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Informācija par aptauju

• Aptaujas pasūtītājs – Providus 
• Aptaujas veicējs – SKDS 
• Aptaujas laiks – 2008. gada septembris 
• Respondentu skaits – 883 LR pilsoņi
• Aptaujas metode – tiešās intervijas respondentu dzīves 

vietās

• Projekta finansētājs – Eiropas Komisija



Lūdzu, norādiet, kurus no zemāk minētajiem gadījumiem, Jūsuprāt,
varētu uzskatīt par politisko korupciju. (%)

28,6Sab-bā pretrunīgi vērtēta pol. lēm. pieņemšana bez pietiekama pamatojuma
30,9Politiska lēmuma pieņemšana bez diskusijām plašākā sabiedrībā
34,5Lielākas summas iztērēšana partijas priekšvēl. kampaņai, nekā atļauj likums
36,1Valsts budžeta finansējuma piešķiršana bez skaidriem kritērijiem
41,8Politiska lēmuma pieņemšana lobētāja ietekmē
44,0Situācija kad tiek atbalstīti politiski lēmumi, kas izdevīgi tikai daļai sabiedrības

44,9Nelikumīgu ziedojumu pieņemšana, lai finansētu partijas darbību
46,9Partijai pietuvinātu cilvēku uzņēmumiem izdevīgu polit. lēmumu atbalstīšana

48,1Lielāka valsts budžeta finansējuma piešķiršana tām pašvaldībām, kur pie 
varas ir ar konkrēto partiju saistīti cilvēki

48,7Valsts mantas (līdzekļu) nelietderīga izmantošana
52,5Dārgas dāvanas (ceļojumi, automašīnas) politiķiem

52,7Savai partijai pietuvinātu cilvēku iekārtošana darbā izdevīgos amatos valsts 
apmaksātā darbā

71,2Situācija, kad politiķis pieņem vai pieprasa neoficiālu maksājumu, lai pieņemtu 
kādu politisku lēmumu



Nosauciet trīs svarīgākās lietas partijā, kam jūs pievērstu uzmanību, 
izvēloties, par kuru partiju balsot, ja tagad notiktu Saeimas vēlēšanas!

10,5%Partijas sastāvs
8,1%Partija nav iesaistīta korupcijas skandālos

10,8%Partijas politiķu zināšanas un kompetence

12,3%
Partijas spēja risināt problēmas konkrētos sektoros, piem., 
veselības, izglītības vai citās jomās

12,9%Grūti pateikt/NA
13,1%Partijas godīgums
13,6%Partijas programmatiskās nostādnes

17,1%Partijas attieksme pret tautu, cilvēkiem

21,6%Partijas veiktie darbi un izpildītie solījumi

22,5%Partijas spēja risināt valsts sociāli-ekonomiskās problēmas



Mēdz nosaukt dažādus apsvērumus, kas ir svarīgi, izvēloties, kuru partiju 
atbalstīt vēlēšanās. Atzīmējiet trīs, kas, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākie!

13,4%
Izredzes, ka tādiem cilvēkiem kā man būs labums, ja partija 
nonāks pie varas

18,7%Partijas spēja veicināt tiesiskumu un demokrātiju
22,1%Partijas programmatiskās nostādnes
25,3%Partija nav iesaistīta korupcijas skandālos

55,2%Partijas spēja risināt valsts sociāli-ekonomiskās problēmas

40,1%
Partijas spēja risināt problēmas konkrētos sektoros, piem., 
veselības, izglītības, policijas vai citās jomās

7,1%
Partijas redzamāko (lokomotīves) kandidātu personiskā 
pievilcība

48,3%Partijas politiķu zināšanas un kompetence



Norādiet, cik lielā mērā sekojoši apstākļi varētu Jūs atturēt no 
balsošanas par citādi Jums pieņemamu partiju!

17,040,742,2Partijai zūd izredzes pārvarēt vēlēšanu barjeru

17,140,642,4Partijai nav izredžu darboties valdošajā koalīcijā

15,131,353,6
Partijas līderis personiskajā dzīvē nedzīvo 
saskaņā ar partijas sludinātajiem principiem

11,712,775,6
Priekšvēlēšanu kampaņā partija pārkāpj likuma 
prasības

13,317,569,2
Partija veido koalīciju ar man nepieņemamiem 
politiskajiem spēkiem

6,46,786,8Partijas politiķi ir iesaistīti korupcijā
6,75,887,6

Partijas līderis ir nekompetents sabiedrībai 
svarīgos jautājumos

7,17,585,3Partijas līderi tiek pieķerti melos
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Attieksme pret apgalvojumiem par korupciju

15,555,728,8Mani īpaši neuztrauc pārkāpumi pol. partiju finansēšanā

31,941,027,0Ir valstis, kurās praktiski nav politiskās korupcijas
15,158,426,5Politiķa prof. kompetence ir svarīgāka nekā godīgums

14,329,556,1
Ikviens cilvēks, nokļūstot politiķa amatā, arī pats to 
mēģinātu izmantot personīgam labumam

16,023,960,1
Info. par polit. korup. gadījumiem ir pārāk tendencioza 
un neuzticama, lai saprastu, kurš ir/nav vainīgs

11,424,664,0
Info. par polit. korup. gadījumiem ir pārāk sarežģīta, lai 
saprastu, kurš ir vainīgs un kurš nav vainīgs

11,435,453,2
Politikā visi ir korumpēti, neviens nav īpaši labāks par 
citiem

10,358,431,3
Var atbalstīt politiķi, kas zog, taču rūpējas arī par pārējo 
sabiedrību
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Ja rīt notiktu LR Saeimas vēlēšanas, par kuru politisko partiju vai 
apvienību Jūs balsotu? (Atkarībā no iecietības pret korupciju)

7,0 %Nepiedalīsies vēl.19,7 %Nepiedalīsies vēl.
1,3 %LSDSP1,1 %D.LV
2,1 %VL1,8 %PS
3,3 %TP3,3 %TB/LNNK
3,6 %LPP/LC3,6 %SCP
3,6 %TB/LNNK4,2 %LSDSP
4,9 %PCTVL4,6 %LPP/LC
5,8 %SCP5,2 %TP
6,1 %PS5,4 %PCTVL
6,1 %ZZS8,8 %JL
12,2 %SC10,6 % SC
19,7 %JL12,9 %ZZS

Pirmā kvintile (neiecietīgākie)Piektā kvintile (iecietīgākie)



Nosauciet trīs partijas, kuras, pēc jūsu domām, ir viskorumpētākās. 
(Atbilžu sadalījums un respondentu attieksme pret šīm partijām)

22,93,3LSDSP

40,14,5SC

52,65,3PCTVL

29,910,3TB/LNNK

24,220,6ZZS

28,921,8LPP/LC

30,821,9JL

46,452,4TP

Noteikti par partiju nebalsotu 
(% no tiem, kas šo pašu 
partiju nosaukuši 
viskorumpētāko vidū)

Nosaukuši trīs 
viskorumpētāko partiju 
vidū (% no visiem 
respondentiem)

Partija


