9% 

darba spēka trūkums 22 1,8% 

te viņus neaiztiek, nenicina 20 1,6% 

latvieši izpalīdzīga tauta; draudzīgi 20 1,6% 

demokrātiska valsts 19 1,5% 

Latvijā viegli šķērsot robežu 15 1,2% 

nonāk nejauši 13 1,0% 

sociālās garantijas 13 1,0% 

nepilnības Latvijas likumdošanā 10 0,8% 

maz bēgļu 6 0,5% 

citi neņem 4 0,3% 

vieglāka dzīve 4 0,3% 

te ir radinieki 4 0,3% 

inteliģenta tauta 3 0,2% 

daba laba 2 0,2% 

grūti pateikt 272 21,8% 

nezinu 393 31,5% 

Kopā  1249  
 
 
Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu atbalstīt? 
  Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

varam izzināt citu kultūru klātienē; bagātināt savējo 49 25,9% 

vajag cienīt citu tradīcijas un tautas 45 23,8% 

viņiem ir nozīmīgi saglabāt savas tradīcijas; nezaudēt saikni 18 9,5% 

lai dzīvo; cilvēcisks pienākums; jāpalīdz 17 9,0% 

lai saglabā savu kultūru, bet neuzspiež to citiem 6 3,2% 

vajag adaptēties, lai labāk iedzīvotos 5 2,6% 

tautām jādzīvo draudzīgi 5 2,6% 

katram tā var gadīties 4 2,1% 

lai netraucē sabiedrībai 3 1,6% 

mūsējie ārvalstīs 3 1,6% 
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obligāta prasība palīdzēt; ES 3 1,6% 

nekas nav pretī līdz zināmai robežai 1 0,5% 

nedrīkst liegt, bet jātur rāmjos 1 0,5% 

grūti pateikt 21 11,1% 

nezinu 8 4,2% 

Kopā 189  
 
Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību nevajadzētu atbalstīt? 
 Respondentu skaits Procentuālais sadalījums 

nav jāpiesārņo mūsu kultūra; tā jau daudz kultūru 120 27,6% 

mums pašiem pazūd latviešu valoda un kultūra 39 9,0% 

jāpieņem šī mītnes valsts ar savu kultūru 25 5,8% 

nevajag; Islāma kultūra; nedrīkst sajaukties 23 5,3% 

zems kultūras līmenis 20 4,6% 

cik tad viņu tur ir, lai atbalstītu; viņu ir maz 18 4,1% 

mēs nesapratīsim citu kultūru; neiekļaujas 14 3,2% 

jāatgriež bēgļi uz savu etnisko dzimteni 13 3,0% 

lieli izdevumi; neesam bagāta valsts 13 3,0% 

Latvijā ir daudz citu problēmu; jāatbalsta savējie 10 2,3% 

tāpēc, ka viņi ir tikai uz laiku 9 2,1% 

nemiera cēlāji; līdzīgi kā Francijā 9 2,1% 

nedrīkst atļaut bēgļu plūsmām kļūt lielākām 7 1,6% 

viņi to negrib; nav vajadzīgs viņiem; nav iespēju 5 1,2% 

pietiek ar krieviem 4 0,9% 

nav pastāvīgie iedzīvotāji; nepilsoņi 4 0,9% 

jāpieņem sabiedrība kopumā 2 0,5% 

krieviem arī nepalīdz 2 0,5% 

atņem darba iespējas 1 0,2% 

nejauši šeit nokļuvuši 1 0,2% 

ieradušies labākos dzīves meklējumos 1 0,2% 

tā jau daudz 1 0,2% 

grūti pateikt 60 13,8% 

nezinu 35 8,1% 

Kopā 434 100,5% 
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APTAUJAS ANKETA 
 
Kvalitatīvo pētījums studija sadarbībā ar Starptautisko Bēgļu fondu veic pētījumu, lai noskaidrotu dažādus 
jautājumus, kas saistīti ar to Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Lūdzam Jūs 
atbildēt uz vairākiem jautājumiem par personīgo pieredzi un pārdomām, saistībā ar bēgļiem Latvijā. Mēs 
garantējam jūsu atbilžu anonimitāti. 

   
Intervijas sākšanas laiks : pl ...................  

1. Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par bēgļiem? 
Jā 1 
Nē 2 

2. Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu bēgļi? 
Bēgļi ir 
_______________________________________________________________________________________ 
3.Kā Jūs raksturotu/paskaidrotu, kas ir bēgļi?  
Bēgļi ir 
_______________________________________________________________________________________ 
4. Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par personām ar alternatīvo statusu ? 

Jā 1 
Nē 2 

5. Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu personas ar alternatīvo statusu? 
Personas ar alternatīvo statusu ir 
____________________________________________________________________ 
6. Vai Jūs kaut ko zināt, esat kaut ko dzirdējis / -usi par patvēruma meklētājiem? 

Jā 1 
Nē 2 

7. Kādas ir Jūsu asociācijas, dzirdot vārdu savienojumu patvēruma meklētāji? 
Patvēruma meklētāji  ir 
___________________________________________________________________________ 
8.Kādas, Jūsuprāt, ir atšķirības starp bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu? 
98 – grūti pateikt/ nav atbildes  
99 - nezinu 
8A Bēgļi ir ....  
8B Personas ar alternatīvo statusu  
9. Kādas, Jūsuprāt, ir atšķirības starp bēgļiem un patvēruma meklētājiem? 
98 – grūti pateikt/ nav atbildes  
99 - nezinu 
9A Bēgļi ir ....  
9B Patvēruma meklētāji ir...  
 
Turpmāk, runājot par bēgļiem, pieņemsim, ka par bēgļiem sauc tās personas, kurām dzimtenē ir nopietni iemesli 
baidīties no vajāšanas un ir nepieciešama aizsardzība. Savukārt  personas ar alternatīvo statusu ir  personas, 
kuras uz laiku, bruņoto konfliktu dēļ ir spiestas atstāt savu dzīvesvietu. 
10. Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvija varētu likties pieņemama mītnes 
zeme? 
98 – grūti pateikt/ nav atbildes  
99 - nezinu 
_______________________________________________________________________________ 
11. No kurām valstīm, Jūsuprāt, ir vislielākais bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits Latvijā? 
Sagaidīt spontāno atbildi un atzīmēt visas atbilstošās atbildes. 

Somālija 1 
Kenija 2 
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Bangladeša 3 
Nigērija 4 
Afganistāna 5 
Irāka 6 
Čečenija 7 
Baltkrievija 8 
Krievija 9 
Azerbaidžāna 10 
Citas (norādiet, kāds)_______________________ 11 
Nezinu/nav atbildes 98 

 
12. Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā? Sagaidīt spontāno atbildi un 
atzīmēt visas atbilstošās atbildes. 

Apzināti dodas uz Latviju 1 
Nejauši/nenonākot iecerētajā gala mērķi 2 
Tranzītā uz citām ES valstīm 3 
Citos veidos (norādiet, kāds)_____________________ 4 
Nezinu/nav atbildes 98 

13. Kā, kādā veidā, Jūsuprāt, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu nonāk Latvijā? Sagaidīt spontāno 
atbildi un atzīmēt visas atbilstošās atbildes. 

Nelegāli pārejot Austrumu robežas (no Krievija) 1 
Slepeni iebrauc ar kuģiem 2 
Atbrauc mācīties un paliek 3 
Ierodas kā ceļotāji, tūristi 4 
Citos veidos (norādiet, kāds)_____________________ 5 
Nezinu/nav atbildes 98 

14. Vai, Jūsuprāt, Latvijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu ir 
pietiekoša? Tikai viena atbilde 

Pilnīgi pietiekams 1 
Drīzāk pietiekams, kā nepietiekams 2 
Drīzāk nepietiekams, kā pietiekams 3 
Pilnīgi nepietiekams 4 
Mani tas neinteresē 5 
Grūti pateikt/NA 98 

15.Kā Jums šķiet, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un personas ar alternatīvo statusu? Tikai viena atbilde. 
Noteikti jā 1 
Drīzāk jā 2 
Drīzāk nē 3 
Noteikti nē 4 
Grūti pateikt/NA 98 

16. Vai, Jūsuprāt, Latvijai būtu jānodrošina pabalsts un sociālā palīdzība bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu? Tikai viena atbilde. 

Noteikti ir jāpalīdz 1 
Drīzāk ir jāpalīdz 2 
Drīzāk nav jāpalīdz 3 
Noteikti nav jāpalīdz 4 
Grūti pateikt/NA 98 

17. Vai, Jūsuprāt, Latvijas valstij un sabiedrībai kopumā ir kādi ieguvumi nodrošinot  bēgļus un personas 
ar alternatīvo statusu? Sagaidīt spontāno atbildi un atzīmēt visas atbilstošās atbildes. 

Starptautisks prestižs 1 
Darbaspēks 2 
Jā ir (kādi)_________________________________________ 3 
Nē, tikai finansiāli izdevumi 4 
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Nē tikai trūkumi (kādi)________________________________ 5 
Grūti pateikt/NA 98 

18 . Vai, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību vajadzētu 
atbalstīt. Tikai viena atbilde! 

 
19. Kāpēc, Jūsuprāt, 
bēgļu un personu ar 
alternatīvo statusu 
ienesto kultūras 

daudzveidību vajadzētu atbalstīt?   
98 – grūti pateikt/ nav atbildes  
99 – nezinu 
__________________________________________________________________→  Pāriet uz 21.jautājumu 
20. Kāpēc, Jūsuprāt, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ienesto kultūras daudzveidību nevajadzētu 
atbalstīt?  
98 – grūti pateikt/ nav atbildes  
99 - nezinu 
_______________________________________________________________________________ 
 
21 . Kurš no zemāk nosauktajiem apgalvojumiem, Jums šķiet Latvijas sabiedrībai pieņemamāks. Tikai 
viena atbilde! 
Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu būtu jāsaglabā savas 
nacionālās īpatnības, paradumi un tradīcijas 1 

Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nebūtu jāsaglabā savas 
nacionālās īpatnības, bet jāpieņem sabiedrības vairākuma tradīcijas  2 

22. Novērtējiet, lūdzu, cik maksimāli tuvas attiecības, Jūs būtu gatavs uzturēt ar zemāk minētajiem 
dažādu tautību, reliģiju pārstāvjiem. Sākumā nolasīt visas septiņas iespējas un katrā jautājumā tikai viena 
atbilde! 

 
 Līdz tuvai 

radniecībai, 
laulībām  

Kā tuvu, 
personīgu 
draugu 

Kā ar 
kaimiņiem 

Kā ar 
darba 
kolēģi 

Kā ar valsts 
pastāvīgo 
iedzīvotāju 

Tikai kā 
ar 
tūristiem  

Nedrīkst 
ielaist mūsu 
valstī 

22.1 latvieši 1 2 3 4 5 6 7 
22.2 krievi 1 2 3 4 5 6 7 
22.3 baltkrievi 1 2 3 4 5 6 7 
22.4 azerbaidžāņi 1 2 3 4 5 6 7 
22.5 palestīnieši 1 2 3 4 5 6 7 
22.6 ķīnieši 1 2 3 4 5 6 7 
22.7 kurdi  1 2 3 4 5 6 7 
22.8 čečeni 1 2 3 4 5 6 7 
22.9 afrikāņi 1 2 3 4 5 6 7 
22.11 musulmaņi 1 2 3 4 5 6 7 

23.Novērtējiet, lūdzu, zemāk minētos apgalvojumus un pasakiet, vai Jūs tiem pilnīgi piekrītat, drīzāk 
piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnīgi nepiekrītat! Sākumā nolasīt visus atbilžu variantus, katrā jautājumā tikai 
viena atbilde! 

 
 pilnībā 

piekrītu 
drīzāk 
piekrītu 

drīzāk 
nepiekrīt
u 

pilnīgi 
nepiekrīt
u 

  grūti  
pateikt /NA 

nezinu 

23.1 Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu 
kultūru cilvēkiem 1 2 3 4 98 99 

Jā 1  Pāriet uz 19.jautājumu 
Nē 2  Pāriet uz 20.jautājumu  
Grūti pateikt/ nav atbildes 98 
Nezinu 99 

 Pāriet uz 21.jautājumu  



 

PĒTĪJUMS „JAUNO SABIEDRĪBAS LOCEKĻU INTEGRĀCIJA”. 
 

48 

23.2 Man nav iebildumi strādāt kopā ar svešu 
reliģiju cilvēkiem 1 2 3 4 98 99 

23.3 Man nav iebildumi strādāt kopā ar citas 
ādas krāsas cilvēkiem 1 2 3 4 98 99 

23.4 
Man nebūtu iebildumi, ka mani bērns 
mācās vienā klasē ar bēgļiem un 
personām ar alternatīvo statusu  

1 2 3 4 98 99 

23.5 
Man nebūtu iebildumi, apmeklēt ārstu, kas 
ir citas kultūras pārstāvis (cita ādas krāsa, 
musulmanis). 

1 2 3 4 98 99 

23.6 
Man nebūtu iebildumi, ka man tuvs 
radinieks (māsa, brālis, meita, dēls) 
apprecas ar  bēgli vai personu ar 
alternatīvo statusu 

1 2 3 4 98 99 

23.7 
Man nebūtu iebildumi, ka manu draugu 
vidū būtu bēgļi vai personu ar alternatīvo 
statusu 

1 2 3 4 98 99 

24. Vai, Jūsuprāt, turpmāk bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits Latvijā pieaugs? Tikai viena 
atbilde! 

Jā 1 
Nē  2 
Grūti pateikt/ nav atbildes 98 
Nezinu 98 

25. Kāda, Jūsuprāt, kopumā ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu. Tikai viena atbilde! 

Pārāk iztapīga 1 
Labvēlīga 2 
Neitrāla 3 
Vienaldzīga 4 
Negatīva 5 
Citādāka norādiet, kāda ___________ 6 
Grūti pateikt/NA 98 

 
26. Domājot par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu dzīvi Latvijā, novērtējiet, lūdzu, cik viegli viņiem 
ir īstenot sekojošo: Sākumā nolasīt visus atbilžu variantus  un katrā jautājumā tikai viena atbilde! 

 
 pilnībā   

iespējams 
drīzāk 
iespējams 

drīzāk nav 
iespējams 

pilnīgi 
neiespējami  

Grūti 
pateikt 
/ NA 

Nezinu 
 

26.1 Iemācīties latviešu valodu 1 2 3 4 98 99 
26.2 Mācīties skolā, augstskolā 1 2 3 4 98 99 
26.3 Izprast Latvijas kultūru 1 2 3 4 98 99 
26.4 Atrast atbilstošu darbu 1 2 3 4 98 99 

26.5 Saņemt sociālās garantijas 
(veselības apdr.) 1 2 3 4 98 99 

26.6 Iedraudzēties ar vietējiem 
iedzīvotājiem 1 2 3 4 98 99 

26.7 Nodibināt ģimeni 1 2 3 4 98 99 

26.8 Paņemt kredītu bankā, dzīvokļa 
iegādei 1 2 3 4 98 99 

27. Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas, ar kurām saskaras bēgļi un personas ar alternatīvo statusu 
Latvijā? 
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__________________________________________________________________________________________
__ 
28. Vai Jums pašam ,personīgi ir bijis kontakts ar Latvijā dzīvojošo bēgli vai personu ar alternatīvo 
statusu?  

Jā 1 
Nē 2 

 
   Noslēgumā, lūdzu, sniedziet dažas ziņas par sevi! 

D.1. Dzimums: Vīrietis 1 D.2. Kāds ir Jūsu vecums:...........................................  
 Sieviete 2  
 
D.3. Kāda ir 
Jūsu izglītība: Pamatizglītība 1 

 D.4. Kādi ir mēneša vidējie ienākumi uz 
vienu Jūsu ģimenes locekli pēdējo sešu 
mēnešu laikā (pēc ienākuma nodokļu 
nomaksas)? 

 Vidējā, vidējā speciālā 2  (PIERAKSTIET LATOS) _____________ 
 Augstākā 3  Nezin/NA……………………………………..98 
 
D.5. Kāda ir Jūsu tautība: Latvietis (-te) 1 D.5A. Kādā valodā  Latviešu 1 
 Krievs (-iete) 2 runājat ģimenē? Krievu 2 
 Cits (-ta) 3  Citā 3 
 
D.6. Kādā sektorā Jūs  Valsts sektorā 1 D.7. respondenta 

dzīves  Rīga 1 

strādājat: Privātajā sektorā  2 vieta  Vidzeme 2 
 Nestrādāju 3  Kurzeme 3 
 Cits 4  Zemgale 4 
 Nezin/NA 98  Latgale 5 
 
D.8. Kāda ir Jūsu Strādājošie Vadītājs, vadošais speciālists 1 
pamatnodarbošanās:  Ierēdnis, darbinieks valsts vai pašvaldības iestādē 2 
  Ierindas darbinieks privātā sektorā (nestrādā fizisku darbu) 3 
  Strādnieks 4 
  Zemnieks (ir sava zemnieku saimniecība) 5 
  Ir savs uzņēmums, individuālais darbs 6 
 Nestrādājošie Pensionārs (-e) 7 
  Skolnieks, students 8 
  Mājsaimniece (-ks) 9 
  Bezdarbnieks 10 
 
Intervijas laiks: 2008. gada........................................................... 
Lūdzu, aplieciniet ar savu parakstu, ka interviju veicāt ar tiešās intervijas metodi un saskaņā ar visām 
respondentu atlases un intervēšanas instrukcijām. 
                                           Intervijas beigšanas laiks: pl .................................. 
 
Intervētāja uzvārds:..........................................................                                                     
Paraksts.................................... 

 


