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Aptaujas tehniskā informācija 
 

PĒTĪJUMA VEICĒJS Pētījumu centrs SKDS 
ĢENERĀLAIS KOPUMS Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem 
PLĀNOTĀS IZLASES APJOMS 1000 respondenti (ģenerālajam kopumam reprezentatīva izlase) 
SASNIEGTĀS IZLASES APJOMS 1003 respondenti 
IZLASES METODE Stratificētā nejaušā izlase 
STRATIFIKĀCIJAS PAZĪMES Administratīvi teritoriālā un nacionālā 
APTAUJAS VEIKŠANAS METODE Tiešās intervijas respondentu dzīves vietās 
ĢEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS Visi Latvijas reģioni (110 izlases punkti) 
APTAUJAS VEIKŠANAS LAIKS No 14.09.2007. līdz 24.09.2007. 

 

SASNIEGTĀS IZLASES SALĪDZINĀJUMS AR IEDZĪVOTĀJU STATISTIKU 
 Respondentu skaits izlasē 

(%) pirms svēršanas 
Respondentu skaits izlasē 

(%) pēc svēršanas 
LR IeM PMLP Iedz. reģ. 

dati uz 01.07.07. 
KOPĀ 100.0 100.0 100.0 
 

REĢIONS    

Rīga 32.7 32.4 32.4 
Vidzeme 23.9 24.4 24.4 
Kurzeme 14.3 13.1 13.1 
Zemgale 13.8 14.6 14.6 
Latgale 15.4 15.4 15.4 
 

DZIMUMS    

Vīrieši 45.4 46.7 46.7 
Sievietes 54.6 53.3 53.3 
 

TAUTĪBA    

Latvieši 57.0 56.9 56.9 
Citi 43.0 43.1 43.1 
 

VECUMS    

18 - 24 g.v. 12.8 15.2 15.2 
25 - 34 g.v. 16.3 18.8 18.8 
35 - 44 g.v. 18.4 18.7 18.7 
45 - 54 g.v. 18.4 19.1 19.1 
55 - 74 g.v. 34.1 28.3 28.3 
 

STATUSS    

Strādājošie 64.8 66.9  
Nestrādājošie 35.2 33.1  
 

IZGLĪTĪBA    

Pamata 13.1 12.5  
Vidējā, vidējā speciālā 68.5 69.0  
Augstākā 18.4 18.5  
 

PILSONĪBA    

LR pilsoņi 80.7 81.4  
Respondenti bez LR 
pilsonības 19.3 18.6  

Dati tika pakļauti svēršanas procedūrai. Atskaitē izmantoti svērti procenti un nesvērts skaits.  
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Terminu skaidrojums 
 

IZLASE 
Latvijas iedzīvotāju kopuma mikromodelis 
 

REĢIONI (VĒLĒŠANU APGABALI) 
Rīga – Rīgas pilsēta. 
Vidzeme - Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Rīgas rajons (bez Rīgas pilsētas), 
Valkas un Valmieras rajons. 
Kurzeme - Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Ventspils rajons. 
Zemgale - Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Jelgavas un Tukuma rajons. 
Latgale – Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajons. 
 

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS 
Rīga – Rīgas pilsēta. 
Cita pilsēta – Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Rēzekne, Jūrmala, rajonu centri, citas 
pilsētas. 
Lauki – pagasti, lauku viensētas. 
 

IZGLĪTĪBA 
Pamatizglītība – respondents ar pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību. 
Vidējā, vidējā speciālā – respondents ar vispārējo vidējo izglītību, vidējo speciālo izglītību vai 
nepabeigtu augstāko izglītību. 
Augstākā – respondents ar augstāko izglītību. 
 

NODARBINĀTĪBAS SEKTORS 
Valsts sektors – respondenti, kuri strādā valsts iestādēs vai uzņēmumos ar valsts kapitālu. 
Privātais sektors – respondenti, kuri strādā uzņēmumos ar privāto kapitālu. 
Nestrādā – respondenti: mājsaimnieces, pensionāri, skolēni, studenti, bezdarbnieki. 
 

PAMATNODARBOŠANĀS 
Vadītājs – augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs: uzņēmuma, firmas, organizācijas, nodaļas vadītājs, 
vadošais speciālists uzņēmumā, iestādē. 
Speciālists, ierēdnis – ierēdnis vai darbinieks valsts, pašvaldību iestādē vai privātā uzņēmumā; 
nestrādā fizisku darbu. 
Strādnieks – ierindas darbinieks rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, apkalpojošajā 
sfērā, sabiedriskajā ēdināšanā; strādā fizisku darbu. 
Zemnieks – persona, kas strādā sev piederošā lauku saimniecībā. 
Individuālais darbs – pats sev darba devējs, arī profesionāls speciālists (advokāts, ārsts u.tml.), 
uzņēmuma īpašnieks. 
Pensionārs – persona, kas ir pensijā un nestrādā algotu darbu, arī invaliditātes pensionārs. 
Skolnieks, students – persona, kas mācās dienas nodaļā kādā no mācību iestādēm. 
Mājsaimniece – persona, kas ir mājsaimnieks vai mājsaimniece un pašlaik nestrādā algotu darbu; arī 
ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 
Bezdarbnieks – persona, kas ir darba spējīgā vecumā un nekur nestrādā. 
 
IENĀKUMU LĪMENIS 
Vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī, ieskaitot visus ienākumus (algas, stipendijas, 
pabalstus, pensijas u.t.t.) pēc nodokļu nomaksas 
Zemi - līdz Ls85 
Vidēji zemi - no Ls86 līdz Ls115 
Vidēji - no Ls116 līdz Ls170  
Vidēji augsti - no Ls171 līdz Ls250 
Augsti – Ls251 un vairāk 
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Respondentu sociāldemogrāfiskais raksturojums 
Bāze: visi respondenti, n=1003
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Statistiskās kļūdas novērtēšanas tabula 
 Pētījuma rezultātos vienmēr pastāv zināma statistiskās kļūdas varbūtība. Analizējot un 
interpretējot pētījumā iegūtos rezultātus, to vajadzētu ņemt vērā. Tās atšķirības, kuras iekļaujas 
statistiskās kļūdas robežās jeb ir mazākas par to, var uzskatīt par nenozīmīgām. 

 Statistiskā kļūda tiek aprēķināta pēc sekojošās formulas : 
  ______________ 

SK = q x √π x ( 100 - π ) / n  
 

kur : 

SK - statistiskā kļūda       
   q - koeficients, kas pie 95% varbūtības ir vienāds ar 1.96            
   π - pētījumā iegūtais respondentu atbilžu procentuālais sadalījums  
   n - respondentu skaits 

 Lai ērtāk un ātrāk noteiktu statistisko mērījuma kļūdu, ir lietderīgi izmantot statistiskās kļūdas 
novērtēšanas tabulu. 

PĒTĪJUMA REZULTĀTU STATISTISKĀS KĻŪDAS NOVĒRTĒŠANAS TABULA 
(ar 95 % varbūtību) 

Procentuālais 
atbilžu 

sadalījums 
(%) 

 
Respondentu skaits [ N ] = 

 
 50 75 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1500 2000 

  1  vai  99 2.8 2.2 1.9 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 
  2  vai  98 3.9 3.2 2.7 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 
  4  vai  96 5.4 4.5 3.8 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 
  6  vai  94 6.6 5.4 4.7 3.3 2.7 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 
  8  vai  92 7.5 6.1 5.3 3.8 3.1 2.7 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 
10  vai  90 8.3 6.8 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3 
12  vai  88 9.0 7.4 6.4 4.5 3.7 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 
15  vai  85 9.9 8.0 7.0 5.0 4.0 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 
18  vai  82 10.7 8.7 7.5 5.3 4.4 3.8 3.4 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 1.9 1.7 
20  vai  80 11.1 9.1 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.0 1.8 
22  vai  78 11.5 9.4 8.1 5.7 4.7 4.1 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.1 1.8 
25  vai  75 12.0 9.8 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 3.5 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 
28  vai  72 12.5 10.2 8.8 6.2 5.1 4.4 3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.0 
30  vai  70 12.7 10.4 9.0 6.4 5.2 4.5 4.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.3 2.0 
32  vai  68 12.9 10.6 9.1 6.5 5.3 4.6 4.1 3.7 3.5 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 2.1 
35  vai  65 13.2 10.8 9.4 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.4 2.1 
40  vai  60 13.6 11.1 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.5 2.2 
45  vai  55 13.8 11.3 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 2.5 2.2 
50  vai  50 13.9 11.3 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.5 2.2 

 Lai noteiktu statistisko mērījuma kļūdu, ir jāzina nesvērts respondentu skaits attiecīgajā grupā un 
rezultāts procentos. Izmantojot šos lielumus, tabulas attiecīgajā iedaļā var atrast statistiskās mērījuma 
kļūdas robežas + / - procentos ar 95% varbūtību. 

 Piemēram, ja pētījuma rezultātā no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem (respondentu 
skaits n = 1003) 56.6% pauduši viedokli, ka politiskās partijas saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt 
finansētas ar biedru naudas maksājumiem, tad ar 95% varbūtību var teikt, ka statistiskā mērījuma kļūda 
šeit ir + / - 3.1% robežās. No tā izriet, ka no 53.5% līdz 59.7% respondentu norādījuši, ka partijas Latvijā 
var finansēt ar biedru naudas maksājumiem.  
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1. Zināšanas par politisko partiju finansēšanu 
 2007.gada septembrī veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā respondentiem lūdza 
norādīt, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt finansētas politiskās partijas.  

 Nākamajā grafikā apkopoti dati par pētījuma dalībnieku atbildēm. 
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Bāze: visi respondenti, n=1003

Atbildes uz jautājumu "Lūdzu, norādiet, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var 
tikt finansētas politiskās partijas!"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  
**Kategorijā „Citā veidā” respondenti minējuši: „ko partijas pašas nopelna” (minēts 3 reizes); „no ārzemēm” (minēts 3 reizes); „no sponsoriem” 
(minēts 1 reizi); „nekādā” (minēts 1 reizi). 

 Pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā puse (57%) iedzīvotāju zināja, ka saskaņā 
ar Latvijas likumiem politiskās partijas var tikt finansētas „ar biedru naudas maksājumiem 
no partijas biedriem”. Savukārt par to, ka partijas var finansēt „no Latvijas iedzīvotāju 
ziedojumiem”, informēti bija 23% aptaujāto.  

 Kopumā „pareizās” atbildes (to, ka saskaņā ar Latvijas likumiem partijas var tikt 
finansētas tikai ar biedru naudu maksājumiem un Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem) zināja 
8% respondentu. Biežāk nekā caurmērā par to bija informēti pētījuma dalībnieki vecumā 
no 44 līdz 45 gadiem, grupa ar augstāko izglītību, respondenti ar augstiem ienākumiem un 
Rīgā dzīvojošie. 

 Savukārt „nepareizās” atbildes atzīmēja kopumā 63% aptaujāto, un biežāk nekā 
caurmērā tās norādīja latvieši, aptaujātie ar zemiem, vidēji zemiem vai vidējiem 
ienākumiem, Latgalē dzīvojošie, kā arī respondenti citās pilsētās (ne Rīgā). 
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 Nākamajā grafikā apkopoti dati par respondentu zināšanām par politisko partiju 
finansēšanas avotiem atkarībā no pilsonības statusa.  
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var tikt finansētas politiskās partijas!" : LR pilsoņu un respondentu bez LR 
pilsonības atbilžu salīdzinājums (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Kā redzams, LR pilsoņi visus piedāvātos politisko partiju finansēšanas avotus (gan 
pareizos, gan nepareizos) minējuši biežāk nekā respondenti bez LR pilsonības, kuri biežāk 
atturējās atbildēt uz jautājumu (atbilde „grūti pateikt”). 
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2. Uzskati par vēlamajiem partiju finansēšanas avotiem 
 Pētījuma ietvaros respondentiem lūdza norādīt, kādi finanšu avoti, pēc viņu 
domām, būtu piemēroti politisko partiju finansēšanai – tos varētu paredzēt Latvijas likumos 
par partiju finansēšanu. 

 Dati par atbildēm atspoguļoti nākamajā grafikā.  
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varētu iegūt līdzekļus savas darbības finansēšanai. Lūdzu, atzīmējiet, kuri no 
nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums šķiet piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu 
atļaut/paredzēt Latvijas likumos par partiju finansēšanu)!"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  
**Kategorijā „Citā veidā” respondenti minējuši: „no fondiem” (minēts 1 reizi); „ziedojumi no jebkādām personām” (minēts 1 reizi); „nekādi” 
(minēts 1 reizi). 

 Visbiežāk (59%) iedzīvotāji atbalstījuši ideju, ka partijas var finansēt ar „biedru 
naudas maksājumiem no partijas biedriem”. To, ka politiskās partijas varētu iegūt līdzekļus 
no „partijas saimnieciskās darbības”, norādīja 1/3 pētījuma dalībnieku (33%). Vairāk nekā 
1/5 aptaujāto piekrita, ka partijas varētu tikt finansētas no „uzņēmumu ziedojumiem” (24%) 
un „Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem” (22%). 

 Saskaņā ar aptaujas datiem 15% respondentu norādīja, ka atbalstītu politisko 
partiju finansēšanu no „valsts budžeta līdzekļiem”. Jāpiebilst, ka šo priekšlikumu atbalstīja 
arī 15% no iedzīvotājiem, kuri zināja, ka, saskaņā ar Latvijas likumiem, pašlaik politiskās 
partijas var finansēt no Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem. 
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 Nākamajā grafikā apkopots datu salīdzinājums par LR pilsoņu un respondentu bez 
LR pilsonības paustajiem uzskatiem par politisko partiju finansēšanas avotiem. 
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Atbildes uz jautājumu "Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums 
šķiet piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu atļaut/paredzēt Latvijas likumos par partiju 
finansēšanu)!" : LR pilsoņu un respondentu bez LR pilsonības atbilžu salīdzinājums (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Analizējot datus, vērojams, ka gan LR pilsoņi, gan respondenti bez LR pilsonības 
visbiežāk atbalstījuši priekšlikumu par partijas finansēšanu no biedru naudas 
maksājumiem (attiecīgi: 60% un 52%).  

 Lai arī finansēšana no „partijas saimnieciskās darbības” abās grupās minēta kā 
otrs pieņemamākais avots, tomēr tā atzīmēšanas biežums būtiski atšķiras: ja no LR 
pilsoņiem to norādīja 36%, tad no respondentiem bez LR pilsonības – 21%. 

 Jāpiebilst, ka visus piedāvātos iespējamos partiju finansēšanas avotus LR pilsoņi 
atzīmējuši biežāk nekā nepilsoņi.  
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 Analīzes vajadzībām tika izveidots jaunas grupas: 
 „atbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta” – respondenti, kuri atbildot uz jautājumu 

„Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums šķiet pieņemami!”, 
norādīja atbildi „valsts budžeta līdzekļi”; 

 „neatbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta/grūti pateikt” – respondenti, kuri, atbildot 
uz minēto jautājumu, nenorādīja atbildi „valsts budžeta līdzekļi”. 

Nākamajā grafikā apkopoti dati par iedzīvotāju attieksmi pret partiju finansēšanu no budžeta. 

Atbalsta partiju 
f inansēšanu no valsts 

budžeta
15.3%

Neatbalsta partiju 
f inansēšanu no valsts 
budžeta/Grūti pateikt

84.7%

Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta (09.2007.)

Bāze: visi respondenti, n=1003
 

 Kā redzams, 15% no Latvijas iedzīvotājiem atbalsta priekšlikumu finansēt partijas 
no valsts budžeta, bet 85% to neatbalsta (vai ir atturējušies izteikt savu attieksmi pret to). 
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Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta: atbilžu salīdzinājums 
sociāldemogrāfiskajās grupās (09.2007.) 

Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko 
raksturojumu 5.lpp.

 
 Salīdzinot dažādu sociāldemogrāfisko grupu atbildes, var secināt, ka biežāk nekā 
caurmērā partiju finansēšanu no valsts budžeta atbalstījuši respondenti ar augstiem 
ienākumiem un Zemgalē dzīvojošie.  

 Savukārt priekšlikumu finansēt politiskās partijas no valsts budžeta biežāk nekā 
caurmērā nav atbalstījuši aptaujātie vecumā no 45 līdz 54 gadiem un pētījuma dalībnieki 
bez LR pilsonības. Tiesa, visās analizētajās sociāldemogrāfiskajās grupās vairāk nekā 3/4 
respondentu atturējušies paust atbalstu šim priekšlikumam. 
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3. Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta 
 Aptaujas dalībniekiem arī tika lūgts norādīt, kāpēc viņi atbalsta vai neatbalsta 
partiju finansēšanu no valsts budžeta, kā arī atzīmēt, kā, pēc viņu domām, varētu 
uzlaboties situāciju, ja partijas tiktu atbalstītas no budžeta līdzekļiem. Iedzīvotājiem arī 
lūdza atbildēt, kādu partiju aktivitāšu finansēšanu no valsts budžeta viņi atbalstītu.  
 

 Pētījuma ietvaros gan respondentiem, kuri norādīja, ka atbalsta politisko partiju 
finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, gan tiem, kuri pauda pretēju viedokli, lūdza 
atbildēt uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs atbalstāt/ neatbalstāt 
partiju finansēšanu no valsts budžeta!” Jāpiebilst, ka šis bija t.s. „atvērtā tipa” jautājums, 
kur iedzīvotājiem netika piedāvāti atbilžu varianti, viņi brīvi formulēja savas atbildes, kas 
datu apstrādes gaitā tika apkopotas lielākās grupās.  

 Nākamajā grafikā atspoguļoti dati par iemesliem, kurus norādīja pētījuma 
dalībnieki, kuri atbalsta politisko partiju finansēšanu no valsts budžeta. 
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Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  
ATBALSTA partiju finansēšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem, n=153

Atbildes uz jautājumu "Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT 
partiju finansēšanu no valsts budžeta!"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  
**Kategorijā „Cita atbilde” ietilpst: „citādi partijas sāks finansēt no ārzemēm” (minēts 1 reizi); „kas pie stūres, tam nauda” (minēts 1 reizi); 
„uzlabotos opozīcijas darbs” (minēts 1 reizi). 

 Visbiežāk respondenti savu nostāju pamatoja ar to, ka gadījumā, ja partijas tiktu 
finansētas no valsts budžeta, „tās nebūtu atkarīgas no sponsoriem, netiktu lobēti lēmumi” 
(35%) un „visām partijām būtu vienādas iespējas (t.sk. reklamēties, tikt pie varas)” (31%). 

 Salīdzinoši retāk minēti tādi iemesli kā „būtu vieglāk izkontrolēt izlietotos līdzekļus” 
(15%) un „partijas vairāk pildītu priekšvēlēšanu solījumus, būtu atbildīgākas” (14%). 
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 Dati par iemesliem, kurus minēja aptaujas dalībnieki, kuri neatbalsta partiju 
finansēšanu no valsts budžeta, apkopoti nākamajā grafikā.  

26.0

0.5

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.7

0.9

1.3

1.5

2.8

3.4

3.5

5.1

7.1

8.1

14.9

40.2

0 15 30 45

Grūti pateikt/NA

Cita atbilde**

Valsts nauda pienākas arī partiju f inansēšanai

Atbalstītu daļēju partiju f inansēšanu no v alsts (tikai noteiktas grupas,
tikai noteiktiem mērķiem)

Tā būs peļņa reklāmdev ējiem

Tāpat partijas rīkosies negodigi, būs korumpētas

Partijas nebūtu atkarīgas no sponsoriem, netiktu lobēti lēmumi

Partiju f inansējumu nosaka likums

Tāpat jau daudz naudas tiek tērēts v alsts pārv aldei (ierēdņi u.c.)

Visām partijām v ienādas iespējas (t.sk. reklamēties, tikt pie v aras)

Nav  pieņemamas dažu partiju politiskās nostādnes

Tiks paaugstināti nodokļi

Nesakārtota likumdošana

Cilv ēki v ar izv ēlēties, kam ziedot, v isiem nepatīk v ienas un tās
pašas partijas

Lai partijas mazāk tērē naudu reklāmām (v airāk tiekas ar
iedzīv otājiem)

Izv eidosies daudz jaunu partiju

Nauda tiks izsaimniekota

Partiju ir pārāk daudz

Partijas jau tagad saņem daudz naudas, to biedri ir bagāti

Neuzticos partijām, politiķiem, neapmierina to darbība

Negatīv a attieksme pret partiju f inansēšanu no v alsts budžeta

Partijas nestrādā v alsts labā, bet sav ās interesēs

Partijām pašām jārūpējas par sav u f inansējumu (piem., biedru
naudas)

Budžeta līdzekļi jāizlieto citiem, sv arīgākiem mērķiem

%

%

Bāze: respondenti, kuri NAV 
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līdzekļiem, n=850

Atbildes uz jautājumu "Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT 
partiju finansēšanu no valsts budžeta!"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  
**Kategorijā „Cita atbilde” ietilpst: „nebūs stimula partijām cīnīties, ja naudu dalīs no budžeta” (minēts 1 reizi); „negribētu, lai izveidojas viena 
valsts partija” (minēts 1 reizi); „partijas nevar būt saistītas ar nodokļu maksātāju naudu, jo tām jāstrādā autonomā režīmā” (minēts 1 reizi); „tiktu 
finansētas neprofesionālās, mazās partijas” (minēts 1reizi). 

 Pētījuma rezultāti liecina, ka galvenais iemesls (40%), kāpēc respondenti 
neatbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ir uzskats, ka „budžeta līdzekļi 
ir jāizlieto citiem, svarīgākiem mērķiem” (pārsvarā norādīts, ka nauda vairāk nepieciešama 
iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai, dažādu valstij svarīgu problēmu (medicīnas, izglītības, 
sporta u.c.) risināšanai). 

 Vairāk nekā 1/10 iedzīvotāju (15%) savu nostāju pamatoja ar to, ka „partijām 
pašām jārūpējas par savu finansējumu (piemēram, biedru naudas)”. 

 Jāpiebilst, ka samēra liela daļa (26%) no tiem, kuri ir skeptiski noskaņoti pret partiju 
finansēšanu no valsts budžeta, atturējās paskaidrot savu viedokli („grūti pateikt”). 
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 Aptaujas ietvaros arī tika noskaidrota iedzīvotāju attieksme pret atsevišķiem 
aspektiem, ar ko pamatots ieteikums finansēt politiskās partijas no valsts budžeta 
līdzekļiem. 
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Atbildes uz jautājumu "Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, 
ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem 
argumentiem Jūs varētu piekrist!"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Raksturojot priekšstatus par iespējamiem uzlabojumiem, ja Latvijā tiktu ieviests 
valsts finansējums partijām, 17% norādīja, ka „samazinātos gadījumu skaits, kad valstij 
svarīgi lēmumi tiek pieņemti partiju sponsoru interesēs”. Aptuveni vienlīdz bieži 
respondenti atzīmējuši, ka „partijas aktīvāk strādātu laikā starp vēlēšanām, nevis iztērētu 
visus savus līdzekļus reklāmas kampaņām” (13%) un „palielinātos partiju daudzveidība, jo 
valsts finansējums ļautu partijām, kas pārstāv trūcīgo cilvēku intereses, labāk konkurēt ar 
partijām, kas pārstāv biznesa intereses” (13%). 

 Tiesa, gandrīz puse iedzīvotāju (49%) atzina, ka viņiem neviens no piedāvātajiem 
argumentiem nešķiet pārliecinošs. 
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 Nākamajā grafikā salīdzināti dati par respondentu ar atšķirīgu pilsonības statusu 
sniegtajām atbildēm. 
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Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.

Atbildes uz jautājumu "Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, 
ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem 
argumentiem Jūs varētu piekrist!" : LR pilsoņu un respondentu bez LR pilsonības atbilžu 
salīdzinājums (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Saskaņā ar pētījuma datiem LR pilsoņi biežāk nekā respondenti bez LR pilsonības 
norādījuši, ka, viņuprāt, ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, partijas aktīvāk 
strādātu laikā starp vēlēšanām, nevis visus līdzekļus iztērētu reklāmas kampaņām un 
uzlabotos opozīcijas darbs. Tiesa, pilsoņi arī biežāk nekā nepilsoņi atzīmēja, ka „neviens 
no šiem argumentiem nešķiet pārliecinošs”.  

 Savukārt respondenti bez LR pilsonības biežāk atturējās atbildēt uz jautājumu 
(„grūti pateikt”). 

 



Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu 

SKDS, 2007.gada septembris 16

 Dati par atbildēm grupās ar atšķirīgu attieksmi pret partiju finansēšanu no valsts 
budžeta apkopoti nākamajā grafikā. 
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Partijas aktīvāk strādātu laikā starp vēlēšanām, nevis
iztērētu visus savus līdzekļus reklāmas kampaņām

Uzlabotos opozīcijas darbs (parasti vairāk tiek ziedots
tām partijām, kas ir pie varas, bet valsts f inansējums

būtu visām partijām)

Palielinātos partiju daudzveidība, jo valsts f inansējums
ļautu partijām, kas pārstāv trūcīgu cilvēku intereses,

labāk konkurēt ar partijām, kas pārstāv biznesa
intereses

Samazinātos gadījumu skaits, kad valstij svarīgi lēmumi
tiek pieņemti partiju sponsoru interesēs

%

%

Atbalsta partiju f inansēšanu
no valsts budžeta

Neatbalsta partiju
f inansēšanu no valsts
budžeta/grūti pateikt

Bāze: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.

Atbildes uz jautājumu "Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, 
ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem 
argumentiem Jūs varētu piekrist!" : atkarībā no attieksmes pret partiju finansēšanu no 
valsts budžeta (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Kā redzams, aptaujātie, kuri norādījuši, ka atbalsta partiju finansēšanu no valsts 
budžeta, ievērojami biežāk minēja iespējamos ieguvumus gadījumā, ja Latvijā tiktu ieviests 
valsts finansējums partijām.  

 Interesanti atzīmēt, ka uz dažādiem situācijas uzlabojumiem norādīja arī 5%-10% 
no respondentiem, kuri neatbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta. 
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 Nākamajā grafikā apkopoti dati par respondentu atbildēm uz jautājumu „Ja Latvijā 
tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju aktivitātēm, Jūsuprāt, valsts 
varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt paredzēts šādiem mērķiem?” 
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sūtīšana, tikšanās ar vēlētājiem)

Jaunu partiju darbības uzsākšanai, ja tās spēj savākt
noteiktu atbalstītāju skaitu

Partiju veiktajiem pētījumiem, lai tās varētu kvalitatīvāk
izstrādāt savas politiskās programmas

%

%Bāze: visi respondenti, n=1003

Atbildes uz jautājumu "Ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju 
aktivitātēm, Jūsuprāt, valsts varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt 
paredzēts šādiem mērķiem?"  (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Sākotnēji jāatzīmē, ka, raksturojot partiju aktivitātes, kuras varētu tikt apmaksātas 
no valsts budžeta, 47% iedzīvotāju norādīja, ka „valsts finansējumu nedrīkst piešķirt 
nekādiem mērķiem”.  

 Salīdzinoši biežāk respondenti piekrituši, ka no valsts budžeta varētu tikt finansētas 
tādas partiju aktivitātes kā „partiju veiktie pētījumi, lai tās varētu kvalitatīvāk izstrādāt savas 
politiskās programmas” (11%) un „jaunu partiju darbības uzsākšana, ja tās spēj savākt 
noteiktu atbalstītāju skaitu” (9%). Citu uzskaitīto aktivitāšu finansēšanu no valsts budžeta 
atbalstīja 6%-8% aptaujāto.  
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 LR pilsoņu un respondentu bez LR pilsonības uzskati par politisko partiju aktivitāšu 
finansēšanu no valsts budžeta salīdzināti nākamajā grafikā. 
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nebūtu jānosaka likumos

Cita atbilde

Partijas darbības nodrošināšanai, ikdienas aktivitātēm laikā
starp vēlēšanām

Partiju reģionālo nodaļu darbības nodrošināšanai

Partiju politiskajām reklāmām (to izveidošanas un
izvietošanas izmaksu segšanai)

Cita veida komunikācijai ar vēlētājiem (piemēram, vēstuļu
sūtīšana, tikšanās ar vēlētājiem)

Jaunu partiju darbības uzsākšanai, ja tās spēj savākt
noteiktu atbalstītāju skaitu

Partiju veiktajiem pētījumiem, lai tās varētu kvalitatīvāk
izstrādāt savas politiskās programmas

%

%

LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības

Bāzes: skatīt respondentu 
sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.

Atbildes uz jautājumu "Ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju 
aktivitātēm, Jūsuprāt, valsts varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt 
paredzēts šādiem mērķiem?" : LR pilsoņu un respondentu bez LR pilsonības atbilžu 
salīdzinājums (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Saskaņā ar aptaujas rezultātiem vairāk nekā 2/5 gan no LR pilsoņiem (47%), gan 
no respondentiem bez LR pilsonības (43%) atzīmējuši, ka, viņuprāt, „valsts finansējumu 
nedrīkst piešķirt nekādiem mērķiem”.  
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 Nākamajā grafikā salīdzināti dati par to respondentu atbildēm, kuri atbalsta, un to, 
kuri neatbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta. 
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izvietošanas izmaksu segšanai)
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izstrādāt savas politiskās programmas %

%

Atbalsta partiju f inansēšanu no
valsts budžeta

Neatbalsta partiju f inansēšanu no
valsts budžeta/grūti pateikt

Bāze: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.

Atbildes uz jautājumu "Ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju 
aktivitātēm, Jūsuprāt, valsts varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt 
paredzēts šādiem mērķiem?" : atkarībā no attieksmes pret partiju finansēšanu no valsts 
budžeta (09.2007.)

 
*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.  

 Pētījuma dati liecina, ka valsts budžetu līdzekļu piešķiršanu dažādām aktivitātēm ir 
atbalstījuši arī 3%-7% no aptaujātajiem, kuri neatbalsta partiju finansēšanu no valsts 
budžeta. Jāpiebilst, ka no respondentiem, kuri atbalsta šādu partiju finansēšanas veidu, 
līdzekļu piešķiršanu piedāvātajām aktivitātēm atbalstīja 16%-32%. 
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Rezultātu tabulas 
 



Kopējais atbilžu sadalījums

1. Lūdzu, norādiet, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt finansētas politiskās partijas!

233 23.8%
129 12.8%
225 22.7%
567 56.6%

8 .8%
291 29.2%

1003 145.9%

No uzņēmumu ziedojumiem
No valsts budžeta

No Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem
Ar biedru naudas maksājumiem no partijas biedriem

Citā veidā
Grūti pateikt/NA

Lūdzu, norādiet, kādā veidā
saskaņā ar Latvijas

likumiem var tikt finansētas
politiskās partijas!

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: visi respondenti, n=1003

Kategorijā "Citā veidā" ietilpst:
Ko partijas pašas nopelna minēts 3 reizes
No ārzemēm minēts 3 reizes
No sponsoriem minēts 1 reizi
Nekādā minēts 1 reizi

2. Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums šķiet piemēroti (t.i., kurus
no tiem vajadzētu atļaut/paredzēt Latvijas likumos par partiju finansēšanu)!

231 23.6%
153 15.3%
212 21.6%
591 58.9%
141 14.5%
70 7.2%
330 33.2%

134 13.5%
3 .3%

228 22.8%
1003 210.8%

Uzņēmumu ziedojumi
Valsts budžeta līdzekļi

Latvijas iedzīvotāju ziedojumi
Biedru naudas maksājumi no partijas biedriem

Ziedojumi no ārzemēm
Reliģisko organizāciju ziedojumi

Partijas saimnieciskā darbība (telpu izīrēšana,
laikrakstu izdošana, suvenīru pārdošana u.tml.)

No sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību
ziedojumiem

Citā veidā
Grūti pateikt/NA

Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem
finansēšanas avotiem Jums šķiet

piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu
atļaut/paredzēt Latvijas likumos par

partiju finansēšanu)!

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: visi respondenti, n=1003

Kategorijā "Citā veidā" ietilpst:
No fondiem minēts 1 reizi
Ziedojumi no jebkādām personām minēts 1 reizi
Nekādi minēts 1 reizi

2. Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta

153 15.3%
850 84.7%

1003 100.0%

Atbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta
Neatbalsta partiju finans. no valsts

budžeta/Grūti pateikt

Attieksme pret partiju
finansēšanu no valsts

budžeta
Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: visi respondenti, n=1003
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

54 34.9%
46 30.6%
24 15.1%
22 13.8%
19 12.7%
11 7.5%
9 5.9%
7 4.6%
5 2.9%
3 1.8%
2 1.3%
1 .5%
1 .8%
1 .8%

153 133.2%

Partijas nebūtu atkarīgas no sponsoriem, netiktu lobēti lēmumi
Visām partijām vienādas iespējas (t.sk. reklamēties, tikt pie varas)

Būtu vieglāk izkontrolēt izlietotos līdzekļus
Partijas vairāk pildītu priekšvēlēšanu solījumus, būtu atbildīgākas

Grūti pateikt/NA
Valsts nauda pienākas arī partiju finansēšanai

Pozitīva attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta
Atbalstītu daļēju partiju finansēšanu no valsts (tikai noteiktas grupas, tikai

noteiktiem mērķiem)
Lai partijas mazāk tērē naudu reklāmām (vairāk tiekas ar iedzīvotājiem)

Cita atbilde
Budžeta līdzekļi jāizlieto citiem, svarīgākiem mērķiem
Neuzticos partijām, politiķiem, neapmierina to darība

Izveidosies daudz jaunu partiju
Cilvēki var izvēlēties, kam ziedot, visiem nepatīk vienas un tās pašas partijas

Lūdzu, nosauciet galvenos
iemeslus, kādēļ Jūs
ATBALSTĀT partiju

finansēšanu no valsts budžeta!

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153

Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst:
Citādi partijas sāks finansēt no ārzemēm minēts 1 reizi
Kas pie stūres, tam nauda minēts 1 reizi
Uzlabotos opozīcijas darbs minēts 1 reizi
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!
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1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

atbalstu finansējumu no valsts budžeta partijām
bez naudas nevar pastāvēt

budžets jāizmanto iedzīvotāju labklājībai materiālā ziņā, ēku un ceļu būvniecībai, kultūrai un sportam
būs godīga valsts politika

būs iespēja prasīt lielāku atbildību
būs mazāk, ko tērēt vēlēšanu kampaņai, nemetīs tik daudz naudas

būs vienādas iespējas visam partijām
būtu vienlīdzīgas iespējas visām partijām

citādi vēl partijas sāks finansēt no ārzemēm
deputāti ir tautas kalpi

deputātiem vairāk pašiem jātiekas ar iedzīvotājiem, bet mazāk jātērē reklāmās
finansējot no budžeta, partijas varētu novērst pieņemto likumu labvēlību kādai partijas grupai

finansējot no valsts budžeta ,līdzekļi būtu kontrolējami
finansēšana no valsts budžeta padarīs partijas mazāk atkarīgas no oligarhiem

finansēšana no valsts budžeta uzlabotu visu partiju darbu
godīgāka paliktu partiju darbība

grūtāk būs ietekmēt atsevišķiem cilvēkiem politiku
grūti pateikt

intuitīvi uzskata, ka tā ir pareizāk
izslēgt biznesa mahinācijas, novērst sponsoru ietekmi

ja darbība vērsta uz dzīves uzlabošanu, tad varētu arī no valsts budžeta
ja naudu finansē valsts un vienādi, tiks arī citas partijas pie varas

ja partijām neiedos naudu, tautai tā tik un tā netiks
ja tiek lietoti valsts līdzekļi - nekādā gadījumā nesponsorē

jāsadala finansējums 50% valsts, 50% pašas partijas, tad būs mazāka sponsoru ietekme
kas pie stūres, tam nauda

kontrolējams pasākums
labāk varēs izkontrolēt izdevumus

labāk visām partijām vienādi līdzekļi
lai aizstāvētu valsts nevis savu sponsoru intereses

lai arī mazākas partijas varētu konkurēt ar vadošajām
lai atkristu iespējamie stipendiāti

lai dažādus lēmumus nepieņem ziedotāju interesēs, ja ziedo, piemēram, uzņēmums
lai mazāk Saeimas deputāti varētu tērēt savām vajadzībām un nepalielina savas algas un pensijas

lai mazāk tērē budžeta naudu, bet vairāk brauc pie vēlētājiem
lai mazāk tiktu krāpta tauta

lai nebūtu dažādu iespēju, bet vienādas finansiālās iespējas
lai nebūtu tā, ka tie, kuriem vairāk sponsoru, var vairāk reklamēties

lai nesāktos interešu konflikti
lai netiktu pārstāvētas tikai ziedotāju intereses

lai nevairotos korupcija
lai partijas biedriem būtu vairāk naudas

lai partijas būtu vienlīdzīgas, katrai partijai vajadzētu piešķirt vienādu summu
lai partijas nebūtu ietekmējušās no ziedotājiem
lai partijas nebūtu kontrolētas ar kādu struktūru

lai sponsori nevarētu ietekmēt partijas
lai sponsori nevarētu ietekmēt partiju darbību

lai visām partijām būtu vienādi līdzekļi
lai visām partijām būtu vienāds finansējums, kas nepieļautu dažādas mahinācijas

lai visas partijas būtu vienlīdzīgā stāvoklī
lai visas partijas būtu vienlīdzīgās izejas pozīcijās

lai visiem būtu vienādas iespējas
man ir vienalga, no kā tiks finansētas partijas, jo man no tā labāk nebūs

man ir vienalga, no kā viņiem tiek nauda
mazāk būs negodīgas (partiju uzpirkšanas)

mazāk komandu bagātniekiem
mazāk korupcijas

mazāk partijas tiks ietekmētas no ziedotājiem
mazāk piedalīsies finanšu afērās

mazāk skandālu būs par partiju finansēšanai iegūto naudu
mazāk zagtu

mazāka ietekme būs bagātajiem uz partijām, kuras līdz šim finansēja
mazinātos korupcijas risks

NA
nav citu avotu

nav pamatojuma
nebūs atkarības no sponsoriem

neesmu iedziļinājusies šajos jautājumos
neinteresē šie politiskie jautājumi

nemāk paskaidrot

nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nemānīsies un rēķināsies ar zināmu summu
nevaru formulēt

neviens viņiem daudz neziedos
nezin

nezinu
nezinu, kāpēc, bet tā domāju

nosakot noteiktas limita robežas
objektīvāki būtu pieņemtie lēmumi, jo bagātie sponsori mazāk ietekmētu

palielinātos partiju daudzveidība
par visām būtu vienāds reklāmas daudzums

partijām būtu līdzīgas iespējas
partijām būtu līdzīgas iespējas reklāmai

partijas būtu neatkarīgākas
partijas būtu nostādītas vienlīdzīgākā stāvoklī

partijas jutīs atbildību valsts priekšā
partijas nebūtu tik daudz atkarīgas no lielajiem sponsoriem kā no nodokļu maksātājiem

partijas strādā valsts labā
partijas vairāk pildītu savus solījumus, nevis tikai sevi reklamētu

partijas vairāk pildītu vēlēšanu solījumus
priekšvēlēšanu kampaņai varētu dot visiem vienādas summas kā pārbaudes variantu

reklāma, kurai seko deputātu izvēle, ir nozīmīga Latvijai
samazinās kukuļu ņemšana

samazinātos gadījumu skaits, kad valstij svarīgi lēmumi tiek pieņemti partiju sponsoru interesēs
samazinātos lielo uzņēmēju ietekme politikā - partijas savos lēmumos būtu neatkarīgas

samazinātos sponsoru ietekme
tā būtu godīgi - katra partija saņem vienādu finansējumu

tā tam jābūt
tā varbūt būs labāk

tā vismaz vajadzētu būt normālā valstī
tad būs vienādas iespējas visām partijām

tad gan pozīcijas, gan opozīcijas partijas būtu daudzmaz vienādā stāvoklī
tad nebūtu tādas patvaļas, šo līdzekļu izlietojums būtu reglamentēts

tad var noteikt noteiktu summu, kuras ietvaros viņiem jāprot sevi pasniegt
tad varbūt partijas sāks aktīvāk strādāt

tāpēc, ka lielāks finansējums
tāpēc, ka partija - valsts struktūra

tāpēc, lai nebūtu bagāto cilvēku ietekmes uz partijām
tas būtu tas pareizākais

tas ir kontrolējams cipars, ja finansē no budžeta
tas ir vienīgais reālais avots

tas padarītu partijas atbildīgākas valsts (tautas) priekšā
tikai daļēji no valsts, lai labāk varētu kontrolēt naudas izlietojumu

uzlabotos opozīcijas darbs
valdības darbu neiespaidos sponsori

valstij jāatbalsta partijas
valstij jāatbild par partijām un jāreklamē

valstij jākontrolē politiķi
valstij jārūpējas par partijām, tad partijas rūpēsies par valsti

valstij jāzina, kā vairāk kontrolēt partiju darbību
valstij vairāk naudas un vairāk tiks kontrolēti izdevumi

valsts budžets paredzēts visām kustībām Latvijā
valsts budžets tiek sadalīts, lai kontrolētu naudas plūsmu un regulētu sponsoru ietekmi

valsts finansējums garantētu līdzīgas iespējas visām partijām
valsts kontrole

valsts nauda pienākas arī partiju finansēšanai
valsts par to atbildīga

valsts var izīrēt telpas vai reklamēt pirms vēlēšanām
valsts varēs kontrolēt

valsts varētu finansēt tikai "vājākās" partijas
var cerēt, ka tādā gadījumā būs "caurspīdīgs" finansējuma apjoms

varbūt tad, ja būtu noteikta summa no valsts, šīs partijas arī reāli strādātu
varbūt varētu visiem vienādu summu piešķirt no budžeta

varēs kontrolēt naudas izlietošanu
vieglāk būs iespēja kontrolēt naudas izlietojumu

vienāds starta kapitāls visām partijām
visām partijām (arī mazākuma) vienādas iespējas
visām partijām būs līdzīgas iespējas reklamēties

visām partijām būtu apmēram vienādas iespējas un vienāds finansējums
visām partijām būtu vienāda iespēja reklamēties, parasti iedzīvotāji atbalsta vadošās partijas, nevis labākās

visām partijām būtu vienādas iespējas

nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

1
1
1
1

153

visām partijām jābūt galvenokārt vienam finansējuma avotam, tas būs taisnīgi
visām partijām kaut cik līdzvērtīgas iespējas

visām partijām vienādas iespējas
visas partijas būs vienādā stāvoklī, priekšvēlēšanu cīņa būtu daudz godīgāka

Total

nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153

3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

107
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

153

 
atsevišķas personas nevarēs ietekmēt politisko situāciju

bet vispirms ir jāpalielina algas un pensijas iedzīvotājiem, tikai pēc tam partijām
būtu jāatbalsta tautas un valsts intereses

cerams, ka uzlabosies partijas darbs
dos iespēju darboties mazskaitlīgām partijām

finanses būtu pārredzamas
iedzīvotāji, ja vēlas, var ziedot nelielas summas

ir līdzīga starta situācija
ja būtu oficiciāli zināma summa, tas izslēgtu gadījumus, kad atsevišķi ministri ziedo, piemēram, Staķes ziedojums no sociālā budžeta

ja valsts finansēs - būs lielāka kontrole pār partijām
lai nepieļautu citu finansēšanas avotu

līdzekļi būtu zināmi, un viegli būtu tos kontrolēt
līdztiesība noteikumos

mazas partijas varētu vairāk reklamēties
mazinātos partiju ietekme svarīgu lēmumu pieņemšanā

mazinātos sponsoru ietekme
nebūtu jāizmanto sponsori

nevajadzēs aizstāvēt sponsoru intereses
novērsīs korupciju un kukuļdošanu

pārdomāti tērēti līdzekļi
partijām būtu daudzmaz vienādas iespējas reklamēties

partijām būtu vienādas iespējas
partijas būtu atbildīgas valsts priekšā

partijas mazāk ietekmēs valdības lēmumus
partijas nebūs atkarīgas no sponsoriem

partijas nestrādās bagāto labā
partijas vairāk pievērstos valsts interesēm

politika netiktu realizēta bagāto sponsoru interesēs
samazinātas lobēšanas iespējas

sponsori nevarēs ietekmēt partijas idejas
sponsori nevarēs pasūtīt likumus

sponsoru naudu varēs izmantot citām vajadzībām
tas dotu pamatu godīgākām sacensībām

tiks novērsta uzņēmuma lobēšana
valstij jāpalīdz partijām tikai pavisam nedaudz

valsts atbildētu un kontrolētu, ko ievēl
valsts budžetā būtu iekļauta vienāda summa visām partijām

valsts kontrole ir valsts kontrole
varbūt būtu mazāka iespējamība, ka tiek pieņemti lēmumi kāda uzņēmēja labā

varētu vairāk uzzināt par partijām, arī trūcīgajām
varētu veidoties citas (jaunas) partijas

vienādas starta pozīcijas
vienādi starta nosacījumi

visām partijām būtu vienāds budžets priekš reklāmām
visām partijām jābūt kaut cik vienādam finansējumam

vismaz būtu vienāds reklāmas laiks
ziedojumi nedos nepieciešamos līdzekļus

zinās naudas plūsmu
Total

nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

143
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

153

 
būs visām partijām taisnīgi sadalīti līdzekļi

mazāk tērēs līdzekļus reklāmai
naudu saņems visas partijas

nevarētu apiet likumu, kā to izdarīja (veiksmīgi) Tautas partija pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām
partijām nebūtu reklāmas

tas dotu mazajām partijām starta kapitālu
uzlabosies partiju darbs

valstij vairāk jākontrolē politiķi
valsts finansējumu vienīgi - visām vienādu - priekšvēlēšanu reklāmām

vieglāk kontrolēt naudas līdzekļu izmantošanu
vieglāk kontrolēt naudas plūsmu

Total

nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153

3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

340 40.2%
220 26.0%
127 14.9%
70 8.1%
62 7.1%
43 5.1%
30 3.5%
29 3.4%
24 2.8%
12 1.5%
10 1.3%
7 .9%
6 .7%
4 .5%
3 .4%
3 .3%
3 .4%
3 .3%
3 .3%
2 .2%
2 .2%
2 .2%
1 .1%
1 .1%

850 118.6%

Budžeta līdzekļi jāizlieto citiem, svarīgākiem mērķiem
Grūti pateikt/NA

Partijām pašām jārūpējas par savu finansējumu (piem., biedru naudas)
Partijas nestrādā valsts labā, bet savās interesēs

Negatīva attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta
Neuzticos partijām, politiķiem, neapmierina to darbība

Partijas jau tagad saņem daudz naudas, to biedri ir bagāti
Partiju ir pārāk daudz

Nauda tiks izsaimniekota
Izveidosies daudz jaunu partiju

Lai partijas mazāk tērē naudu reklāmām (vairāk tiekas ar iedzīvotājiem)
Cilvēki var izvēlēties, kam ziedot, visiem nepatīk vienas un tās pašas partijas

Nesakārtota likumdošana
Cita atbilde

Nav pieņemamas dažu partiju politiskās nostādnes
Partiju finansējumu nosaka likums

Tiks paaugstināti nodokļi
Tāpat jau daudz naudas tiek tērēts valsts pārvaldei (ierēdņi u.c.)

Visām partijām vienādas iespējas (t.sk. reklamēties, tikt pie varas)
Tā būs peļņa reklāmdevējiem

Tāpat partijas rīkosies negodigi, būs korumpētas
Partijas nebūtu atkarīgas no sponsoriem, netiktu lobēti lēmumi

Valsts nauda pienākas arī partiju finansēšanai
Atbalstītu daļēju partiju finansēšanu no valsts (tikai noteiktas grupas, tikai

noteiktiem mērķiem)

Lūdzu, nosauciet galvenos
iemeslus, kādēļ Jūs

NEATBALSTĀT partiju
finansēšanu no valsts

budžeta!

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850

Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst:
Nebūs stimula partijām cīnīties, ja naudu dalīs no budžeta minēts 1 reizi
Negribētu, lai izveidojas viena valsts partija minēts 1 reizi
Partijas nevar būt saistītas ar nodokļu maksātāju naudu, jo
partijām jāstrādā autonomā režīmā minēts 1 reizi
Tiktu finansētas neprofesionālās, mazās partijas minēts 1 reizi

Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1

atbalstīt var katrs, kas grib
atbalstītu tikai tad, ja no budžeta katrai partijai piešķirtu vienādu summu, tad nebūtu tā sauktās pārmērības un

nelikumības
atbalstu individuālos ziedotājus un ārzemniekus

bail, ka šie līdzekļi tiks iztrallināti
budžeta deficīts nepieļauj nesakārtotā valstī šādi tērēt budžeta līdzekļus

budžetā jau tā nopietnām lietām nepietiek līdzekļu
budžetā jau tā trūkst brīvu līdzekļu

budžetā jau tāpat nepietiek naudas daudz svarīgākām lietām
budžeta līdzekļi jāizlieto drīzāk, paceļot algas

budžeta līdzekļi jāizmanto citiem mērķiem
budžeta līdzekļi jāiztērē daudz svarīgākām lietām, piemēram, medicīnas aparātu iegādei

budžeta līdzekļi jānovirza valstī sasāpējušu jautājumu risināšanai
budžeta līdzekļi nav domāti partijām

budžeta līdzekļu visam nepietiek
budžeta līdzekļus jāiegulda medicīnā, izglītībā, ceļu sakārtošanā

budžetā liekas naudas nav
budžeta nauda ir arī nodokļu maksātāju nauda

budžetā nav tādu līdzekļu, lai finansētu partiju darbību
budžetā nav tik daudz naudas

budžetā trūkst naudas
budžets domāts citiem mērķiem

budžets domāts iedzīvotājiem
budžets ir jāsadala valsts labā

budžets ir pārāk niecīgs, lai sāktu sponsorēt partijas
budžets jau tā nepietiek tam, kam vajag
budžets Latvijā nav tik liels, lai atbalstītu

budžets nav jāiegulda partiju uzturēšanai
budžetu lietderīgāk izmantot citiem mērķiem

būs lielāki nodokļi, ja finansēs no budžeta
būtu partiju dažādība, bet naudu lai partijas pašas pelna

cieš pensionāri
cik var sūkt no valdības budžeta

cilvēki nebūs ar mieru, ka valsts finansētu
cilvēkiem ir citas, svarīgākas vajadzības

cilvēkiem nav ko palielināt algas, bet partijām būs
citur vajag vairāk šo naudu

dalība partijās ir privāta lieta
deputāti paši lai sevi atbalsta

deputātiem pašiem jātiekas ar vēlētājiem, tad nevajadzēs tik daudz naudas reklāmām
domāju, ka neoficiāli "pozīcijas" partijas sevi arī tagad finansē no valsts līdzekļiem

domāju, ka nevesela, nepaēdusi, neizskolota tauta nevar finansēt partijas
dzīves līmenis Latvijā ir ļoti zems, tas nozīmē, ka deputāti slikti strādā un ir pievīluši vēlētājus

dzīves līmenis zems
es domāju, kā izdzīvot, nevis par kungu problēmām

es maksāju nodokļus un nevēlos uzturēt partijas
es neatbalstu, lai meklē citas iespējas

es par to neesmu aizdomājies
es tā domāju, nezinu

es uzskatu, ka finansēšanu no valsts budžeta ir jādod bērnu pabalstiem, pensijām, darba algām
finansēšana nav godīga pret iedzīvotājiem

finansēšanas vispār nav vajadzīgas
finansēt partiju priekšvēlēšanu kampaņas ir pārāk liels slogs valsts budžetam

gan jau viņi atradīs bagātos, kam kalpot par attiecīgu samaksu
grūti atbildēt, tāpat bez mums izlems

grūti pateikt
grūti pateikt, neiedziļinās politikā

iecirtīs pārāk lielu robu valsts budžetā
iedzīvotājiem nav tādu līdzekļu, lai ziedotu, tai skaitā man

iespējama kartējā līdzekļu izšķiešana
iespējamo manipulāciju dēļ neatbalstu

ir aplam daudz partiju
ir citas nozares un projekti, kurus atbalstīt

ir citas sfēras, kur vajag budžeta naudu
ir citas vietas, kur valsts var iztērēt naudu, piemēram, pabalsti, pensijas

Valid
nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!
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ir daudz citu sfēru, kur ieguldīt budžeta naudu
ir daudz citu sfēru, kur ieguldīt valsts budžeta naudu

ir daudz neatrisinātu sociālo jautājumu, kas būtu jāfinansē no valsts līdzekļiem
ir daudz nopietnāki mērķi, kam vajadzīgi valsts budžeta līdzekļi

ir daudz svarīgākas lietas, kam piešķirt valsts budžeta līdzekļus - izglītībai (pedagogu algas)
ir daudz svarīgākas sfēras valsts finansēšanā

ir pārāk daudz partiju
ir svarīgākas jomas

ir svarīgākas jomas nekā partiju finansēšana
ir svarīgākas lietas

ir svarīgākas lietas, kur izlietot valsts līdzekļus
ir svarīgāki mērķi budžeta izlietošanai

ir valstij svarīgākas vajadzības
ir zudusi uzticība partijas darbiem

izmantot budžeta līdzekļus lietderīgākiem mērķiem, apmierinot sabiedrības vēlmes
izsviesta nauda reklāmās pie pensionāru nabadzības

izvēle darboties politikā ir katra cilvēka personiskā lieta, par kuru jāmaksā pašam
ja budžetā ir lieka nauda, tad vairāk pievērst uzmanību nabadzīgajai tautai

ja budžetā maz naudas, tad, pirmkārt, jāatbalsta pensionāri, maznodrošinātie
ja būtu kaut viena partija, kura pildītu visus savus solījumus, tad jau varētu padomāt

ja būtu viena vai divas partijas tad varētu, bet tagad valsts nespēs uzturēt milzīgo liekēžu baru
ja darbojas partijā, lai paši risina savus finanšu jautājumus

ja grib, lai partija darbojas, sasniedz mērķus un dod rezultātus, tad biedriem pašiem būtu tas jāfinansē
ja ir iespēja un līdzekļi, tad var finansēt

ja jau viņi ir tādi Latvijas patrioti, lai paši sevi finansē
ja partija grib startēt par valsts līdzekļiem, tai ir pašai jāizdomā, kā tikt pie finansējuma

ja partiju finansējums būtu no iedzīvotāju ziedojumiem, tad tas nebūtu nekāds - un tā būtu samaksa par to, kā tauta
vērtē partiju darbu

ja tagad valdība sūdzas, ka budžetā trūkst naudas, no kurienes tad ņems partiju sponsorēšanai
ja tauta partijām neuzticas, tad nav ko tērēt valsts līdzekļus

ja valstī ir taupības režīms, tad nedrīkst naudu tērēt vēl arī partiju finansēšanai, tas tikai veicinās inflācijas kāpumu
valstī

ja valsts finansētu, tā būtu vējā izsviesta nauda vai arī kādam uzdāvināta, jo visa partiju nauda taču tiek izlietota
nelietderīgi, piemēram, tie miljoni, kas aiziet reklāmās, priekšvēlēšanu pasākumos

ja valsts nevar atbalstīt savus pilsoņus, kāpēc jāvar atbalstīt partijas, kas to vien dara, kā domā par savu labumu
ja valsts nevar savus pilsoņus paēdināt un atrast viņiem vietu zem jumta, tad miljonāriem arī nevajadzētu izdāļāt

savu naudu
jāattīsta lauksaimniecība, rūpniecība

jābūt ļoti labi sakārtotai un sagatavotai finansēšanas sistēmai, lai to varētu ieviest
jāpierāda ar darbiem, ne ar reklāmu

jau tā finansē visus liekēžus
jau tā nepietiek līdzekļu valsts budžetā

jo cieš daudzas valstij svarīgas struktūras
jo Rietumos ir citas algas

jo rodas bezgala daudz partiju
jo tā būtu naudas izmešana vējā

jo tas nav godīgi pret tautu
jo to naudu var izmantot normāliem mērķiem - algām

jo valsts barojas no mūsu kabatas, lai partijas ņem naudu kaut kur citur, ne no mūsu kabatas
kā iedzīvotājs nevēlas, lai viņa nodokļi aiziet kādai partijai

kā mēs pensionāri varētu tās balstīt, lai partijas finansētu no valsts budžeta, jo mums nemaksā normālas pensijas
kad būs pietiekamas algas skolotājiem, mediķiem un citām mazāk apmaksātajām profesijām, tad varēs finansēt no

valsts
kad politiķi kļūs godīgāki, tad tauta izdomās, kā viņus atbalstīt

kādēļ iedzīvotājiem no nodokļiem jāfinansē?- nē
kādēļ valstij būtu jāatbalsta partijas, valstij nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem ideālus dzīves

apstākļus
kāds labums no partiju finansēšanas, pensionāriem atliek mazāk maksāt

kāds labums tautai no tā, ka valsts nauda aiziet partijām
Kalvītis saka, ka nav naudas, nez kāpēc tik ierēdņiem kancelejā pietiek

kamēr nebūs izskausta korupcija augstākajā līmenī - par to nav jēgas runāt
kāpēc būtu jāfinansē partijas, tās biedri jau tā saņem lielas algas, lai finansē paši

kāpēc man jāatbalsta tie muļķi, kas rauš tikai priekš sevis
kāpēc tautai jāmaksā

kāpēc viņi jāfinansē
kāpēc viņus sponsorēt?! lai paši savu naudu tērē!

kāpēc vispār tās būtu jāfinansē?
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kāpēc, lai to darītu, ja mums ir savas saimniecības laukos, tad valsts tās nesponsorē, arī partijām sevi pašām
jāuztur

kārtējā iespēja izsaimniekot nodokļu maksātāju naudu
kauns tādai valstij, kura dāvina naudu varas kāriem, bet tajā pašā laikā pensionāri dzīvo badā

korupcija
korupcijas dēļ arī valsts budžeta līdzekļi tiks nelietderīgi izmantoti

korupcijas dēļ neatbalstu, viss pūst no galvas
kungiem jau tās naudas ir daudz

kur vēl partijas finansēt, labāk bērnu pabalstus paaugstināt
labāk algas paaugstināt, nekā finansēt partijas

labāk atdod naudu bērniem, pensionāriem
labāk citur izlietot budžeta līdzekļus

labāk lai valsts pensijām pieliek
labāk šo finansējumu novirzīt pensijām un pedagogu algām

labāk to naudu dot bērniem bāreņiem un invalīdiem
labāk, lai par pensionāriem domā

labāk, lai partijas biedri paši sameklē kolekti
lai algas samazina ministriem un deputātiem

lai atbalsta zemniekus
lai cīnās par iedzīvotājiem paši, jo nekā nedara, tikai meklē paši savu labumu - jau tā tautu ir apzaguši

visneiedomājamos veidos
lai cīnās pašas par sevi

lai domā
lai domā deputāti

lai finansē partijas no savas kabatas
lai finansē skolas un medicīnu, nevis runātājus

lai izdomā, kā nopelnīt
lai izmanto valsts līdzekļus citiem mērķiem

lai izzustu slepenās finansēšanas
lai katrs savu domu biedru loku uztur, ja spēj

lai kungi no savām lielajām algām uztur partijas
lai labāk būvē tiltus un labus ceļus no valsts budžeta

lai meklē paši sponsorus, tikai ne no mūsu nodokļiem
lai meklē paši sponsorus, valsts nauda jāizmanto cilvēku mērķiem

lai miljonāri paši atver savus naudas makus
lai nauda iet uz pensiju palielinājumu

lai nauda ietu uz ceļu labošanu
lai nauda netiek politiskām partijām, bet gan tautas vajadzībām

lai nauda vairāk būtu iedzīvotājiem un Latvijas labklājībai
lai neiztērētu pārāk daudz no nodokļu maksātāju naudas

lai partijas cīnās par savu eksistenci un darbību uz priekšu
lai partijas izšķērdē savu naudu, bet par manu nodokļu naudu labāk būvē slimnīcas, uzlabo ceļus

lai partijas pašas domā, kur iegūt līdzekļus
lai partijas pašas domā, kur ņemt līdzekļus

lai partijas pašas maksā savus tēriņus
lai partijas pašas rūpējas par sevi

lai partijas rūpējas pašas par finansējumu
lai partijas sevi pierāda ar darbiem, bet ne reklāmām

lai pašas meklē naudu
lai paši domā

lai paši finansējas
lai paši maksā

lai paši maksā biedru naudas un sevi uztur
lai paši maksā savus izdevumus

lai paši strādā un pelna
lai paši tiek galā

lai pati sevi finansē
lai Saeima domā, nezinu

lai sevi finansē paši
lai sponsori dod naudu, tāpat tās partijas būs atkarīgas no atsevišķiem cilvēkiem

lai taču mācās paši pelnīt, nevis gaidīt, ka kāds dos
lai tās tiek finansētas no viņu augstajām algām

lai tauta pati izlemj, vai vispār tādas partiju darbības ir vajadzīgas
lai tērē savu naudu tādiem mērķiem

lai tie, kuri grib nodarboties ar politiku, paši meklē sponsorus
lai to naudu valsts izlieto medicīnai un skolām, nevis partijām
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lai valsts pabalsta labāk trūcīgo slāni, nevis sabiedrības krējumu
Latvijā dzīves līmenis ir ļoti zems

Latvija nav bagāta valsts
līdzekļi no valsts budžeta ir vajadzīgi citām programmām

līdzekļus var labāk pielietot
lieka naudas izšķērdēšana

lieka naudas iztērēšana
lieka naudas tērēšana

lieli naudas līdzekļi tiktu tērēti nevajadzīgām lietām
likumdošanas iemesli

ļoti daudz trūcīgu ģimeņu Latvijā, lai palīdz viņām
man ir būtiskākas problēmas, par ko domāt

man liekas, ka budžeta naudu varētu izlietot vairāk nepieciešamākām vajadzībām
man nav ar ko finansēt

man šis jautājums ir vienaldzīgs
man vienalga

man vienalga, kā tās partijas finansēs, bet no valsts līdzekļiem vajag palielināt algas un pensijas
mani neinteresē politika

mani vispār neinteresē jautājums par to, kā tiks finansētas politiskās partijas
maz informācijas, jo vairāk strādāju ārzemēs
mēs - vēlētāji - neticam deputātu solījumiem

muļķīgi tērēt valsts naudu partiju finansēšanai
mums jau nav, kur naudu likt, kā tikai sponsorēt politiskās partijas

mums nav vajadzīgas partijas
mums nav vajadzīgas tik daudz partiju

mūsu valstī nabadzība, un, ja vēl finansēs no budžeta, tad atkal mēģinās naudu ņemt no parastiem iedzīvotājiem
mūsu valstij daudzas citas problēmas, katrai partijai jārūpējas par sevi

NA
nabadzība valstī
nabadzīga valsts

nauda citur jāizmanto, piemēram, ceļu būvei
nauda ir priekš tautas

nauda ir vajadzīga ekonomikas attīstīšanai
nauda ir vajadzīga medicīnai, izglītībai un sociālai apdrošināšanai

naudas izgrūšana tukšā vējā
naudu saglabāt iedzīvotajiem

naudu vairāk lietot pensionāriem, invalīdiem, slimnīcu, bērnunamu uzturēšanai, jauniešu izglītošanai, vides
sakārtošanai

naudu vairāk vajadzētu invalīdiem
naudu vajadzētu vairāk novirzīt svarīgākām lietām

naudu vajag - medicīnai, pedagogiem un algas palielināšanai strādājošajiem
naudu vajag izlietot svarīgākās jomās

naudu vajag izlietot vairāk jauniešu - studentu kvalifikāciju celšanai
naudu vajag tērēt infrastruktūras attīstībai

naudu var izmantot arī lietderīgāk
nav ar ko atbalstīt

nav dzirdēts, ka politiskās partijas vajadzētu finansēt šādā veidā
nav iemesla tērēt nodokļu naudu veltīgi

nav īpašas nostājas par partiju finansēšanu, jo citas problēmas ir svarīgākas
nav jāfinansē no nodokļu maksātāju naudas, lai tās dzīvo, kā grib, jo tautai arī liek tikai izdzīvot, nevis dzīvot

nav jāizmanto valsts budžeta līdzekļi - tie nepieciešami bērniem, pensionāriem un citiem
nav jāsponsorē vispār

nav jātērē nodokļu maksātāju nauda
nav jātērē nodokļu nauda

nav jēgas finansēt no budžeta
nav jēgas sponsorēt bezjēdzīgu valdību, jo, kamēr norit vēlēšanu kampaņas, ir gatavi gāzt kalnus, bet, pie varas

nonākuši, solījumus aizmirst
nav ko celt viņu labklājību uz mūsu rēķina

nav ko nelietderīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu
nav ko tērēt valsts naudu partijām, ja pat nepietiek svarīgākām lietām

nav komentāru
nav līdzekļu

nav lietderīgi valstij naudu tērēt partijām
nav ne jausmas

nav no kā sponsorēt, jo valstij jau tāpat trūkst līdzekļu citām jomām
nav pierādījuši sevi darbībā
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nav tik liels budžets, lai finansētu partijas
nav tik liels tas budžets

nav tik liels tas budžets, bet varbūt tikai saka nepatiesi
nav vajadzīgs

nav vēlams valsts naudu izlietot partiju finansēšanai nelietderīgi
ne visas partijas strādā tautas labā

neatbalsta
neatbalsta, jo tas būtu jāatmaksā no vēlētāju nodokļiem, bet vēlētājiem nav partiju darbība jāapmaksā

neatbalstu - būs nevienlīdzīga naudas sadale starp partijām
neatbalstu finansēšanu no budžeta - lai paši stutē savas partijas

neatbalstu finansēšanu, tāpēc, ka politiķi nav godīgi
neatbalstu finansēšanu, un man nav viedokļa par šo jautājumu, pat negribu par tām partijām iedomāties

neatbalstu partiju finansēšanu no valsts budžeta, jo ir daudz nopietnākas lietas, ko vajadzētu finansēt - veselību
u.t.t.

neatbalstu, budžeta nauda ir jātaupa
neatbalstu, drīzāk protestētu, jo cik šī nekaunīgā Saeima var atļauties

neatbalstu, jo labāk es šo naudu atdošu pensijām, bērnu pabalstiem, bērnunamiem
neatbalstu, jo no budžeta līdzekļiem tāpat jau nepietiek līdzekļi daudzām ļoti svarīgām lietām

neatbalstu, tāpat jau pārāk nelietderīgi izšķērž valsts budžetu
neattaisno manas cerības

nebūs godīgi pret tautu
nedrīkst izlietot valsts naudu partiju finansēšanai, tā nepieciešama citam - algām, pabalstiem

nedrīkst valsts naudu tērēt bezjēdzīgi
neesmu domājis par šo jautājumu

neesmu par to domājusi
neesmu pārliecināts, ka partiju uzturēšanai būtu jātērē budžeta nauda, kuras jau tā nepietiek daudz svarīgām

lietām
neesmu spējīga finansēt

negrib no savas kabatas (no nodokļiem) viņiem maksāt
negribētu, lai izveidojas viena valsts partija

negribu barot liekēžus
negribu, jo tas nav tā vērts

negribu, ka no manas nodokļu naudas tiek finansētas man nesimpātiskās partijas algas
neiedziļinos politiskos jautājumos

neinteresē partiju darbība
neinteresē politika

nejaucos politikā
nekādā gadījumā nepieļaut pilnīgu valsts izzagšanu un iztirgošanu

neko labu partijas nav izdarījušas, lai tās sponsorētu valsts
neko nesaprotu no partijām
neko nesaprotu šajās lietās

nekur nav naudas, bibliotēkas jāceļ un jāsajož jostas, kā vēl var finansēt partijas
nekur neder

nelietderīgi būtu tērēt valsts naudu
nelietderīgi izlietota nauda

nelietderīgi izlietoti valsts līdzekļi
nelietderīgi iztērēta nodokļu maksātāju nauda
nelietderīgi tiks izlietoti valsts budžeta līdzekļi

nemāk teikt
nemāku pamatot, bet, es tā domāju

nemāku teikt
nemaz neinteresējas par tādiem jautājumiem

nepamatota naudas līdzekļu izšķērdēšana
nepārzinu šo jomu

nepieciešams valsts budžeta līdzekļus ieguldīt veselības aprūpē
nepietiek naudas valstī

nepievēršu uzmanību
neprotu spriest par to jautājumu

neracionāla budžeta izmantošana
neredz jēgu

neredzu iemeslu to darīt
neredzu jēgu

neredzu nepieciešamību izlietot valsts budžeta līdzekļus partijām, lai partijas pašas cīnās par savu izdzīvošanu
neticu nevienam

neticu partijām
neuzticos partijām
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nevajag tērēt nodokļu maksātāju naudu
nevajag valstij uzkraut vēl vienu slogu

nevar atbildēt
nevar atļauties

nevar neko pateikt
nevar nosaukt
nevar pateikt

nevar tērēt budžeta līdzekļus tik nabadzīgā valstī
nevēlas finansēt partijas, kuru nostādnēm nepiekrīt

nevēlos, lai maksā no valsts budžeta, jo tāpat nekas nemainīsies
neviena partija nedomā par sabiedrību, kāpēc sabiedrībai jāuzņemas atbildība par partijām

nezin, ko atbildēt
nezina, grūti pateikt

nezina, ko atbildēt
nezina, ko teikt

nezina, neinteresē
nezinu - mani tas neskar

nezinu
nezinu nevienu partiju, kura strādātu valsts labā

nezinu, kā būtu labāk
nezinu, ko teikt

no budžeta tāpat jau daudz kam svarīgam nepietiek
no budžeta tāpat visam nepietiks

no nodokļu maksātāju naudas nav jāfinansē tos, kuri tiecas pēc varas
no sākuma jāsakārto invalīdu, māmiņu un pensionāru lietas, lai tie varētu cilvēcīgi dzīvot, un tikai tad varētu domāt

par partiju finansēšanu
no tā, kā es teikšu, nekas nemainīsies, tāpat viss būs "pa viņiem"

no valsts budžeta finansējumu neatbalstu, jo deputāti nestrādā godīgi un ir pievīluši vēlētājus
no valsts budžeta jādod slimiem, trūcīgiem, bet ne reklāmām
no valsts budžeta neatbalstu, tāpēc, ka zems dzīves līmenis

no valsts budžeta nepietiek bērniem un pensionāriem, tāpat nav naudas
no valsts līdzekļiem nefinansē partijas, jo ir vēl svarīgākas lietas kā skolotāju algas, policijas algas

nodokļu maksātāji tā uztur valsti - nē!
nodokļu maksātājiem nav jāapmaksā atsevišķu intrigantu ambīcijas

nodokļu maksātāju nauda nav jālieto šim mērķim
nodokļu maksātāju naudu politikai tērēt, tā tik vēl trūka - politiskām partijām pašām jātiek galā ar kampaņu un sevis

finansēšanu
nodokļu naudu var izlietot lietderīgāk

nodokļus izmantot valsts attīstībai
nodokļus jātērē tautas labā

par daudz partiju - tad jau naudas nekam citam nepietiks
par nodokļu maksātāju naudu nav jāuztur liekēži

par politiku neinteresējos
par valsts budžeta naudu jāremontē ceļi, jāmaksā cilvēkiem pensijas un pabalsti, kuri tik un tā mūsu valstī ir mazi

pārāk daudz  kas finansējas no valsts budžeta, tāpēc nepiekrītu
pārāk daudz jau krāpušas valsti

pārāk daudz partiju, lai putinātu valsts budžetu
pārāk daudz partiju, lai visas finansētu

partija ir atsevišķu indivīdu grupa, kuras tēriņi ir viņu daļa
partija no valsts budžeta nav jāfinansē, tām pašām jātiek galā ar savām problēmām

partijām finansējums ir paredzēts pēc likuma
partijām ir jānopelna nauda

partijām ir pietiekama finansēšana no citiem avotiem
partijām jāgādā nauda pašām, pietiek "slaukt" jau tā plāno budžeta maciņu

partijām jāparāda, kā dzīvot, lai netērējas
partijām jārisina pašfinansēšanās problēmas

partijām jau tāpat pietiek līdzekļu
partijām jāuztur pašām sevi

partijām nevajag tērēt valsts budžetu, jo valsts budžets paredzēts citiem nolūkiem
partijām pašām ar sevi jātiek galā

partijām pašām jādomā finansējums
partijām pašām jātiek galā

partijām pašām jātiek galā ar savām lietām
partijām pašām jātiek galā ar savām problēmām
partijām pašām jātiek galā ar savu finansējumu

partijām pašām jāuzņemas sava finansēšana
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partijām pašām par to jādomā
partijām pašām sevi jāfinansē

partijām pašām sevi jāuztur
partijām pašām vajadzētu finansēt sevi no saviem līdzekļiem

partijām patsāvīgi jārūpējas par sevi
partijas biedri ir pievīluši vēlētājus

partijas biedri maksā biedru naudas, lai tad viņi arī uztur savu partiju, valsts tāpat ir nabadzīga
partijas biedriem pārāk lielas algas, lai paši finansē no biedru naudām

partijas biedriem pašiem jāsponsorē sava politiskā darbība
partijas finansējums ir noteikts pēc likuma

partijas grib tērēt pārāk daudz
partijās ir tik daudz blēžu un krāpnieku, ka šī valsts nauda aizies kāda partijnieka labumu vairošanai

partijas izmantotu valsts naudu personīgās un savtīgās interesēs
partijas līdzekļus spēj tikai notriekt -  nevajadzīgi izlietot

partijas nav godīgas, ir korumpētas
partijas nav jāfinansē no valsts budžeta, lai pašas nopelna sev līdzekļus, tāpat kā vairumam iedzīvotāju liek kulties

pa dzīvi, kā kurš māk
partijas nav jāfinansē no valsts budžeta, lai tās iztiek no ziedojumiem

partijas nav jāfinansē no valsts budžeta, nedrīkst finansēt nekādiem mērķiem
partijas nav jāuztur no nodokļu maksātāju naudas

partijas neko labu nedara, tikai kašķējas savā starpā, tad kāpēc gan tās būtu jāfinansē valstij
partijas neko nedara, tikai sola, tāpēc finansējums no valsts budžeta nepienākas

partijas neražo, bet patērē valsts budžetu jau tagad
partijas nestrādā vēlētāju interesēs

partijas nestrādā, lai uzlabotu dzīves līmeni Latvijas iedzīvotājiem
partijas nevar būt saistītas ar nodokļu maksātāju naudu, jo partijām jāstrādā autonomā režīmā

partijas nevar tērēt valsts naudu, bet pietiekoši stipra partija pati spēj sevi uzturēt
partijas pārāk daudz tērē, pārāk bieži partijas biedri dzīvojas un atpūšas ārzemēs, valsts budžets nespēs pavilkt

partijas savu darbību lai finansē pašas
partijas tāpat jau izsaimnieko valsti

partijas to nav pelnījušas (liekēži uz tautas kakla)
partijas visus naudas līdzekļus tērē tikai reklāmām

partiju būšana ir katra cilvēka privāta darīšana, tātad apmaksāšana par saviem, nevis valsts līdzekļiem
partiju būšanai jābūt brīvprātīgai, ne valsts lietai

partiju darbības rezultāts nav redzams, tādēļ, lai paši sevi uztur
partiju darbošanās ir liekulīga

partiju ir ļoti daudz, bet valsts budžets viens
partiju ir pārāk daudz

partiju ir pārāk daudz, lai tās visas finansētu valsts
partjas neko nedara valsts labā

pastāv pārāk daudz partiju
pašām jāpelna

pašām partijām ir jāfinansē, nevis no valsts
pašas partijas lai finansē, bet ne tauta

paši dibina partijas, paši lai finansē
paši lai pelna naudu

paši lai pelna sev naudu, nevis diedelē
paši lai saražo sev naudu

paši lai uztur sevi
pēc likuma partijām piešķir finansējumu

pēc manām domām, partijas nav parādījušas, ka viņas strādā tautas interesēs
pie kā pieder partija, lai tas atbalsta

pie pašreizējā partiju skaita tā būtu naudas izšķērdēšana
pietiek ar to, ka valsts apmaksā nesamērīgi lielos deputātu tēriņus

pietiek izkrāpt no valsts, t.i., tērēt nodokļu maksātāju naudu
pietiek, ka valsts uztur milzīgo ierēdņu armiju

pietiekoši daudz naudas partijām
pietrūkst naudas citām lietām jau tagad

pilnīgi neatbalstu partiju finansēšanu no valsts budžeta
pilnīgi vienalga, tāpat nauda jau tiek nelietderīgi izmantota

politika ir tikai teātris, citiem no tās nav nekāda labuma, tāpēc, lai atbalsta tie, kam tas ir izdevīgi
politika neinteresē

politikas kalšanai reklāmās valsts nauda nav jātērē
politiķi nepilda solījumus

politiķi nepilda solījumus vēlētājiem
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politiķi par valsts līdzekļiem realizēs savas intereses
politiķiem pašiem jātiek galā ar naudas problēmām

politiskās partijas finansēšana nav valsts kompetence
pret partiju finansēšanu no valsts budžeta

priekš tam ir citi līdzekļi
streikus un piketus neviens nefinansē, lai partijas biedri paši sevi finansē

šai naudai ir jābūt pielietotai tautas vajadzībām
šī nauda vairāk vajadzīga citām vajadzībām, budžets jau tā ir noslogots

šis jautājums man ir vienaldzīgs
šo naudu labāk vajag novirzīt maznodrošinātajiem cilvēkiem

šobrīd valstij tas būtu pārāk liels slogs atbalstīt šo nesamērīgi lielo skaitu partiju
tā būs naudas izmešana, labāk tad pielikt pie pensijām

tā būs nelietderīga naudas izmantošana
tā būtu budžeta līdzekļu palaišana vējā nevajadzīgam partiju reklāmām

tā būtu naudas izšķērdēšana
tā būtu nelietderīga un bezjēdzīga līdzekļu izšķiešana

tā būtu netaisnība pret iedzīvotājiem
tā būtu vēl viena iespēja izsaimniekot valsts līdzekļus

tā būtu zemē nosviesta nauda
tā dēļ pensijas kļūs mazākas

tā ir arī nodokļu maksātāju nauda
tā ir budžeta naudas izšķiešana

tā ir dārga lieta
tā ir lieka naudas izdošana

tā ir mūsu nauda, mūsu nodokļi, nedrīkst dot to partijām
tā ir nodokļu maksātāju naudas tērēšana, bet pēc tam tautas intereses netiek ievērotas

tā ir partijas privātā darīšana
tā jau ir pa daudz un būs vēl vairāk

tā jau no budžeta līdzekļiem nepietiek daudzām svarīgām lietām
tā jau valstī naudas nav, vēl partijām izmest

tā nauda nav domāta partijām
taču ne jau par nodokļu naudu!

tādām lietām nav jātērē nodokļu maksātāju nauda
tādas lietas maz interesē

tādēļ, ka naudu vajag novirzīt citiem darījumiem
tādēļ, ka partijas nepilda savus dotos priekšvēlēšanu solījumus

tādēļ, ka politiķi naudu tērē savām vajadzībām un maz dara, lai tauta attīstītos
tam nav jātiek apmaksātam no iedzīvotāju maksātajiem nodokļiem

tam nav jēgas, ja pie tam vēl jāfinansē no iedzīvotāju nodokļu naudas, un vispār, kāpēc partijas būtu jāfinansē
tāpat budžetā priekš daudz kā pietrūkst

tāpat jau budžets tiek izmantots nesaimnieciski, nu, kur tad vēl...
tāpat jau daudz kam nepietiek

tāpat jau daudz kam nepietiek no budžeta līdzekļiem
tāpat jau daudzām lietām nepietiek naudas no budžeta līdzekļiem

tāpat jau pietrūkst līdzekļu
tāpat līdzekļu nepietiek svarīgām un vajadzīgām lietām

tāpat nepietiek līdzekļu kaut vai sociālajā jomā
tāpēc, ka ir ļoti slikta ekonomiskā situācija Latvijā

tāpēc, ka Latvijas partijām nav reāla spēka politikā
tāpēc, ka ļoti daudz partiju valstī

tāpēc, ka nav uzticības politiķiem un partijām, viņi pieņem likumus savam labumam
tāpēc, ka no partiju darba nav nekāda labuma - to reālo rezultātu nevar redzēt

tāpēc, ka tā būs parasta tērēšana
tāpēc, ka tā ir mūsu nauda, labāk pielikt pensionāriem

tāpēc, ka tā ir valsts nodokļu maksātāju alga
tāpēc, ka tā nauda netiks izlietota lietderīgi
tāpēc, ka tā nav viņu nauda, lai tērē savējo

tāpēc, ka tad vairs nedarbojas brīvprātības princips
tāpēc, ka tas būtu no manas kabatas

tāpēc, ka tas ir grūts jautājums
tāpēc, ka tas ir no manas nodokļu naudas

tāpēc, ka tas nav pareizi, ja tērētu valsts naudu
tāpēc, ka trūkst šīs naudas arī svarīgākām vajadzībām

tāpēc, ka uzskatu, ka nav pareizi, ka partiju finansē no tās naudas, kas ir paredzēta valsts attīstībai
tāpēc, ka valsts budžeta nauda paredzēta tam, lai ieguldītu valstī
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tāpēc, ka valsts budžetu sagrābs stiprākās partijas
tas būs no mūsu kabatām, tātad lielāki nodokļi, bet nodokļi jau tagad ir lieli

tas būtu nesaimniecisks naudas izlietojums
tas būtu papildu slogs valsts līdzekļiem

tas ir absurds
tas ir jādara pašiem partijas biedriem par savu naudu, ne no valsts budžeta

tās ir partiju iekšējās lietas, valstij nevajadzētu finansēt
tas nav lietderīgi

tas nav pieļaujams, jo budžetam ir citi mērķi
tas nebūtu godīgi, jo nauda nepieciešama vairāk citiem mērķiem

tas nu gan būtu par daudz, maksāt par viņu  izklaidēm
tās partijas ir par daudz, viņas varētu būt 2-3, lielākais 4

tās partijas neko labu nav paveikušas
taupības apstākļos nav pieļaujama finansēšana
tautai nav jāziedo, lai viņi strīdētos par krēsliem

tautai partijas nav jāuztur
tautas apzagšana

tautas maksātos līdzekļus nevajag atdot partijām - var lietderīgāk izmantot sociālajām vajadzībām
tie būtu pārāk lieli izdevumi

tie ir iedzīvotāju nodokļi, kurus nevajag lieki izmantot
tie ir mani nodokļi

tiek atņemts no tautas
tiek tērēta valsts nauda

tiem žuļikiem naudu nevajag - viņi jau tā ir bagāti
tikai ne no valsts budžeta, jo tā ir nodokļu maksātāju nauda

tikpat labi es personīgi varu prasīt sev finansējumu
tiks dibinātas partijas, lai saņemtu valsts finansējumu

tiktu tērēts valsts budžets
tikuši pie siles, pārēdas, nevēlos vēl papildus piebarot

trūkst līdzekļu tautai
uzskatu šādu variantu par nelietderīgu

uzskatu, ka tas nav nepieciešams
vai tad citas sabiedriskās organizācijas saņem palīdzību no valsts

vai valstij nav kur naudu likt, ja tā jāsāk partijām dāļāt
vairāk būs iedzīvotajiem

vairāk būs iedzīvotajiem naudas, lai partijas pašas finansē
vairāk ziedot naudu labdarībai, medicīnai, aprūpei, zinātnes atklājumu veicināšanai, skolotāju algu palielināšanai

vajadzētu taupīt valsts budžetu, lai samazinātos inflācija
vajag darīt tā, lai mazāka ietekme būtu Šķēlem u.c. bagātniekiem

vajag ievērot valsts līdzekļu taupību
vajag paaugstināt pensijas un sociālos pabalstus, bet ne uzturēt partiju locekļus par valsts naudu

vajag palīdzēt pensionāriem, invalīdiem
valdībai nav naudas, lai finansētu partijas

valdībai nav tik daudz naudas
valstī jau tā nav naudas

valstī naudu var izmantot lietderīgāk
valstī nav tik daudz līdzekļu, lai sponsorētu vēl partijas viņu netīrajos darbos un solījumos, kurus aizmirst uzreiz pēc

kārotā krēsla iegūšanas
valstij ir daudz svarīgākas lietas, kuras jāatbalsta

valstij ir jāatbalsta algas, pensijas, nevis tie blēži, kuri domā tikai par savu labumu
valstij ir mazs budžets, tas jāizmanto lietderīgi

valstij ir svarīgākas prioritātes
valstij ir svarīgākas problēmas par partijām

valstij jābūt citām prioritātēm, kur tērēt naudu
valstij jāņem vērā partiju darbošanās

valstij jārisina citas problēmas
valstij jārūpējas par to, lai iedzīvotāji dzīvotu labāk

valstij jau tā ir jāuztur ierēdņi
valstij jau tā nav naudas

valstij jau tāpat ir, kur likt naudu
valstij jāuzņemas atbildība par visu

valstij liekas naudas nav - nav ne bērniem, pensionāriem
valstij maz naudas, lieks tēriņš

valstij mazs budžets
valstij nav jāmaksā par partiju reklāmām
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valstij nav jāuztur liekēžu un demagogu bari
valstij nav jāuztur politiskās organizācijas

valstij nav jāveido partijas
valstij nav līdzekļu, labāk celt skolām sporta zāles vai palielināt pensijas, šā brīža "politiķi" naudu atradīs paši

valstij nav naudas, lai ziedotu partijām
valstij nav tik daudz naudas

valstij pietiek, ko finansēt
valstij taču nepietiek naudas, viņa nevar atļauties finansēt partijas

valstij tāpat ir kur tērēt naudu - jāceļ skolas, ceļu tīkls jāuzlabo
valstij tas nav jādara no nodokļu maksātāju naudas

valsts budžeta līdzekļi jāizlieto nopietnām vajadzībām nevis lai lielītu, cik partijas labas
valsts budžeta līdzekļi jāizmanto lietderīgi

valsts budžeta nauda ir mūsu nodokļu nauda un, ja kaut pa nelielai summai izdalīs katrai partijai, kas paliks pāri
valsts budžeta nauda jānovirza pensijām, algām, mācībām augstskolās

valsts budžeta nauda nepieciešama - medicīnas, izglītības, celtniecības jomās
valsts budžeta naudu izlietot cilvēku labklājības uzlabošanai

valsts budžetā nav paredzēta nauda partiju finansēšanai
valsts budžetā salīdzinoši maz resursu, tie jātaupa cēlākiem mērķiem

valsts budžetā tik un tā nepietiek naudas
valsts budžetā vienmēr ir deficīts, un vēl tērēt to politiskiem mērķiem, ko jūs

valsts budžetam ir daudz svarīgākas funkcijas, kur izlietot naudu
valsts budžets - līdzekļi, kuri jātērē cilvēku vajadzībām

valsts budžets - nauda visu iedzīvotāju vajadzībām
valsts budžets - vissvarīgākajam mērķim

valsts budžets domāts Latvijas sabiedrībai kopumā, nevis partijām
valsts budžets ir jāizmanto daudz svarīgākām lietām (bērniem invalīdiem, pensionāriem)

valsts budžets ir jāizmanto svarīgām vajadzībām: medicīnai, izglītībai, pensiju paaugstināšanai, nevis partiju
pašslavināšanai

valsts budžets ir mazs
valsts budžets ir pārāk mazs

valsts budžets ir pārāk mazs, lai to tērētu partijām
valsts budžets ir vairāk vajadzīgs dzīves līmeņa uzlabošanai

valsts budžets jāizlieto saimnieciskiem mērķiem
valsts budžets jātērē medicīnai, izglītībai, sociālām vajadzībām un tiesiskumam

valsts budžets jau tā ir saspringts
valsts budžets jau tā ir tukšs

valsts budžets ļoti bēdīgs
valsts budžets nav domāts muļķīgu pašreklāmu un nejēdzīgu ballīšu organizēšanai

valsts budžets nav domāts tam, lai trekni muļķi rēgotos TV ekrānā
valsts budžets nav gumija

valsts budžets nav jālieto politiskajām partijām
valsts budžets nu gan nav paredzēts partiju finansēšanai

valsts budžets paredzēts nopietnākiem pasākumiem
valsts budžetu izlietot lietderīgākiem mērķiem

valsts budžetu jātērē visiem Latvijas iedzīvotājiem, nevis atsevišķiem partijas biedriem
valsts budžetu nedrīkst izdāļāt uz iedzīvotāju rēķina

valsts budžetu vajag tērēt lietderīgāk
valsts budžetu vajag vairāk iedzīvotājiem

valsts budžetu var izlietot lietderīgāk - maksājot algas skolotājiem un ārstiem
valsts budžetu var izmantot lietderīgāk

valsts budžetu var tērēt citām, svarīgākām lietām
valsts budžetu varētu izmantot lietderīgāk citām vajadzībām

valsts finansējums jāpiešķir ceļu sakārtošanai, mājokļu būvniecībai, nevis jātērē partiju uzturēšanai un reklāmām
valsts finansējums tikai iedzīvotājiem

valsts ir trūkumā, nevar atļauties ziedot
valsts kase ir iztukšota, to nevar tā izmantot

valsts līdzekļi jāizlieto citām nepieciešamajām lietām
valsts līdzekļi jāizmanto daudz svarīgākām lietām

valsts līdzekļi paredzēti citiem mērķiem
valsts nauda ir jāizmanto lietderīgiem mērķiem, nevis daudzu partiju nesaskaņu risināšanai

valsts nauda tam nav domāta
valsts nauda un strādnieku nodokļi, bet strādniekiem nav jāfinansē partijas

valsts naudai tāpat ir gana daudz pielietojumu
valsts naudas līdzekļus var izmantot lietderīgāk

valsts naudu izlietot iedzīvotāju labklājībai
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valsts naudu izmantot lietderīgāk citiem mērķiem
valsts naudu nevar tērēt partijām, jo ir tik zemas algas un pensijas, tā ir iedzīvotāju nodokļu maksājumu nauda

valsts naudu vajag taupīt, jo citām vajadzībām to vajag vairāk
valsts nav tik bagāta, lai atļautos vēl citus nepārdomātus izdevumus

valsts nav tik bagāta, lai finansētu partijas
valsts nav tik bagāta, lai sponsorētu partijas

valsts nav tik bagāta, lai uzturētu partijas
valsts nav tik pārtikusi, lai varētu atļauties tērēt šādām vajadzībām

valsts nemaksā pietiekamas algas, aizbildinoties ar budžeta deficītu, tagad priekš partijām arī nepietiktu naudas
valsts to pagaidām nevar atļauties

var to naudu labāk izlietot
varbūt vajadzētu atbalstu jaunizveidotajiem politiskajiem spēkiem, jaunajām partijām

vēlētājiem ir zudusi uzticība pret partijas biedriem
vienaldzīgi viņi

vienalga izšķērdēs līdzekļus neparedzētām lietām
vienkārši es tā domāju

vienkārši man tā nešķiet laba ideja
vienkārši nezinu

viņām ir daudz naudas
viņi izmantotu nodokļus nepareizā virzienā

viņi nepilda solījumus, neprot rīkoties ar naudu, tādēļ nevēlos, lai no maniem nodokļiem visiem kaut ko maksātu
viņiem ir pietiekami lielas algas, lai paši sevi nodrošinātu, lai negaida, ka piešķirs no valsts budžeta līdzekļus

viņiem jau pārāk daudz valsts apmaksā, ieskaitot telefona, degvielas, ārzemju braucienus un dzīvokļa rēķinus
viņiem jau tā tiek daudz naudas

viņiem lielas algas, lai pašas sevi finansē
viņiem nevajag dot izsaimniekot valsts naudu

viņu algas pārsniedz saprāta robežas pluss vēl prēmijas
visā pasaulē partijas finansē pamatā no biedru naudām

visām partijām jābūt vienādai starta pozīcijai
visām partijām nepietiks

visiem jau nepatīk viena un tā pati partija
visiem nepietiks valsts budžeta

vispārējās nabadzības līmenis ir pārāk augsts
vispārējās taupības apstākļos partiju sponsorēšanu valsts nevar atļauties

viss jāpierāda ar darbiem, ne solījumiem
visu jau nevar no valsts budžeta finansēt, ir daudz svarīgākas un nopietnākas lietas

zemais sociālais līmenis Latvijā
Total

Valid
nesvērts skaits

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!
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ar šo partiju daudzumu nekā neiet, prezidentam lielāku teikšanu

arī tagad valsts budžets tiek tērēts ne vienmēr vajadzīgiem mērķiem
bez tam - neko labu jau tās nav izdarījušas

bieži neveicina Latvijas ekonomisko attīstību un ražošanu, bet likumus piemeklē savām interesēm
budžets jātērē sociālām vajadzībām

budžetu līdzekļi citur ir nepieciešamāki
būtu labāk, ja partijas pašas pelnītu sev naudu

ceļiem (ceļi ir katastrofālā stāvoklī)
cerams, ka partijā nav neviens trūcīgs

cik tad ir to partiju, kas strādā valsts labā? dažas partijas vispār nekur neparādās un laikam arī neko nedara
daļa partiju propagandē rasismu un tautu nevienlīdzību

daudz bagātnieku, kas var ziedot
daudz naudas vajag atdot medicīnai

deputāti nav godīgi, lielākā daļa, kādēļ viņus sponsorēt no valsts līdzekļiem
deputātiem algas lielas, viņi domā tikai par savu ķešu

ekonomiskā situācija pašlaik to nepieļauj
iedzīvotāji netic partijām

ir citas prioritātes: pensijas, bērnu pabalsti, ēku uzturēšana un celtniecība
ir daudz partiju ar līdzīgām programmām - tās var apvienoties
ir daudz svarīgākas lietas - veselība, izglītība, ēku celtniecība

ir daudz svarīgākas valsts vajadzības
ir jāceļ skolas, bērnudārzi

ir svarīgākas lietas, kur tērēt valsts budžetu
izveidot jaunas darba vietas Latgalē

ja atbalstīs valsts, partijas veidos visi, kam nav slinkums
ja cilvēks grib izveidot partiju, lai pats meklē līdzekļus

ja grib reklāmu, lai maksā savu naudu, nevis nodokļu maksātāju
ja partija ir nodibinājusies, tad lai domā, kur iegūt līdzekļus

ja partija izveidojas, tad jāzina pašiem, kur ņemt naudu
ja partijas tiktu finansētas no valsts budžeta, daudzi cilvēki dibinātu partijas un lieki iedzīvotos bagātībā

jārisina jauniešu problēmas
jo vairāk partiju, jo lielākas nekārtības

kālab jācieš no viņu ambīcijām personisko interešu subsidēšanā
kam tās partijas vajag

korupcijas darbības
kur vēl var citur izmantot tik nelietderīgi

labāk, lai šos līdzekļus novirza bērnu pabalstiem un pensijām
lai gādā paši

lai maksā biedru naudas
lai meklē paši sponsorus

lai ņem no varas vīriem - viņiem lielas algas
lai partijas pašas gādā sev naudu

lai pašas partijas domā, kur iegūt līdzekļus
lai pašas partijas rūpējas par saviem līdzekļiem

Latvijas iedzīvotāju nodokļi nav paredzēti politiskajām "spēlītēm"
līdzekļi būtu tērēti nevienlīdzīgi

līdzekļiem ir daudz citu nepieciešamu pielietojumu
ļoti lielas pēc tam viņiem algas no  mūsu nodokļiem

mums ir bagāti sponsori aiz okeāna
nauda no valsts budžeta jāizmanto lietderīgāk

nauda tiks izlietota nevajadzīgām reklāmām
naudu zemkopības un mazo uzņēmumu attīstībai, lai partijas naudu gūst no biedru naudām, no aktīvas darbības

savas tautas labā
nav jāfinansē, jo politiķiem nevar uzticēties

nav kārtīgs sadalījums, sadala naudu tikai sev
nav ticības, ka līdzekļi tiks pareizi izlietoti

neatbalstu partijas
nedrīkst pieļaut valsts budžeta izšķērdēšanu partiju ambīcijām

nedrīkst tērēt valsts (tautas) naudu politisko kampaņu realizācijai
nepietiek līdzekļu, lai uzturētu valsts īpašumus

neticu nevienai partijai
neticu, ka nodokļos iekasētā nauda tiek godīgi sadalīta

Frequency
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!
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neuzticos viņu godīgumam
nevēlas par savu nodokļu naudu uzturēt liekēžus

no budžeta ir jāņem svarīgākiem mērķiem
no tām partijām jau tā nav nekāda labuma

no valsts budžeta vajadzētu piešķirt vajadzīgākām lietām - algām, pabalstiem
nodokļi nav domāti liekēžiem

nodokļu nauda nav domāta citu ambīcijām
palielināt algas ierēdņiem, lai palielinātu to darba efektivitāti

par cilvēkiem arī ir jādomā (algas, pensijas ir mazas)
pārāk daudz ierēdņu dzīvo uz valsts rēķina

partijām jāfinansē sevi no savas biedru naudas
partijām jāuztur pašām sevi

partijām pašām jādomā, kur gūt finansējumu
partijām pašām jāizlemj, kur gūt sev finansējumu

partijām pašām vajag atrast naudu
partijām vajadzētu pašām ziedot priekš sevis

partijām vajadzētu strādāt tā, lai iedzīvotāji uzticētos
partijas biedri jau sen zog naudu no valsts

partijas bieži vien neattaisno vēlētāju uzticību
partijas jau tagad tērē nodokļu maksātāju naudu ne tikai algās, bet arī dažnedažādos projektos

partijas lai meklē sponsorus pašas
partijas nav stabilas

partijas pašas lai domā par sevis uzturēšanu
partijas tautu atceras tikai pirms vēlēšanām

partijas tikai sola un neko labu nedara
partijas varētu sākt vairāk strādāt, nevis kult tukšus salmus

partijas, iespējams, varētu izšķērdēt valsts līdzekļus
partijas, kas būs pie valdīšanas, sev piešķirs vairāk

partiju biedri nestrādā godīgi, bet algas ir ļoti lielas, tāpēc lai finansē paši no biedru naudām
partiju ir par daudz

partiju ir pārāk daudz
partiju uzskatu dažādība

pašām partijām pietiek naudas
pieņemot likumu, var piešķirt sev tik lielus līdzekļus, cik paši vēlas

pietiek, ka tauta apmaksā viņu greznās dzīves un ārzemju braucienus, kas notiek nepārtraukti, un nav saprotams, ko
mēs no tā iegūstam

politiķi ir negodīgi
politiķi strādā nevis cilvēku labā, bet viņu pašu interesēs

politiķi tikpat ir negodīgi
politiķiem jāstrādā godīgāk, lai var iegūt tautas uzticību

politiķiem pašiem jāatrod finansējums
priekš kam vajag tik daudz partiju

saradīsies simtiem partiju, visi vāks naudu
saradīsies vēl vairāk partiju, lai tikai tiktu pie valsts naudas

tā būtu dāvana politiķiem politiskās karjeras veidošanai, kas man nav pieņemami
tā ir izmesta nauda

tā ir principiāli nepareiza pieeja
tā nauda tādā gadījumā tiks iztērēta citiem mērķiem

tā tiktu finansētas reklāmu firmas
tādā gadījumā valsts būtu spiesta finansēt arī Latvijai naidīgas partijas
tāpat jau pārāk daudz nesaimnieciski izmanto valsts budžeta līdzekļus

tāpēc, ka tas nebūtu godīgi pret valsts iedzīvotājiem
tās ir privātpersonu dibinātas organizācijas

tās partijas ir tik daudz, ka labāk to naudu izlietot citur
tas prasīs budžeta deficītu

tik daudzām svarīgām lietām nepietiek
tiktu veidotas daudz jaunu nevajadzīgu partiju, jo finansējums būtu garantēts

uzradīsies kaudze partiju, kas gribēs naudu
vai pasaulē vēl kur šāda prakse?

vajag palielināt algas
vajag, lai deputāti beidzot sāk domāt par vienkāršo tautu

valstī arī bez partijām ir, kur likt naudu, piemēram, skolu labiekārtošana, medicīnas uzlabošana
valstī ir pārāk daudz partiju

Frequency
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850

valstij jau tā nav naudas priekš iedzīvotājiem, ja nu vēl sāks sponsorēt partijas, tad vispār bankrots
valstij līdzekļus vajag cilvēku saglabāšanai Latvijā

valstij nav tādas naudas
valsts budžetā nepietiek līdzekļu, lai finansētu partijas

valsts budžetam ir jāatrod līdzekļi svarīgākām lietām - mediķiem, skolām un tā tālāk
valsts budžetam nav jāapmaina paša apsaimniekotāji

valsts budžetam nav jārada lieka slodze
valsts nauda jātērē lietderīgāk

valsts naudai nevar būt sakara ar partijām
valsts naudas it kā nepietiek slimnīcām, bērniem, skolām, kāpēc jādod partijām

valsts nav tik bagāta, lai atbalstītu partijas
veidosies jaunas partijas

veidotos jaunas partijas no kurām nebūtu lielas jēgas, tāpat kā no šīm
vienreiz jāizbeidz sponsorēt

viņi nekāda labuma valstij nav devuši
viņi tāpat dzīvo "zili zaļi", jo saņem no nodokļu maksātāju naudas lielas summas

Total

Frequency

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850

3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!
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budžets ietver daudzas vajadzības, kuras netiek apmierinātas

dibinās tik partijas, bet iedzīvotāji tik maksās
domāju, ka būtu vairāk jādomā par cilvēkiem, nevis politiskajām partijām

drukās nevajadzīgus bukletus
ekonomiskā situācija Latvijā to nepieļauj

gudram, godīgam cilvēkam reklāma nav vajadzīga
ja cilvēki vēlēsies kādas partijas uzvaru, tad saziedos

ja dibina partiju, lai paši par sevi arī rūpējas, paši finansējas
ja dibina partiju, lai zina, kā sevi uzturēt

lai dod naudu medicīnai
lai finansējas paši

lai labāk parāda sevi darbos, nevis tērējas reklāmai
lai skolas grāmatas būtu bezmaksas

lietderīgi ir iespējams tērēt tikai nopelnīto naudu, nevis dāvināto
masu informācijas līdzekļos pieļaut visām partijām vienādas iespējas

mazāk būtu negodīgu politiķu
nabagam ir grūti sponsorēt šīs ļoti bagātas partijas
nabagu politiķu nav, bet nabagu cilvēku ļoti daudz

nebūs stimula partijām cīnīties, ja naudu dalīs no budžeta
neredzu jēgu tam, ka valsts finansē partijas

nopelnītu reklāmu devēji
partijām jāprot iegūt sev līdzekļus, lai pierādītu, ka kaut ko var paveikt

partijām pašām sevi jāuztur, ja vēlas, lai finansē bagātie
partijām valsts līdzekļi jau tiek- algu maksājot

partijas jau ir korumpētas
partijas nepilda priekšvēlēšanu solījumus

partiju ir pārāk daudz
politika nav pati svarīgākā valstī, svarīgāki ir bērni un viņu nākotne

tā būtu iespēja nozūmēt valsts naudu
tā nauda no valsts budžeta būs iedzīvotāju nodokļi

tad nepietiek naudas citām vajadzībām
tas būtu negodīgi attiecībā pret mazturīgo slāni
tiktu finansētas neprofesionālās, mazās partijas

to sastāvā ietilpst vieni no valsts finansiāli veiksmīgākajiem cilvēkiem
valsts līdzekļu izlietojums jābūt virzīts uz sociālo, ekonomisko jautājumu risināšanu, nevis grupējumu virzīšanu

politikā
valsts nav tik bagāta

Total

nesvērts skaits
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4. Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, ja Latvijā tiktu ieviests valsts
finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem argumentiem Jūs varētu piekrist!

174 17.4%

108 10.8%

126 12.6%

129 12.8%
107 10.7%
487 48.6%
180 17.9%

1003 130.9%

Samazinātos gadījumu skaits, kad valstij svarīgi lēmumi tiek pieņemti
partiju sponsoru interesēs

Uzlabotos opozīcijas darbs (parasti vairāk tiek ziedots tām partijām, kas ir
pie varas, bet valsts finansējums būtu visām partijām)

Palielinātos partiju daudzveidība, jo valsts finansējums ļautu partijām, kas
pārstāv trūcīgu cilvēku intereses, labāk konkurēt ar partijām, kas pārstāv

biznesa intereses
Partijas aktīvāk strādātu laikā starp vēlēšanām, nevis iztērētu visus savus

līdzekļus reklāmas kampaņām
Latvijas politika un politiķi kļūtu godīgāki

Neviens no šiem argumentiem nešķiet pārliecinošs
Grūti pateikt/NA

Lūdzu, norādiet, kuriem
no šiem argumentiem

Jūs varētu piekrist!

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: visi respondenti, n=1003

5. Ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju aktivitātēm, Jūsuprāt,
valsts varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt paredzēts šādiem mērķiem?

71 7.1%

80 7.9%

109 11.1%

56 5.7%

87 9.1%
57 5.8%
  

58 5.7%
471 46.7%
227 22.6%

1003 121.7%

Partiju politiskajām reklāmām (to izveidošanas un izvietošanas
izmaksu segšanai)

Cita veida komunikācijai ar vēlētājiem (piemēram, vēstuļu
sūtīšana, tikšanās ar vēlētājiem)

Partiju veiktajiem pētījumiem, lai tās varētu kvalitatīvāk izstrādāt
savas politiskās programmas

Partijas darbības nodrošināšanai, ikdienas aktivitātēm laikā starp
vēlēšanām

Jaunu partiju darbības uzsākšanai, ja tās spēj savākt noteiktu
atbalstītāju skaitu

Partiju reģionālo nodaļu darbības nodrošināšanai
Cita atbilde

Partijas pašas var izlemt, kā tērēt piešķirtos līdzekļus, tas nebūtu
jānosaka likumos

Valsts finansējumu nedrīkst piešķirt nekādiem mērķiem
Grūti pateikt/NA

Vai, Jūsuprāt, valsts
finansējums var tikt

paredzēts šādiem
mērķiem?

Total

nesvērts skaits kol %

Bāze: visi respondenti, n=1003
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Atbildes dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās
1. Lūdzu, norādiet, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt finansētas politiskās partijas!

233 23.8% 129 12.8% 225 22.7% 567 56.6% 8 .8% 291 29.2% 1003 145.9%
              

100 22.5% 60 13.0% 103 22.7% 258 56.8% 2 .4% 134 29.7% 455 145.1%
133 24.8% 69 12.6% 122 22.7% 309 56.5% 6 1.1% 157 28.8% 548 146.5%

              
32 25.1% 13 10.4% 28 21.3% 64 49.9% 2 1.5% 49 38.4% 128 146.7%
47 29.0% 17 10.4% 36 22.1% 101 61.8% 2 1.1% 44 27.2% 163 151.6%
52 28.0% 28 15.3% 56 30.4% 101 54.7% 1 .6% 57 30.7% 185 159.6%
43 23.1% 23 12.6% 44 23.8% 113 61.2%   46 24.7% 185 145.4%
59 17.2% 48 14.1% 61 17.9% 188 55.1% 3 .9% 95 27.6% 342 132.8%
              

19 14.9% 18 13.4% 15 12.1% 52 40.0% 2 1.7% 53 40.1% 131 122.2%
166 24.4% 88 12.9% 155 22.4% 394 57.2% 6 .9% 201 29.7% 687 147.5%
48 27.2% 23 12.1% 55 30.6% 121 65.7%   37 20.1% 185 155.8%
              

150 26.8% 77 13.4% 131 23.0% 341 59.9% 2 .3% 148 25.9% 572 149.2%
83 19.8% 52 12.0% 94 22.2% 226 52.4% 6 1.4% 143 33.5% 431 141.4%
              

198 24.9% 109 13.4% 193 23.9% 467 57.7% 7 .9% 222 27.8% 809 148.6%
35 18.7% 20 10.2% 32 17.2% 100 52.1% 1 .4% 69 35.4% 194 134.0%
              

49 26.4% 21 10.8% 45 23.9% 117 61.2% 1 .5% 47 25.0% 191 147.9%
118 25.8% 60 13.1% 120 26.3% 273 59.5% 3 .6% 123 26.9% 459 152.3%
66 19.2% 48 13.4% 60 16.6% 177 49.8% 4 1.2% 121 34.9% 353 135.3%
              

12 31.7% 5 12.6% 14 35.3% 31 78.9%   7 16.4% 40 175.0%
79 28.5% 37 12.8% 73 26.1% 171 60.4% 1 .4% 66 23.6% 283 151.9%
63 22.2% 34 12.2% 67 23.9% 160 56.5% 3 1.0% 88 31.3% 283 147.1%
4 28.6% 3 22.4% 6 43.5% 10 70.1%   1 7.4% 14 172.1%
9 28.8% 2 7.1% 5 16.2% 18 59.2%   8 27.8% 30 139.0%
36 16.3% 35 16.1% 40 18.3% 115 51.8% 1 .4% 65 29.0% 222 131.9%
13 24.4% 5 9.3% 8 14.4% 26 48.1% 1 1.8% 23 42.4% 54 140.4%
7 17.5% 3 8.0% 6 13.9% 17 42.2% 2 5.1% 18 45.0% 40 131.8%
10 27.1% 5 13.3% 6 15.2% 19 51.6%   15 40.7% 37 148.0%
              

33 22.4% 22 14.6% 26 17.4% 80 54.7% 1 .8% 45 29.7% 149 139.5%
33 22.0% 21 13.2% 35 23.4% 95 60.5%   44 27.3% 158 146.4%
38 24.1% 22 14.6% 34 21.8% 91 58.5% 3 1.9% 40 25.7% 156 146.6%
34 22.6% 17 11.0% 36 23.9% 86 56.1% 2 1.2% 41 27.5% 153 142.3%
34 27.0% 23 18.1% 34 27.7% 72 57.9%   32 26.1% 125 156.8%
61 24.3% 24 9.1% 60 22.5% 143 54.3% 2 .8% 89 34.3% 262 145.3%
              

59 18.3% 36 11.2% 93 29.1% 193 58.9% 3 .9% 93 28.7% 328 147.1%
65 27.3% 32 12.8% 48 20.2% 136 57.0%   70 29.4% 240 146.7%
25 18.2% 19 12.6% 28 19.9% 78 54.3% 2 1.4% 41 28.7% 143 135.1%
35 25.9% 22 16.5% 19 13.8% 65 47.9% 1 .6% 48 34.2% 138 138.9%
49 32.4% 20 12.9% 37 23.9% 95 61.6% 2 1.5% 39 25.4% 154 157.6%
              

59 18.3% 36 11.2% 93 29.1% 193 58.9% 3 .9% 93 28.7% 328 147.1%
118 31.5% 52 13.8% 90 23.7% 217 57.3% 4 1.1% 105 27.4% 381 154.8%
56 19.7% 41 13.3% 42 14.3% 157 53.3% 1 .3% 93 31.9% 294 132.8%
              

35 23.3% 109 70.9% 32 22.0% 65 43.6%   17 11.3% 153 171.1%
198 23.8% 20 2.3% 193 22.8% 502 59.0% 8 .9% 274 32.4% 850 141.3%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

.
Atbalsta partiju finansēšanu no valsts budžeta

Neatbalsta partiju finans. no valsts
budžeta/Grūti pateikt

Attieksme pret partiju
finansēšanu no valsts

budžeta

nesvērts skaits rindu %
No uzņēmumu ziedojumiem

nesvērts skaits rindu %
No valsts budžeta

nesvērts skaits rindu %

No Latvijas iedzīvotāju
ziedojumiem

nesvērts skaits rindu %

Ar biedru naudas maksājumiem
no partijas biedriem

nesvērts skaits rindu %
Citā veidā

nesvērts skaits rindu %
Grūti pateikt/NA

Lūdzu, norādiet, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt finansētas politiskās partijas!

nesvērts skaits rindu %

Total

Bāze: visi respondenti, n=1003

Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu

SKDS, 2007.gada septembris
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2. Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums šķiet piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu atļaut/paredzēt Latvijas likumos par partiju finansēšanu)!

231 23.6% 153 15.3% 212 21.6% 591 58.9% 141 14.5% 70 7.2% 330 33.2% 134 13.5% 3 .3% 228 22.8% 1003 210.8%
                      

107 24.1% 75 16.3% 106 23.5% 272 59.8% 72 16.3% 33 7.4% 167 36.8% 66 14.6%   91 20.3% 455 219.1%
124 23.3% 78 14.4% 106 19.8% 319 58.1% 69 12.9% 37 6.9% 163 30.0% 68 12.6% 3 .6% 137 24.9% 548 203.4%

                      
38 29.4% 20 15.9% 29 22.3% 68 53.2% 17 13.5% 6 4.8% 31 24.4% 15 11.5%   38 29.6% 128 204.5%
42 26.1% 22 13.4% 31 19.0% 99 60.5% 28 17.1% 13 7.9% 63 38.6% 26 15.9% 2 1.2% 34 21.2% 163 220.8%
55 29.6% 33 18.1% 59 32.0% 115 62.1% 35 19.0% 18 9.5% 68 36.8% 34 18.3%   40 21.6% 185 247.0%
41 22.1% 22 12.0% 43 23.5% 113 61.0% 30 16.3% 21 11.4% 68 36.7% 23 12.6% 1 .5% 37 19.8% 185 215.9%
55 16.1% 56 16.5% 50 14.7% 196 57.3% 31 9.1% 12 3.5% 100 29.5% 36 10.5%   79 22.9% 342 180.0%
                      

16 13.0% 17 12.8% 18 15.0% 63 48.3% 11 9.2% 3 2.8% 26 19.8% 12 9.2% 1 .8% 43 32.1% 131 163.1%
172 25.4% 108 15.9% 141 20.7% 399 57.8% 96 14.3% 48 7.0% 223 32.6% 96 14.1% 1 .1% 159 23.4% 687 211.3%
43 24.4% 28 14.6% 53 29.1% 129 70.1% 34 18.8% 19 10.6% 81 44.3% 26 14.5% 1 .6% 26 13.9% 185 241.0%
                      

150 26.8% 91 15.8% 124 21.9% 371 64.7% 82 14.4% 39 6.9% 219 38.7% 76 13.2% 1 .2% 104 18.2% 572 220.7%
81 19.5% 62 14.7% 88 21.1% 220 51.2% 59 14.6% 31 7.5% 111 25.8% 58 14.0% 2 .5% 124 28.8% 431 197.6%
                      

196 24.8% 133 16.4% 176 22.1% 490 60.4% 119 15.1% 59 7.4% 289 35.8% 114 14.2% 2 .3% 173 21.5% 809 217.8%
35 18.7% 20 10.4% 36 19.2% 101 52.3% 22 11.9% 11 6.2% 41 21.4% 20 10.8% 1 .6% 55 28.3% 194 179.9%
                      

48 26.1% 24 12.5% 45 24.0% 123 64.6% 31 16.8% 19 10.3% 74 38.9% 25 13.2%   37 19.1% 191 225.5%
121 26.5% 72 15.8% 113 24.8% 279 60.8% 71 15.6% 40 8.6% 165 35.9% 76 16.6% 2 .5% 97 21.1% 459 226.1%
62 18.1% 57 16.1% 54 15.5% 189 52.9% 39 11.5% 11 3.3% 91 25.8% 33 9.4% 1 .3% 94 27.3% 353 180.1%
                      

12 31.5% 7 17.8% 12 30.4% 34 85.5% 8 19.8% 6 15.4% 23 56.8% 7 17.9%   3 7.2% 40 282.2%
70 25.6% 44 15.1% 67 23.7% 176 62.1% 40 14.2% 23 7.8% 106 37.3% 41 14.7% 1 .4% 58 20.5% 283 221.5%
72 25.5% 40 14.7% 67 24.2% 165 58.5% 45 16.3% 25 9.0% 90 32.0% 44 15.3% 1 .4% 66 22.9% 283 218.8%
4 28.3% 3 22.4% 6 43.5% 10 70.1% 3 22.6% 2 15.2% 7 50.9% 4 30.9%     14 284.0%

11 34.5% 2 7.1% 6 19.6% 17 55.8% 6 20.1% 3 10.0% 13 42.8% 5 16.4%   7 25.3% 30 231.6%
31 13.9% 38 17.2% 34 15.9% 125 56.1% 22 10.2% 3 1.3% 58 26.5% 21 9.3%   52 23.5% 222 173.9%
12 22.5% 8 14.8% 9 16.5% 29 53.5% 7 13.1% 1 1.9% 14 26.0% 4 7.2%   17 31.6% 54 187.1%
8 20.0% 4 10.7% 7 16.6% 16 39.3% 8 20.1% 5 12.6% 6 14.4% 3 8.0% 1 2.4% 16 40.2% 40 184.3%

11 29.1% 7 19.1% 4 10.4% 19 51.2% 2 5.7% 2 5.2% 13 35.4% 5 14.8%   9 24.2% 37 195.2%
                      

33 22.8% 25 16.8% 29 20.3% 93 62.7% 19 13.2% 5 3.4% 39 26.9% 11 7.5%   31 20.1% 149 193.8%
37 24.9% 27 17.1% 40 26.6% 109 68.9% 21 14.2% 9 6.2% 54 35.4% 18 12.0%   25 15.2% 158 220.5%
35 22.3% 27 17.9% 29 18.4% 88 57.1% 19 12.5% 13 8.2% 47 29.1% 24 14.9% 1 .7% 34 21.8% 156 202.9%
37 24.6% 20 13.2% 33 22.4% 89 58.1% 23 15.9% 12 8.3% 59 39.0% 22 14.9% 1 .7% 32 20.9% 153 218.1%
28 22.5% 26 20.2% 28 22.3% 74 59.7% 24 19.5% 14 11.2% 48 38.1% 23 18.8%   24 19.7% 125 232.1%
61 24.2% 28 10.9% 53 20.4% 138 52.6% 35 13.2% 17 6.5% 83 31.8% 36 13.5% 1 .4% 82 31.2% 262 204.6%
                      

49 15.2% 51 16.0% 74 23.2% 196 60.1% 42 13.5% 18 5.7% 104 32.1% 31 9.7% 2 .7% 75 22.6% 328 198.9%
66 28.0% 31 12.5% 55 22.9% 154 64.1% 29 11.8% 13 5.5% 74 30.8% 35 14.4%   51 21.6% 240 211.7%
28 20.6% 21 14.1% 24 17.4% 79 54.8% 15 10.6% 7 5.1% 62 43.5% 16 11.4% 1 .8% 35 24.5% 143 202.8%
36 26.3% 29 21.1% 19 14.4% 66 48.3% 18 13.3% 6 4.3% 37 28.6% 13 9.4%   40 28.9% 138 194.5%
52 34.5% 21 13.6% 40 26.2% 96 61.8% 37 25.2% 26 17.3% 53 34.7% 39 25.8%   27 17.5% 154 256.6%
                      

49 15.2% 51 16.0% 74 23.2% 196 60.1% 42 13.5% 18 5.7% 104 32.1% 31 9.7% 2 .7% 75 22.6% 328 198.9%
123 32.8% 57 15.0% 83 22.1% 223 58.6% 65 17.3% 39 10.3% 128 34.1% 64 17.1% 1 .3% 83 21.8% 381 229.3%
59 21.1% 45 14.9% 55 19.0% 172 58.0% 34 11.8% 13 4.7% 98 33.1% 39 13.1%   70 24.1% 294 199.8%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

nesvērts
skaits rindu %

Uzņēmumu ziedojumi
nesvērts

skaits rindu %

Valsts budžeta līdzekļi
nesvērts

skaits rindu %

Latvijas iedzīvotāju
ziedojumi

nesvērts
skaits rindu %

Biedru naudas
maksājumi no partijas

biedriem
nesvērts

skaits rindu %

Ziedojumi no ārzemēm
nesvērts

skaits rindu %

Reliģisko organizāciju
ziedojumi

nesvērts
skaits rindu %

Partijas saimnieciskā
darbība (telpu

izīrēšana, laikrakstu
izdošana, suvenīru
pārdošana u.tml.)

nesvērts
skaits rindu %

No sabiedrisko
organizāciju un

arodbiedrību
ziedojumiem

nesvērts
skaits rindu %

Citā veidā
nesvērts

skaits rindu %

Grūti pateikt/NA

Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas avotiem Jums šķiet piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu atļaut/paredzēt Latvijas likumos par partiju finansēšanu)!

nesvērts
skaits rindu %

Total

Bāze: visi respondenti, n=1003

Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu

SKDS, 2007.gada septembris
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2. Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta

153 15.3% 850 84.7% 1003 100.0%
      

75 16.3% 380 83.7% 455 100.0%
78 14.4% 470 85.6% 548 100.0%
      

20 15.9% 108 84.1% 128 100.0%
22 13.4% 141 86.6% 163 100.0%
33 18.1% 152 81.9% 185 100.0%
22 12.0% 163 88.0% 185 100.0%
56 16.5% 286 83.5% 342 100.0%
      

17 12.8% 114 87.2% 131 100.0%
108 15.9% 579 84.1% 687 100.0%
28 14.6% 157 85.4% 185 100.0%
      

91 15.8% 481 84.2% 572 100.0%
62 14.7% 369 85.3% 431 100.0%
      

133 16.4% 676 83.6% 809 100.0%
20 10.4% 174 89.6% 194 100.0%
      

24 12.5% 167 87.5% 191 100.0%
72 15.8% 387 84.2% 459 100.0%
57 16.1% 296 83.9% 353 100.0%
      
7 17.8% 33 82.2% 40 100.0%
44 15.1% 239 84.9% 283 100.0%
40 14.7% 243 85.3% 283 100.0%
3 22.4% 11 77.6% 14 100.0%
2 7.1% 28 92.9% 30 100.0%
38 17.2% 184 82.8% 222 100.0%
8 14.8% 46 85.2% 54 100.0%
4 10.7% 36 89.3% 40 100.0%
7 19.1% 30 80.9% 37 100.0%
      

25 16.8% 124 83.2% 149 100.0%
27 17.1% 131 82.9% 158 100.0%
27 17.9% 129 82.1% 156 100.0%
20 13.2% 133 86.8% 153 100.0%
26 20.2% 99 79.8% 125 100.0%
28 10.9% 234 89.1% 262 100.0%
      

51 16.0% 277 84.0% 328 100.0%
31 12.5% 209 87.5% 240 100.0%
21 14.1% 122 85.9% 143 100.0%
29 21.1% 109 78.9% 138 100.0%
21 13.6% 133 86.4% 154 100.0%
      

51 16.0% 277 84.0% 328 100.0%
57 15.0% 324 85.0% 381 100.0%
45 14.9% 249 85.1% 294 100.0%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie ienākumi
uz vienu ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

nesvērts skaits rindu %

Atbalsta partiju finansēšanu no valsts
budžeta

nesvērts skaits rindu %

Neatbalsta partiju finans. no valsts
budžeta/Grūti pateikt

Attieksme pret partiju finansēšanu no valsts budžeta

nesvērts skaits rindu %

Total

Bāze: visi respondenti, n=1003

Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu

SKDS, 2007.gada septembris
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

54 34.9% 46 30.6% 24 15.1% 22 13.8% 19 12.7% 11 7.5% 9 5.9% 7 4.6% 5 2.9% 3 1.8% 2 1.3% 1 .5% 1 .8% 1 .8% 153 133.2%
                              

29 38.1% 24 33.7% 11 14.4% 9 11.2% 8 11.3% 4 5.2% 2 2.7% 5 6.9% 3 3.6% 3 3.6% 1 1.1%     1 1.6% 75 133.4%
25 31.7% 22 27.5% 13 15.8% 13 16.5% 11 14.1% 7 9.7% 7 9.1% 2 2.3% 2 2.2%   1 1.5% 1 1.1% 1 1.5%   78 133.0%
                              
2 10.2% 8 40.8% 2 9.7% 1 5.1% 1 5.0% 5 24.0% 2 9.9% 1 5.0%         1 4.8%   20 114.5%
9 40.7% 6 27.8% 2 9.4% 3 13.4% 4 18.0% 1 4.4% 2 9.2% 1 4.8%     1 4.4%       22 132.2%

16 48.3% 9 27.6% 5 15.3% 6 17.9% 4 12.2% 1 3.0% 2 5.7% 2 6.1% 1 3.4% 1 3.1%         33 142.6%
6 28.1% 6 25.9% 4 17.4% 4 17.6% 5 24.2% 1 4.1%     1 4.3%         1 5.2% 22 126.9%

21 38.2% 17 31.4% 11 19.7% 8 13.8% 5 8.5% 3 5.4% 3 5.0% 3 5.5% 3 4.9% 2 3.7% 1 1.8% 1 1.8%     56 139.7%
                              
6 35.9% 3 18.7% 5 27.5% 2 10.2% 3 18.9% 1 7.6% 1 4.3% 1 6.0%     1 5.3%     1 7.4% 17 141.9%

41 37.0% 33 31.1% 15 13.9% 14 12.1% 13 12.3% 8 7.5% 7 6.6% 5 4.8% 5 4.0% 2 1.7% 1 1.0%   1 1.1%   108 133.1%
7 25.8% 10 35.6% 4 12.9% 6 23.1% 3 10.7% 2 7.3% 1 3.7% 1 3.0%   1 3.2%   1 3.0%     28 128.4%
                              

31 33.1% 25 28.7% 18 19.0% 14 14.3% 11 12.5% 6 6.8% 6 6.6% 3 3.3% 5 4.9% 1 1.2% 2 2.2%       91 132.6%
23 37.4% 21 33.4% 6 9.6% 8 13.1% 8 13.0% 5 8.4% 3 4.8% 4 6.4%   2 2.7%   1 1.3% 1 1.8% 1 1.9% 62 134.0%
                              

47 34.8% 41 31.4% 22 15.8% 21 15.2% 17 13.1% 9 7.0% 8 6.1% 4 3.0% 5 3.3% 1 .8% 2 1.5% 1 .6% 1 .9% 1 .9% 133 134.2%
7 35.8% 5 25.4% 2 10.7% 1 4.5% 2 10.1% 2 10.9% 1 4.4% 3 15.8%   2 8.9%         20 126.5%
                              
9 37.8% 5 19.1% 1 4.2% 4 17.3% 4 17.3% 3 12.7%   1 4.2% 1 3.3%           24 115.9%

27 36.9% 22 30.9% 12 16.9% 12 15.8% 6 8.9% 6 8.6% 5 7.3% 4 5.6% 3 3.9% 1 1.4%       1 1.6% 72 137.6%
18 30.9% 19 35.4% 11 17.4% 6 9.5% 9 16.0% 2 3.6% 4 6.5% 2 3.3% 1 1.3% 2 3.2% 2 3.7% 1 1.5% 1 2.2%   57 134.6%
                              
1 13.6% 3 45.2%   2 25.6%   1 15.6%                 7 100.0%

19 43.7% 10 21.0% 4 9.1% 6 13.2% 6 14.3% 5 11.8% 2 5.0% 4 9.2% 1 1.8%           44 129.1%
12 29.0% 12 30.9% 8 20.2% 6 14.4% 4 10.7% 3 7.3% 3 7.8% 1 2.8% 3 6.9% 1 2.4%       1 2.8% 40 135.2%
3 100.0% 2 68.0% 1 37.0%                       3 205.0%
1 48.7%     2 100.0%                     2 148.7%

13 34.4% 13 36.0% 9 23.4% 4 9.7% 4 9.9% 1 2.5% 4 10.8% 2 5.5% 1 2.1% 2 5.4% 2 6.1% 1 2.5%     38 148.2%
2 23.6% 4 52.3%       1 11.8%             1 12.3%   8 100.0%
2 50.1% 1 24.8%     2 49.9%                   4 124.8%
1 12.8% 1 16.8% 2 24.8% 2 27.3% 3 43.8%                   7 125.6%
                              
9 33.0% 10 42.2% 7 28.1% 5 18.0% 4 16.9% 1 4.7% 2 7.0% 1 3.9% 1 4.0%           25 157.8%
9 33.1% 8 29.2% 4 15.6% 3 10.9% 4 15.2% 1 3.3% 3 10.8% 2 8.3% 1 2.8% 3 11.2% 1 4.5%       27 145.0%
9 32.7% 11 44.4% 5 16.6% 1 4.1% 2 7.2% 2 7.9%   1 3.0%     1 3.1%       27 119.1%
8 40.8% 3 14.4% 2 10.8% 2 10.1% 4 20.8%   2 11.0% 1 5.8% 2 7.6%         1 5.8% 20 127.1%

12 47.1% 6 21.8% 4 14.2% 5 19.2% 4 15.5% 2 7.6%   1 4.5% 1 4.3%     1 3.1%     26 137.3%
7 25.2% 8 28.7% 2 6.4% 6 19.5% 1 4.0% 5 18.0% 2 7.9% 1 2.7%         1 3.9%   28 116.5%
                              

14 27.4% 14 27.0% 4 7.9% 6 12.0% 6 11.7% 4 7.9% 4 8.6% 3 6.2%   3 5.3% 2 3.8% 1 1.6% 1 2.2%   51 121.6%
3 9.6% 10 32.1% 7 21.8% 6 19.7% 5 16.1% 3 10.1% 1 2.6% 2 6.7%             31 118.8%

12 57.0% 5 24.6% 5 22.7% 6 26.6% 1 5.6% 1 5.1% 1 4.9% 1 4.3% 2 8.5%           21 159.4%
14 48.2% 11 39.4% 5 16.2% 1 3.5% 5 17.1%   2 6.3% 1 3.1% 2 6.0%         1 3.9% 29 143.7%
11 51.5% 6 29.8% 3 15.0% 3 13.8% 2 10.0% 3 15.5% 1 4.1%   1 4.7%           21 144.5%
                              

14 27.4% 14 27.0% 4 7.9% 6 12.0% 6 11.7% 4 7.9% 4 8.6% 3 6.2%   3 5.3% 2 3.8% 1 1.6% 1 2.2%   51 121.6%
22 39.3% 19 34.3% 13 21.5% 8 13.8% 4 6.8% 6 11.0% 5 7.9% 2 3.1% 2 3.2%         1 2.1% 57 143.1%
18 38.1% 13 30.0% 7 15.4% 8 16.1% 9 21.6% 1 2.3%   2 4.7% 3 5.9%           45 134.2%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

nesvērts
skaits rindu %

Partijas nebūtu
atkarīgas no

sponsoriem, netiktu
lobēti lēmumi

nesvērts
skaits rindu %

Visām partijām
vienādas iespējas
(t.sk. reklamēties,

tikt pie varas)
nesvērts

skaits rindu %

Būtu vieglāk
izkontrolēt izlietotos

līdzekļus
nesvērts

skaits rindu %

Partijas vairāk
pildītu

priekšvēlēšanu
solījumus, būtu

atbildīgākas
nesvērts

skaits rindu %

Grūti pateikt/NA
nesvērts

skaits rindu %

Valsts nauda
pienākas arī partiju

finansēšanai
nesvērts

skaits rindu %

Pozitīva attieksme
pret partiju

finansēšanu no
valsts budžeta

nesvērts
skaits rindu %

Atbalstītu daļēju
partiju finansēšanu

no valsts (tikai
noteiktas grupas,
tikai noteiktiem

mērķiem)
nesvērts

skaits rindu %

Lai partijas mazāk
tērē naudu

reklāmām (vairāk
tiekas ar

iedzīvotājiem)
nesvērts

skaits rindu %

Cita atbilde
nesvērts

skaits rindu %

Budžeta līdzekļi
jāizlieto citiem,
svarīgākiem

mērķiem
nesvērts

skaits rindu %

Neuzticos partijām,
politiķiem,

neapmierina to
darība

nesvērts
skaits rindu %

Izveidosies daudz
jaunu partiju

nesvērts
skaits rindu %

Cilvēki var
izvēlēties, kam
ziedot, visiem

nepatīk vienas un
tās pašas partijas

Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs ATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

nesvērts
skaits rindu %

Total

Bāze: respondenti, kuri norādījuši, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=153
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

340 40.2% 220 26.0% 127 14.9% 70 8.1% 62 7.1% 43 5.1% 30 3.5% 29 3.4% 24 2.8% 12 1.5% 10 1.3% 7 .9% 6 .7%
                          

151 40.2% 89 23.5% 60 15.9% 39 9.8% 31 8.0% 13 3.4% 10 2.7% 18 4.7% 15 3.9% 2 .6% 5 1.4% 4 1.1% 2 .5%
189 40.3% 131 28.1% 67 14.0% 31 6.6% 31 6.4% 30 6.5% 20 4.2% 11 2.2% 9 1.9% 10 2.2% 5 1.2% 3 .7% 4 .9%

                          
46 43.2% 37 34.4% 13 11.7% 8 7.2% 3 2.9% 4 3.7% 2 1.8%   2 2.0%     3 2.7% 1 .9%
61 43.1% 32 23.1% 26 18.1% 9 6.2% 6 4.3% 8 5.6% 8 5.7% 6 4.3% 3 2.2% 4 2.8% 5 3.7%   3 2.1%
68 44.6% 35 23.0% 24 15.9% 12 8.1% 10 6.6% 10 6.6% 4 2.7% 7 4.4% 6 4.0% 3 2.0% 1 .6% 2 1.3%   
54 33.1% 42 25.6% 23 14.2% 14 8.7% 22 13.4% 8 4.9% 4 2.4% 7 4.3% 4 2.5% 3 1.9% 3 1.9% 1 .6%   
111 38.9% 74 25.7% 41 14.2% 27 9.4% 21 7.3% 13 4.6% 12 4.2% 9 3.2% 9 3.2% 2 .7% 1 .3% 1 .4% 2 .7%

                          
40 37.3% 40 34.6% 10 8.4% 12 10.8% 4 3.0% 6 5.1% 7 6.4% 2 1.8% 5 4.6% 1 .8%   2 1.8% 1 .6%
226 39.0% 152 26.7% 90 15.5% 49 8.4% 47 7.9% 29 5.0% 16 2.8% 21 3.5% 10 1.7% 4 .7% 8 1.5% 3 .6% 3 .6%
74 46.7% 28 17.4% 27 17.3% 9 5.2% 11 7.3% 8 5.3% 7 4.3% 6 3.8% 9 5.8% 7 4.7% 2 1.5% 2 1.3% 2 1.4%
                          

205 42.6% 102 21.4% 77 16.2% 49 10.1% 37 7.5% 21 4.4% 18 3.8% 19 3.7% 17 3.4% 11 2.4% 8 1.8% 3 .7% 6 1.3%
135 37.1% 118 32.0% 50 13.1% 21 5.5% 25 6.7% 22 6.0% 12 3.2% 10 2.9% 7 2.1% 1 .3% 2 .6% 4 1.1%   

                          
287 42.5% 161 24.1% 104 15.4% 58 8.5% 48 6.9% 33 4.9% 27 3.9% 23 3.3% 23 3.4% 11 1.7% 10 1.6% 5 .8% 6 .9%
53 30.8% 59 33.7% 23 12.9% 12 6.5% 14 8.0% 10 5.9% 3 1.9% 6 3.7% 1 .6% 1 .6%   2 1.3%   
                          

81 48.0% 30 18.4% 29 17.5% 14 8.0% 14 8.3% 13 7.7% 7 4.1% 6 3.4% 3 1.7% 4 2.3% 1 .7% 1 .7% 1 .7%
149 38.9% 97 24.8% 55 14.1% 29 7.4% 32 8.1% 20 5.1% 13 3.4% 16 4.2% 14 3.5% 6 1.6% 7 1.9% 3 .8% 3 .8%
110 37.6% 93 32.2% 43 14.4% 27 9.1% 16 5.2% 10 3.5% 10 3.4% 7 2.1% 7 2.4% 2 .7% 2 .8% 3 1.1% 2 .7%

                          
15 46.1% 7 21.0% 3 9.2% 2 5.7% 2 5.9% 1 3.1% 2 4.9% 2 6.2%   1 2.9%   1 3.3%   
95 39.3% 61 25.7% 34 14.2% 14 5.8% 21 8.7% 22 9.2% 10 4.0% 5 2.3% 7 3.0% 6 2.6% 3 1.4% 2 .9% 3 1.4%
105 43.6% 55 22.4% 37 15.4% 22 8.8% 22 8.7% 10 3.8% 5 2.3% 12 4.8% 7 2.7% 1 .3% 4 1.8% 1 .4% 1 .4%
7 63.2% 1 9.6% 2 16.0% 2 18.9%       1 8.3% 1 10.1% 1 10.0%       
8 28.9% 3 11.7% 8 27.1% 3 10.7% 1 3.7%   3 11.4% 2 7.1% 2 7.1% 1 3.5% 1 2.8%     
65 35.5% 53 29.0% 26 14.1% 16 8.5% 10 5.3% 4 2.1% 6 3.2% 7 3.8% 5 2.7% 1 .6% 1 .6% 2 1.2% 1 .4%
21 46.3% 17 37.2% 6 12.7% 4 8.5% 1 2.2% 2 4.6% 2 4.3%   1 2.5%     1 2.1%   
13 36.2% 14 38.8% 6 16.3% 2 6.1% 2 6.0% 3 7.8% 2 5.2%           1 3.0%
11 34.1% 9 30.8% 5 16.9% 5 17.3% 3 8.6% 1 3.3%     1 3.9% 1 3.9% 1 3.9%     
                          

52 41.1% 32 24.9% 20 17.5% 15 12.2% 8 6.8% 7 5.4% 3 2.3% 4 3.3% 3 2.7% 1 1.0% 4 3.7%     
55 43.1% 22 16.1% 19 14.6% 13 9.7% 12 9.1% 8 6.2% 6 4.9% 5 3.6% 4 3.2% 3 2.6% 3 3.0% 1 .9% 2 1.4%
60 48.0% 25 18.5% 20 15.2% 15 11.6% 10 7.4% 4 3.1% 5 4.2% 4 2.9% 4 2.8% 2 1.4%     1 .9%
61 46.4% 32 23.9% 18 13.0% 10 7.5% 7 5.3% 9 7.6% 4 2.7% 7 5.6% 6 4.8% 1 .7% 2 1.4% 1 .6%   
39 39.5% 23 23.6% 14 13.7% 3 3.2% 9 8.5% 7 6.8% 3 3.3% 2 2.0% 2 2.1% 2 1.9%   2 2.1% 2 2.2%
73 31.2% 86 37.4% 36 15.1% 14 5.8% 16 6.7% 8 3.3% 9 3.6% 7 2.9% 5 1.9% 3 1.4% 1 .4% 3 1.4% 1 .5%
                          

89 32.8% 69 25.5% 42 14.7% 24 8.3% 19 6.6% 22 7.9% 9 3.2% 11 4.0% 9 3.1% 3 1.1% 1 .3% 4 1.6% 2 .8%
77 36.5% 54 25.9% 40 19.4% 21 10.0% 20 9.7% 7 3.4% 6 2.7% 5 2.4% 3 1.4% 1 .5% 1 .6% 2 1.0% 2 1.1%
52 42.0% 31 25.2% 19 15.8% 10 8.4% 8 6.6% 5 4.3% 3 2.7% 11 9.2% 3 2.4% 1 .7% 2 1.7% 1 .9%   
46 42.6% 44 40.1% 8 7.0% 6 5.1% 3 2.7% 5 5.0% 5 5.0% 2 2.0% 4 4.1% 3 2.9% 3 3.2%   2 1.4%
76 57.9% 22 15.5% 18 14.3% 9 7.0% 12 8.4% 4 2.8% 7 4.9%   5 3.9% 4 3.1% 3 2.5%     
                          

89 32.8% 69 25.5% 42 14.7% 24 8.3% 19 6.6% 22 7.9% 9 3.2% 11 4.0% 9 3.1% 3 1.1% 1 .3% 4 1.6% 2 .8%
148 45.4% 78 23.9% 52 16.2% 29 8.8% 22 6.7% 18 5.9% 14 4.1% 7 2.2% 10 3.4% 5 1.6% 3 1.0% 2 .6% 4 1.2%
103 41.5% 73 29.2% 33 13.5% 17 6.9% 21 8.2% 3 1.0% 7 3.1% 11 4.2% 5 1.8% 4 1.6% 6 2.7% 1 .5%   

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

nesvērts
skaits rindu %

Budžeta līdzekļi
jāizlieto citiem,

svarīgākiem
mērķiem

nesvērts
skaits rindu %

Grūti pateikt/NA
nesvērts

skaits rindu %

Partijām pašām
jārūpējas par savu

finansējumu (piem.,
biedru naudas)

nesvērts
skaits rindu %

Partijas nestrādā
valsts labā, bet
savās interesēs

nesvērts
skaits rindu %

Negatīva attieksme
pret partiju

finansēšanu no
valsts budžeta

nesvērts
skaits rindu %

Neuzticos partijām,
politiķiem,

neapmierina to
darbība

nesvērts
skaits rindu %

Partijas jau tagad
saņem daudz

naudas, to biedri ir
bagāti

nesvērts
skaits rindu %

Partiju ir pārāk
daudz

nesvērts
skaits rindu %

Nauda tiks
izsaimniekota

nesvērts
skaits rindu %

Izveidosies daudz
jaunu partiju

nesvērts
skaits rindu %

Lai partijas mazāk
tērē naudu

reklāmām (vairāk
tiekas ar

iedzīvotājiem)
nesvērts

skaits rindu %

Cilvēki var
izvēlēties, kam
ziedot, visiem

nepatīk vienas un
tās pašas partijas

nesvērts
skaits rindu %

Nesakārtota
likumdošana

Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850
Tabulas turpinājums nākamajā lpp.
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3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

4 .5% 3 .4% 3 .3% 3 .4% 3 .3% 3 .3% 2 .2% 2 .2% 2 .2% 1 .1% 1 .1% 850 118.6%
                        
1 .3% 3 .8% 1 .3% 1 .3% 2 .5%   1 .3% 2 .4% 1 .2%   1 .3% 380 119.0%
3 .7%   2 .4% 2 .5% 1 .2% 3 .6% 1 .2%   1 .2% 1 .2%   470 118.3%
                        
      2 1.8%               108 112.3%
1 .7% 1 .8%                   141 122.8%
1 .6%   1 .7% 1 .7%   2 1.2%     1 .6%     152 123.6%
2 1.3%   1 .6%   2 1.2% 1 .6% 1 .7%       1 .6% 163 118.5%
  2 .7% 1 .3%   1 .4%   1 .4% 2 .7% 1 .3% 1 .3%   286 116.0%
                       
  1 .8% 1 .7%       1 .8% 1 .8% 1 .7% 1 .7%   114 119.7%
3 .5% 2 .4% 2 .4% 3 .6% 3 .5% 1 .2% 1 .2% 1 .1% 1 .2%   1 .2% 579 116.9%
1 .7%         2 1.2%           157 124.1%
                        
2 .5% 1 .2% 1 .2% 2 .5%   3 .6% 2 .4% 2 .3% 2 .4%   1 .2% 481 122.4%
2 .5% 2 .6% 2 .6% 1 .3% 3 .8%         1 .2%   369 113.7%
                        
2 .3% 3 .4% 1 .1% 2 .3% 3 .4% 3 .4% 2 .3% 2 .2% 2 .3% 1 .1% 1 .2% 676 121.0%
2 1.2%   2 1.3% 1 .7%               174 108.9%
                        
2 1.4% 1 .5% 1 .6%     1 .6% 1 .7%         167 125.2%
2 .5% 1 .3% 1 .3% 3 .8% 1 .3% 2 .5%         1 .3% 387 117.6%
  1 .3% 1 .3%   2 .7%   1 .3% 2 .6% 2 .6% 1 .3%   296 116.2%
                        
          1 2.8%           33 111.2%
3 1.3% 1 .5% 1 .4%     1 .4% 1 .5%         239 121.6%
1 .4% 1 .4% 1 .4% 3 1.3% 1 .4%             243 118.4%
                      11 136.0%
          1 3.1%         1 3.6% 28 120.8%
  1 .5% 1 .5%   2 1.2%   1 .6% 2 1.1% 1 .5% 1 .5%   184 112.0%
                      46 120.3%
                      36 119.4%
                1 3.2%     30 125.8%
                        
  1 .7% 1 .9% 1 .8%         1 .8%     124 124.0%
    1 .7% 1 1.0% 1 .8%   1 .7% 2 1.4% 1 .7%     131 123.6%
1 .8%       1 .7%             129 117.5%
2 1.6% 1 1.0%   1 .9%     1 .9%       1 .8% 133 124.5%
1 1.1%   1 1.0%     1 .9%           99 112.1%
  1 .4%     1 .4% 2 .8%       1 .3%   234 113.5%
                        
1 .4% 1 .3% 3 1.1% 1 .4% 2 .7%     1 .3%     1 .4% 277 113.5%
1 .6% 1 .4%   1 .5%               209 116.0%
          2 1.6%   1 .7% 1 .7% 1 .7%   122 123.4%
1 1.0% 1 1.2%         2 1.8%         109 124.8%
1 .7%     1 .8% 1 .8% 1 .7%     1 .7%     133 124.0%
                        
1 .4% 1 .3% 3 1.1% 1 .4% 2 .7%     1 .3%     1 .4% 277 113.5%
3 1.0% 1 .4%   1 .4% 1 .3% 2 .6%       1 .2%   324 123.9%
  1 .3%   1 .4%   1 .4% 2 .8% 1 .3% 2 .7%     249 117.3%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

nesvērts
skaits rindu %

Cita atbilde
nesvērts

skaits rindu %

Nav pieņemamas
dažu partiju
politiskās
nostādnes

nesvērts
skaits rindu %

Partiju finansējumu
nosaka likums

nesvērts
skaits rindu %

Tiks paaugstināti
nodokļi

nesvērts
skaits rindu %

Tāpat jau daudz
naudas tiek tērēts
valsts pārvaldei

(ierēdņi u.c.)
nesvērts

skaits rindu %

Visām partijām
vienādas iespējas
(t.sk. reklamēties,

tikt pie varas)
nesvērts

skaits rindu %

Tā būs peļņa
reklāmdevējiem

nesvērts
skaits rindu %

Tāpat partijas
rīkosies negodigi,
būs korumpētas

nesvērts
skaits rindu %

Partijas nebūtu
atkarīgas no

sponsoriem, netiktu
lobēti lēmumi

nesvērts
skaits rindu %

Valsts nauda
pienākas arī partiju

finansēšanai
nesvērts

skaits rindu %

Atbalstītu daļēju
partiju finansēšanu

no valsts (tikai
noteiktas grupas,
tikai noteiktiem

mērķiem)

Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs NEATBALSTĀT partiju finansēšanu no valsts budžeta!

nesvērts
skaits rindu %

Total

Bāze: respondenti, kuri NAV NORĀDĪJUŠI, ka  ATBALSTA partiju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, n=850
Tabulas turpinājums nākamajā lpp.
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4. Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem argumentiem Jūs varētu piekrist!

175 17.4% 108 10.8% 125 12.6% 129 12.8% 111 10.7% 487 48.6% 180 17.9% 1003 130.9%
                

75 16.2% 46 10.1% 62 13.2% 56 12.5% 41 8.9% 233 51.2% 80 17.7% 455 129.9%
100 18.4% 62 11.4% 63 12.0% 73 13.2% 70 12.3% 254 46.3% 100 18.1% 548 131.7%

                
18 14.2% 12 9.6% 20 15.2% 14 11.1% 9 7.1% 55 43.1% 27 21.0% 128 121.3%
31 19.0% 17 10.3% 22 13.3% 19 11.6% 15 9.1% 85 52.1% 22 13.9% 163 129.3%
37 19.9% 32 17.5% 22 12.1% 33 17.9% 26 14.0% 85 45.9% 32 17.3% 185 144.6%
28 14.9% 13 6.8% 22 11.7% 21 11.4% 15 8.1% 99 53.4% 36 19.8% 185 126.1%
61 18.0% 34 10.1% 39 11.5% 42 12.3% 46 13.2% 163 47.8% 63 18.2% 342 131.1%
                

14 10.8% 5 3.7% 13 10.0% 11 9.3% 16 11.6% 66 50.4% 32 23.8% 131 119.7%
122 17.6% 78 11.3% 92 13.4% 98 14.1% 76 10.8% 325 47.2% 122 17.9% 687 132.4%
39 21.1% 25 13.6% 20 11.2% 20 10.5% 19 9.6% 96 52.6% 26 14.0% 185 132.6%
                

98 16.9% 57 10.0% 76 13.5% 73 12.6% 68 11.3% 293 51.1% 77 13.6% 572 129.0%
77 18.0% 51 11.9% 49 11.4% 56 13.1% 43 9.9% 194 45.3% 103 23.7% 431 133.3%
                

145 17.7% 92 11.4% 104 12.9% 112 13.7% 94 11.2% 404 49.8% 122 15.4% 809 132.1%
30 16.0% 16 8.3% 21 11.0% 17 9.2% 17 8.6% 83 43.1% 58 29.2% 194 125.4%
                

34 17.5% 17 8.7% 19 10.1% 29 14.6% 18 8.9% 96 50.3% 33 18.0% 191 127.9%
87 18.9% 59 12.9% 66 14.3% 60 13.1% 46 10.0% 222 48.6% 80 17.1% 459 134.9%
54 15.2% 32 9.0% 40 11.4% 40 11.4% 47 12.7% 169 47.7% 67 19.2% 353 126.6%
                
8 20.2% 6 15.7% 6 15.2% 6 16.2% 4 9.8% 23 55.9% 4 10.3% 40 143.5%

67 23.3% 36 12.8% 38 13.3% 38 12.9% 28 9.5% 127 45.2% 51 18.5% 283 135.4%
37 12.9% 27 9.3% 33 11.8% 40 14.1% 27 9.6% 140 49.7% 56 19.2% 283 126.7%
2 15.2% 3 22.7% 4 30.1% 2 15.2% 3 22.4% 9 62.7%   14 168.4%
7 24.3% 4 13.7% 4 13.7% 3 10.5% 2 6.6% 19 62.8% 2 6.5% 30 138.0%

36 16.5% 23 10.6% 25 11.4% 25 11.3% 32 13.8% 105 47.1% 42 19.2% 222 129.8%
6 11.3% 4 7.7% 7 12.5% 4 7.4% 7 12.7% 23 42.8% 11 20.4% 54 114.8%
6 14.8% 1 2.6% 3 7.8% 4 10.3% 3 7.5% 21 52.9% 9 22.3% 40 118.3%
6 16.1% 4 9.9% 5 14.2% 7 20.2% 5 13.6% 20 52.9% 5 13.6% 37 140.4%
                

25 16.3% 19 12.3% 23 15.6% 25 16.6% 12 7.8% 72 48.8% 27 17.9% 149 135.4%
33 21.2% 17 11.0% 17 11.1% 18 11.7% 22 13.2% 79 50.8% 25 15.0% 158 134.0%
27 17.6% 14 9.6% 20 12.8% 23 14.9% 20 12.5% 82 52.3% 19 11.8% 156 131.5%
22 14.2% 10 6.3% 12 8.2% 26 16.7% 21 13.7% 73 47.4% 25 16.2% 153 122.7%
32 25.0% 21 16.9% 20 16.0% 14 11.6% 15 11.7% 49 39.6% 25 20.2% 125 141.1%
36 14.0% 27 10.2% 33 12.5% 23 8.6% 21 7.8% 132 50.2% 59 22.9% 262 126.1%
                

60 19.0% 38 11.8% 37 11.7% 27 8.5% 45 13.5% 146 44.0% 73 22.3% 328 130.8%
34 13.4% 14 5.8% 27 11.3% 31 12.5% 21 8.5% 133 55.9% 40 16.8% 240 124.2%
27 18.7% 20 13.9% 21 15.1% 25 17.2% 18 12.0% 62 43.1% 22 15.2% 143 135.2%
23 16.7% 16 12.3% 15 10.5% 22 16.1% 13 9.0% 62 44.3% 29 21.2% 138 130.0%
31 20.0% 20 12.7% 25 16.2% 24 15.7% 14 8.9% 84 55.4% 16 9.9% 154 138.8%
                

60 19.0% 38 11.8% 37 11.7% 27 8.5% 45 13.5% 146 44.0% 73 22.3% 328 130.8%
56 14.6% 42 11.2% 41 10.9% 48 12.6% 34 8.5% 211 55.6% 57 15.0% 381 128.3%
59 19.3% 28 9.3% 47 15.7% 54 17.9% 32 10.6% 130 44.6% 50 17.0% 294 134.3%
                

92 60.0% 65 42.9% 65 43.0% 61 40.0% 54 34.5% 5 3.6% 8 5.2% 153 229.1%

83 9.7% 43 5.0% 60 7.1% 68 8.0% 57 6.4% 482 56.7% 172 20.2% 850 113.1%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

.
Atbalsta partiju finansēšanu no

valsts budžeta
Neatbalsta partiju finans. no valsts

budžeta/Grūti pateikt

Attieksme pret
partiju finansēšanu

no valsts budžeta

nesvērts skaits rindu %

Samazinātos gadījumu skaits,
kad valstij svarīgi lēmumi tiek

pieņemti partiju sponsoru
interesēs

nesvērts skaits rindu %

Uzlabotos opozīcijas darbs
(parasti vairāk tiek ziedots tām
partijām, kas ir pie varas, bet
valsts finansējums būtu visām

partijām)
nesvērts skaits rindu %

Palielinātos partiju daudzveidība,
jo valsts finansējums ļautu

partijām, kas pārstāv trūcīgu
cilvēku intereses, labāk konkurēt
ar partijām, kas pārstāv biznesa

intereses
nesvērts skaits rindu %

Partijas aktīvāk strādātu laikā
starp vēlēšanām, nevis iztērētu
visus savus līdzekļus reklāmas

kampaņām
nesvērts skaits rindu %

Latvijas politika un politiķi kļūtu
godīgāki

nesvērts skaits rindu %

Neviens no šiem argumentiem
nešķiet pārliecinošs

nesvērts skaits rindu %
Grūti pateikt/NA

Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem argumentiem Jūs varētu piekrist!

nesvērts skaits rindu %

Total

Bāze: visi respondenti, n=1003

Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu

SKDS, 2007.gada septembris

48



5. Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt paredzēts šādiem mērķiem?

71 7.1% 80 7.9% 109 11.1% 56 5.7% 87 9.1% 57 5.8%   58 5.7% 471 46.7% 227 22.6% 1003 121.7%
                      

36 7.9% 32 7.0% 51 11.5% 22 4.9% 37 8.4% 24 5.4%   30 6.5% 225 49.5% 99 21.6% 455 122.7%
35 6.5% 48 8.8% 58 10.7% 34 6.4% 50 9.6% 33 6.1%   28 5.1% 246 44.2% 128 23.5% 548 120.9%
                      
9 7.1% 12 9.2% 14 10.9% 8 6.4% 18 13.8% 11 8.5%   5 4.0% 47 36.6% 35 27.6% 128 124.2%
9 5.6% 12 7.3% 21 12.8% 13 7.8% 18 10.9% 10 6.1%   11 6.7% 83 50.8% 28 17.5% 163 125.7%

17 9.4% 19 10.1% 28 15.3% 10 5.4% 18 10.1% 9 4.9%   12 6.6% 83 44.5% 40 21.5% 185 127.8%
11 5.9% 14 7.5% 16 9.0% 9 4.8% 14 7.7% 8 4.5%   5 2.7% 96 51.7% 42 22.6% 185 116.4%
25 7.5% 23 6.6% 30 8.7% 16 4.8% 19 5.6% 19 5.6%   25 7.5% 162 47.3% 82 24.0% 342 117.4%
                      
6 5.1% 3 2.4% 15 11.8% 3 2.1% 12 10.6% 6 4.4%   7 5.8% 63 47.4% 37 27.7% 131 117.3%

52 7.6% 60 8.6% 67 10.0% 45 6.7% 64 9.6% 43 6.4%   42 6.1% 313 45.0% 155 22.7% 687 122.8%
13 6.9% 17 9.3% 27 14.5% 8 4.3% 11 6.0% 8 4.2%   9 4.5% 95 52.2% 35 18.7% 185 120.7%
                      

38 6.5% 53 9.2% 58 10.1% 37 6.6% 54 9.8% 39 6.8%   30 5.3% 282 49.1% 109 19.1% 572 122.5%
33 8.0% 27 6.3% 51 12.3% 19 4.6% 33 8.1% 18 4.4%   28 6.3% 189 43.4% 118 27.2% 431 120.8%
                      

56 6.9% 68 8.3% 89 11.0% 47 5.9% 71 9.1% 50 6.2%   48 5.9% 386 47.4% 168 20.9% 809 121.7%
15 8.2% 12 6.5% 20 11.4% 9 4.9% 16 9.0% 7 3.8%   10 5.1% 85 43.3% 59 29.8% 194 122.0%
                      

10 5.2% 14 7.0% 17 9.2% 8 4.1% 11 6.1% 13 7.0%   10 4.8% 105 54.7% 32 17.5% 191 115.5%
33 7.4% 41 8.9% 58 12.8% 27 6.1% 54 12.2% 22 5.0%   25 5.6% 211 45.6% 107 23.1% 459 126.7%
28 7.8% 25 7.0% 34 9.6% 21 6.1% 22 6.3% 22 6.2%   23 6.6% 155 43.6% 88 24.9% 353 118.1%
                      
4 9.7% 3 7.8% 5 13.2% 2 5.1% 3 7.3% 3 8.6%   1 2.8% 22 53.3% 7 17.6% 40 125.5%

19 6.8% 23 7.9% 31 11.2% 18 6.6% 30 11.1% 12 4.4%   16 5.4% 134 47.2% 62 22.1% 283 122.7%
18 6.7% 23 8.1% 32 11.5% 10 3.6% 25 9.3% 16 5.9%   17 6.1% 131 45.6% 69 24.3% 283 121.2%
2 15.2% 4 29.9% 3 22.7% 3 22.1% 2 15.2% 2 15.2%     9 62.7%   14 183.0%
  2 6.5% 4 13.3% 2 6.2% 5 17.0% 2 5.9%   1 3.4% 20 66.5% 1 3.9% 30 122.9%

18 8.2% 16 7.4% 20 8.9% 13 6.0% 15 6.9% 15 6.7%   15 6.8% 94 42.0% 59 26.6% 222 119.6%
3 5.4% 4 7.1% 5 9.3% 4 7.6% 3 5.6% 3 5.4%   3 5.6% 19 35.2% 17 31.8% 54 113.0%
3 8.0% 1 2.7% 5 12.7% 1 2.7% 1 2.7% 2 5.2%   3 7.5% 22 54.9% 5 11.7% 40 108.0%
4 10.0% 4 9.6% 4 10.6% 3 7.8% 3 8.3% 2 5.7%   2 5.9% 20 53.6% 7 19.3% 37 130.8%
                      

13 8.9% 10 6.6% 24 16.6% 6 4.3% 12 8.6% 7 4.7%   9 6.0% 73 49.1% 29 19.0% 149 123.9%
15 9.5% 16 10.6% 15 9.8% 13 8.4% 12 8.2% 11 6.8%   10 6.2% 80 51.5% 27 16.0% 158 126.9%
5 3.1% 10 6.5% 18 12.0% 6 4.1% 15 10.1% 10 7.1%   13 9.0% 77 48.7% 31 19.1% 156 119.7%

15 10.2% 14 9.0% 16 10.7% 9 6.1% 21 14.1% 11 7.2%   8 5.0% 57 36.4% 43 28.4% 153 127.2%
10 8.3% 16 12.2% 16 12.7% 8 7.0% 13 10.6% 9 7.8%   8 5.8% 51 41.2% 28 22.4% 125 128.0%
13 4.8% 14 5.3% 20 7.8% 14 5.1% 14 5.6% 9 3.3%   10 4.0% 133 50.1% 69 26.8% 262 112.8%
                      

21 6.5% 28 9.0% 40 12.7% 16 5.1% 29 9.3% 22 6.9%   18 5.5% 139 41.6% 89 27.0% 328 123.7%
21 8.6% 15 6.4% 26 10.8% 20 8.3% 19 8.2% 11 4.4%   7 2.9% 120 50.0% 54 22.7% 240 122.3%
6 4.3% 18 12.2% 13 8.9% 8 5.8% 14 10.1% 8 5.8%   7 4.8% 71 49.7% 26 18.1% 143 119.9%

11 8.0% 6 3.9% 11 8.4% 7 5.4% 14 11.0% 9 6.8%   11 8.2% 53 37.5% 41 29.3% 138 118.5%
12 7.8% 13 8.3% 19 12.5% 5 3.2% 11 7.3% 7 4.5%   15 9.3% 88 58.0% 17 10.5% 154 121.4%
                      

21 6.5% 28 9.0% 40 12.7% 16 5.1% 29 9.3% 22 6.9%   18 5.5% 139 41.6% 89 27.0% 328 123.7%
26 7.0% 25 6.3% 35 9.3% 19 5.3% 27 7.4% 16 4.4%   19 5.0% 198 51.7% 82 21.3% 381 117.7%
24 8.0% 27 8.9% 34 11.6% 21 7.0% 31 11.0% 19 6.3%   21 6.9% 134 45.6% 56 19.4% 294 124.8%
                      

44 28.8% 37 23.6% 48 32.3% 30 20.0% 41 27.7% 23 15.9%   26 16.8% 2 1.4% 22 13.7% 153 180.2%

27 3.2% 43 5.1% 61 7.3% 26 3.1% 46 5.7% 34 4.0%   32 3.7% 469 54.8% 205 24.2% 850 111.2%

Visi respondenti
.

Vīrietis
Sieviete

Dzimums

.
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 74

Vecums

.
Pamatizglītība

Vidējā, vidējā speciālā
Augstākā

Izglītība

.
Latvietis (-te)

Cits (-ta)
Tautība

.
LR pilsoņi

Respondenti bez LR pilsonības
Pilsonības statuss

.
Valsts sektorā

Privātajā sektorā
Nestrādāju

Nodarbinātības
sektors

.
Vadītājs

Speciālists, ierēdnis
Strādnieks
Zemnieks

Individuālais darbs
Pensionārs

Skolnieks, students
Mājsaimniece
Bezdarbnieks

Pamatnodarbošanās

.
zemi: līdz Ls85

vidēji zemi: Ls86-Ls115
vidēji: Ls116-Ls170

vidēji augsti: Ls171-Ls250
augsti: Ls251 un vairāk

Nezin/NA

Mēneša vidējie
ienākumi uz vienu
ģimenes locekli

.
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale

Reģions

.
Rīga

cita pilsēta
lauki

Apdzīvota vieta

.
Atbalsta partiju finansēšanu no

valsts budžeta
Neatbalsta partiju finans. no
valsts budžeta/Grūti pateikt

Attieksme pret
partiju finansēšanu

no valsts budžeta

nesvērts
skaits rindu %

Partiju politiskajām
reklāmām (to

izveidošanas un
izvietošanas izmaksu

segšanai)
nesvērts

skaits rindu %

Cita veida komunikācijai
ar vēlētājiem (piemēram,
vēstuļu sūtīšana, tikšanās

ar vēlētājiem)
nesvērts

skaits rindu %

Partiju veiktajiem
pētījumiem, lai tās varētu

kvalitatīvāk izstrādāt
savas politiskās

programmas
nesvērts

skaits rindu %

Partijas darbības
nodrošināšanai, ikdienas

aktivitātēm laikā starp
vēlēšanām

nesvērts
skaits rindu %

Jaunu partiju darbības
uzsākšanai, ja tās spēj

savākt noteiktu
atbalstītāju skaitu

nesvērts
skaits rindu %

Partiju reģionālo nodaļu
darbības nodrošināšanai

nesvērts
skaits rindu %

Cita atbilde (norādīt, kas)
nesvērts

skaits rindu %

Partijas pašas var izlemt,
kā tērēt piešķirtos

līdzekļus, tas nebūtu
jānosaka likumos

nesvērts
skaits rindu %

Valsts finansējumu
nedrīkst piešķirt

nekādiem mērķiem
nesvērts

skaits rindu %

Grūti pateikt/NA

Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt paredzēts šādiem mērķiem?

nesvērts
skaits rindu %

Total

Bāze: visi respondenti, n=1003
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Pētījums: Attieksme pret partiju finansēšanu 

SKDS, 2007.gada septembris 51

Aptaujā izmantotā anketa 
1. Lūdzu, norādiet, kādā veidā saskaņā ar Latvijas likumiem var tikt finansētas politiskās 
partijas! (Atzīmējiet visas piemērotās atbildes!) Izsniegt kartīti 1! 
No uzņēmumu ziedojumiem 1 
No valsts budžeta 2 
No Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem  3 
Ar biedru naudas maksājumiem no partijas biedriem 4 
Citā veidā (lūdzu, norādiet, kādā)................................ 5 
Grūti pateikt/NA 8 
 

2. Šobrīd notiek diskusijas par to, kādā veidā politiskās partijas varētu iegūt līdzekļus 
savas darbības finansēšanai. Lūdzu, atzīmējiet, kuri no nosauktajiem finansēšanas 
avotiem Jums šķiet piemēroti (t.i., kurus no tiem vajadzētu atļaut/paredzēt Latvijas 
likumos par partiju finansēšanu)! Atzīmējiet visas piemērotās atbildes! Izsniegt kartīti 2! 
Uzņēmumu ziedojumi 1 
Valsts budžeta līdzekļi 2 
Latvijas iedzīvotāju ziedojumi  3 
Biedru naudas maksājumi no partijas biedriem 4 
Ziedojumi no ārzemēm 5 
Reliģisko organizāciju ziedojumi 6 
Partijas saimnieciskā darbība (telpu izīrēšana, laikrakstu izdošana, suvenīru pārdošana u.tml.) 7 
No sabiedrisko organizāciju un arodbiedrību ziedojumiem 8 
Citā veidā (lūdzu, norādiet, kādā)................................ 9 
Grūti pateikt/NA 98 
 

3. Lūdzu, nosauciet galvenos iemeslus, kādēļ Jūs atbalstāt vai neatbalstāt (UZMANĪBU 
INTERVĒTĀJAM: JAUTĀT ATBILSTOŠI TAM, VAI RESPONDENTS 2. JAUTĀJUMĀ IR VAI NAV 
ATZĪMĒJIS 2. ATBILDI) partiju finansēšanu no valsts budžeta! 
1. _________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
 

4. Ir izteikti dažādi apgalvojumi par to, kā varētu uzlaboties situācija, ja Latvijā tiktu 
ieviests valsts finansējums partijām. Lūdzu, norādiet, kuriem no šiem argumentiem Jūs 
varētu piekrist! (Atzīmējiet visas piemērotās atbildes!) Izsniegt kartīti 4! 
Samazinātos gadījumu skaits, kad valstij svarīgi lēmumi tiek pieņemti partiju sponsoru interesēs 1 
Uzlabotos opozīcijas darbs (parasti vairāk tiek ziedots tām partijām, kas ir pie varas, bet valsts 
finansējums būtu visām partijām) 2 

Palielinātos partiju daudzveidība, jo valsts finansējums ļautu partijām, kas pārstāv trūcīgu cilvēku 
intereses, labāk konkurēt ar partijām, kas pārstāv biznesa intereses 3 

Partijas aktīvāk strādātu laikā starp vēlēšanām, nevis iztērētu visus savus līdzekļus reklāmas 
kampaņām 4 

Latvijas politika un politiķi kļūtu godīgāki  5 
Neviens no šiem argumentiem nešķiet pārliecinošs 6 
Grūti pateikt/NA 8 
 

5. Ja Latvijā tiktu ieviests valsts finansējums partijām, kuras no partiju aktivitātēm, 
Jūsuprāt, valsts varētu apmaksāt? Vai, Jūsuprāt, valsts finansējums var tikt paredzēts 
šādiem mērķiem? Atzīmējiet visas piemērotās atbildes! Izsniegt kartīti 5! 
Partiju politiskajām reklāmām (to izveidošanas un izvietošanas izmaksu segšanai) 1 
Cita veida komunikācijai ar vēlētājiem (piemēram, vēstuļu sūtīšana, tikšanās ar vēlētājiem) 2 
Partiju veiktajiem pētījumiem, lai tās varētu kvalitatīvāk izstrādāt savas politiskās programmas 3 
Partijas darbības nodrošināšanai, ikdienas aktivitātēm laikā starp vēlēšanām 4 
Jaunu partiju darbības uzsākšanai, ja tās spēj savākt noteiktu atbalstītāju skaitu 5 
Partiju reģionālo nodaļu darbības nodrošināšanai 6 
Cita atbilde (norādīt, kas)................................................................................ 7 
Partijas pašas var izlemt, kā tērēt piešķirtos līdzekļus, tas nebūtu jānosaka likumos 8 
Valsts finansējumu nedrīkst piešķirt nekādiem mērķiem 9 
Grūti pateikt/NA 98 
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Tālr.: 7 312 876, fakss: 7 312 874 
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