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2012.gada marts 

 
Pilsoņu debates par integrāciju 
Dalībnieku vērtējumi no novērtēšanas anketām1 
 
Kas Jūs rosināja piedalīties diskusijā, kāpēc nolēmāt piedalīties? 
 Pilsoniskās līdzdalības princips. 
 Valstī pastāv vairākas problēmas, kurām vajadzētu pēc iespējas ātrāk atrast atbildi un risinājumu. 
 Interese par sabiedrībā esošiem viedokļiem, to dažādību, iespēja piedalīties risinājumu apspriešanā, 

Latvijas Prezidenta atbalsts. 
 Tā ir uz šo brīdi sabiedrībā aktuāla problēma. 
 Šī tēma jau ilgāku laiku man šķiet saistoša. 
 Aktuāla problēma, bija savs viedoklis par izvirzīto tēmu. 
 Mani uzaicināja doties kopā. 
 Azarts ziņkārība. Kāds no maniem domu graudiem noderēs arī sabiedrībai. 
 Biju jau vienā piedalījusies, ļoti patika. 
 Labā pieredze diskusijā "Es, Latvija un ES", kuru arī organizēja PROVIDUS. Pozitīvā attieksme un lieliskā 

organizācija. 
 Man piezvanīja, un mēs izrunājām un izlēmu piedalīties. 
 Personīga interese par sabiedrības saliedētību un mieru pasaulē! 
 Jebkuras diskusijas, manuprāt, ir nepieciešamas. 
 Mīļš uzaicinājums. 
 Iepriekšēja pieredze PROVIDUS rīkotajās debatēs - interesanti organizēts pasākums. Interesanta tēma. 
 Visi izdevumi tika segti, iespēja savādāk pavadīt brīvdienas. 
 Mēģinājums būt noderīgai Latvijai savu iespēju robežās. 
 Mans bijušais skolnieks, politikas maģistrants. 
 Interese. 
 Biju piedalījusies forumā (debatēs) par ES, ko organizēja PROVIDUS. Patika, nolēmu piedalīties arī šajās. 
 Uzrunāja piedalīties. 
 Interese kādi priekšlikumi tiks izskatīti, jo darbības varētu būt dažādas. 
 Interneta konkurss, sapratne un integrācijas problēma manis ieskaujošā kopienā. 
 Vēlme uzzināt citu viedokli par integrācijas problēmām. 
 Temats šķita ļoti aktuāls, likās, ka ir iespēja dot savu ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā. 
 Pazvanīja. 
 Interese. 
 Vēlme izteikt savu viedokli un cerība ko mainīt. 
 Aicinājums, aktuāla tēma. 
 Piedāvājums nāca negaidīti, bet tēma likās ļoti interesanta. 
 Uzaicinājums no PROVIDUS un pilsoniskā atbildība. 
 Vēlme uzņemties atbildību par notiekošo, sajūta, ka spēju rast risinājumu. 

                                                             
1 Novērtēšanas anketas dalībnieki aizpildīja uzreiz pēc debašu noslēguma, 26.februārī.  
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 Debašu tēmu aktualitāte un apkārtējo [cilvēku] attieksme pret tām. 
 Interesanti piedalīties sabiedrības integrācijā. 
 Liekas interesants pasākums. Kopumā attīstošs. 
 Telefoniski saņēmu interesantu piedāvājumu. 
 Jūs darāt svarīgu darbu un es gribu personīgi piedalīties tajā. 
 Pirmoreiz gribēju izteikt savu viedokli par 3 jautājumiem, kas tika piedāvāti: pilsonība, valoda, integrācija. 
 Tāpēc, ka sabiedrībai svarīgu jautājumu apspriešana publiskā vidē ir pirmais solis risinājumam. 
 
Kas ir Jūsu personiskais ieguvums no dalības diskusijā? 
 Iegūtas jaunas atziņas, iepazīti domubiedri, labāka izpratne par integrācijas procesu veidošanu. 
 Parādījās apziņa, ka viss ir iespējams (izmainīt valsts situāciju). 
 Jaunas idejas, motivācija arī turpmāk piedalīties līdzīgās diskusijās. 
 Plašāks skatījums uz cittautiešiem un viņu problēmām. 
 Guvu priekšstatu par to, kā dzīvo un domā citur. Un nevis izlasot, bet dzirdot. 
 Iespēja uzklausīt dažādus viedokļus integrācijas jautājumos. 
 Saskarsme, jaunas idejas. 
 Jaunas, interesantas tikšanās ar erudītiem cilvēkiem. 
 Daudz jaunu paziņu, atziņu, informācijas. 
 Iespēja diskutēt ar cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgs viedoklis un dzīves pieredze. Iespēja izprast citādo. 
 Uzklausīju daudzus viedokļus. 
 Neatsverama pieredze un iespēja apgūt jaunas zināšanas. 
 Pieredze, jauniepazītas personas un viņu viedokļi. 
 Iepazīt no virtuves puses. 
 Iedziļinājos sabiedrības integrācijas problēmas būtībā. Laba sajūta par individuālo, personīgo ieguldījumu. 
 Dziļāka izpratne par integrāciju, citu tautību uzskatu uzzināšana. 
 Redzesloka paplašināšana par tēmu. 
 Komunicēšana un sastapšanās ar dažādiem viedokļiem. 
 Ieguvu daudz labākus iespaidus. 
 Izteikt savu un kopienas viedokli, gūt informāciju no dažādu reģionu cilvēkiem, kopienu pārstāvjiem. 
 Daudz jaunu tikšanos, pārdomu un ideju. 
 Cits skatījums uz integrācijas jautājumiem, jo bija uz dažām lietām atšķirīgi viedokļi. 
 Apziņa, ka kopīgi iecerētais ir tuvu realizācijai. 
 Apkopošu vēlāk visus gūtos iespaidus. 
 Izpratne par kopējo noskaņojumu, jaunas pazīšanās, ekspertu domas. 
 Pieredze šāda veida diskusijā un zināšanas par problēmām sabiedrībā. 
 Pieredze. 
 Sapratu kas ir abstrakcionisms. 
 Prieku par padarīto darbu. Esmu gandarīta, ka 50 cilvēki spēj viens otru uzklausīt. 
 Tēmas par ko aizdomāties. 
 Izpratu, ka tiešām šī integrācijas problēma pastāv. 
 Informācijas apmaiņa, problēmu izvērtējums, domu formulējums. 
 Sajūta, ka komunikācija ir iespējama un idejām nav etniskas determinētības - tās daudziem ir ļoti labas. 
 Pārliecinājos, ka sadzīves līmenī problēmu nav. Tik un tā visam ir vajadzīga nauda un no tā ir atkarīgs 

rezultāts. 
 Pieredze, iemaņas. 
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 Daudz uzzināju par eksistējošām problēmām valstī, kas uztrauc tautu. 
 Demokrātiskas pieejas pieredzi. 
 Patīkamo saskarsmi, pozitīvas emocijas, kārtējo reizi pārliecinājos, ka iedzīvotāju dzīve netiek atstāta malā, 

bet tiek uzlabota; tās problēmas tiek risinātas. 
 Es sapratu un sadzirdēju daudz interesantu ideju un domu no jauniem cilvēkiem, kas bija ļoti atšķirīgas no 

vecākās paaudzes idejām un domām. 
 Sabiedrības noskaņojumu sapratni, jaunie kontakti, ekspertu viedokļi. 
 
Kas Jums visvairāk interesēja vai kas atstāja vislabāko iespaidu? 
 Jauniepazītie cilvēki - debašu dalībnieki. 
 Iespaids, pirmkārt, par cilvēkiem, kuri atbraukuši un gatavi risināt problēmas. 
 Moderatoru profesionāls darbs, pasākuma organizatoriskie jautājumi. 
 Saliedēta un inovatīvām idejām bagāta sabiedrība. 
 Kā 10 cilvēku komanda spēj vienoties. 
 Kultūras jautājums. 
 Vislabākais iespaids - lojāli, labi cilvēki. 
 Pasākums labi organizēts. Izvirzītās tēmas, to aktualitāte patreizējā valsts attīstības periodā. 
 Visi pārrunātie jautājumi. 
 Patika dalība debatēs. 
 Mani interesēja, kā vienkāršāk un lētāk uzlabot situāciju valstī. 
 Diskusija ar politisko partiju pārstāvjiem. 
 Perfektais moderatoru darbs. 
 Liela vienprātība. 
 PROVIDUS rīkotāju attieksme. Debašu rezultāts. 
 Daudzveidīgie viedokļi, spēja strādāt komandā radoši. 
 Daudz jauniešu, kuri aktīvi grib uzlabot dzīvi Latvijā. 
 Cilvēku spēja vienoties, uzklausīt viens otru, domas par dažādiem jautājumiem. 
 Kā tika interpretēti sabiedrībai svarīgi jautājumi. 
 Interesēja minoritāšu viedoklis par integrācijas jautājumiem, jo masu medijos tas tiek atspoguļots 

sakāpināti. 
 Sadarbība un perfekti noorganizētā diskusija. 
 Latviešu valodas apmācības iespējas visiem un pēc iespējas agrākā vecumā. 
 Izjūta, ka pasākuma laikā nebija šķēršļu sazināties/ saprasties emocionālā līmenī. 
 Uzzināju mazākumtautību problēmas Latvijā. 
 Cilvēku atvērtība, neviens neuzspieda savu viedokli, bet biju atvērts diskusijām. 
 Kopība un atklātība. 
 Galda biedri bija negaidīti jauki cilvēki. 
 Labā darba organizācija. 
 Tas, cik dažādas bija izteiktās idejas, bet kopumā nonākts tika pie viena kopēja slēdziena par kādu 

jautājumu, svarīgas tēmas. 
 Ļoti labi bija noorganizēts un saplānots. 
 Ekspertu komentāri. 
 Pasākuma skaidrība, korektums, raitā norise. Visu cieņu, ka to darāt tik profesionāli! 
 Jautājumi saistīti ar valsts valodas apguvi un pilsonības automātisko iegūšanu pēc dzimšanas un skolas 

pabeigšanas.  
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 Veidot izmaiņas. Priekšlikumu izstrāde. 
 Ideju izstrādāšana. 10 priekšlikumi. 
 Viss bija interesanti. Organizatoru vieglums un profesionalitāte. 
 Pasākuma organizēšana, politiķu līdzdalība. 
 Pilsonība, valoda. 
 Piedāvātie risinājumi, it īpaši par pilsonību un latviešu valodas kursiem. 
 
Kas Jums nepatika vai traucēja? 
 Nedaudz traucēja mehāniskā grupēšana - tā bija vienīgā vieta, kur parādījās kaut kāds jūsu subjektīvs 

vērtējums. Funkcionāli to varu saprast, tā kā neņemiet galvā (sīkums). 
 Diskusija par tēmām, kas nav saprotamas. 
 Dažkārt citiem bija sarežģīti pieņemt citu viedokli. 
 Viss bija OK. 
 Muļķība, kas reizēm pavīdēja. 
 Patika viss. 
 Tas, ka [pasākums] notika sestdienā un svētdienā. 
 Varēja būt lielāks [dažāds] etniskais sastāvs. 
 Nav nekā īpaša, ko šeit uzsvērt. 
 Man ļoti patika viss. 
 Dienas plānojums no 9.30 - 17.00 vai 9.30 - 16.00. Noguru! 
 Viss norisinājās augstā līmenī. 
 Viss bija OK. 
 Apkopojot idejas, kaut kas pazuda. 
 Viss bija kārtībā. 
 Viss bija jauki. 
 Pārāk šaurs integrācijas jēdziena griezums. Pietrūka integrācijas aspektu, aplūkojot ārpus divu etnisko 

kopienu interesēm un to saliedēšanu. 
 Viss bija ļoti labi organizēts un atstāja pozitīvu iespaidu. 
 Nav būtisku iebildumu. Es saprotu, ka pastāv dažādi viedokļi, un tie var būt radikāli. Vēlētos vienīgi, lai 

cilvēki vairāk ieklausītos viens otrā, bet paldies moderatoriem, kuri asumus nolīdzina. 
 Būtisku traucēkļu nebija. 
 Nebija tāda. 
 Viss bija labi. 
 Maza ticība, ka politiķi ņems vērā teikto. 
 Nekas netraucēja, viss bija lieliski, pārdomāti, profesionāli noorganizēts. 
 Laika trūkums, lai izskaidrotu/ precizētu izvirzītās idejas. Neobjektīvs balsojums (pie viena galda izvirzītie 

priekšlikumi nemaz netika tālāk). Diametrāli dažādi viedokļi vienā priekšlikumā. 
 Viss patika. 
 Dažu dalībnieku konservatīvisms. 
 Dažu politiķu un dalībnieku asie izteikumi. 
 Viss ir labi! 
 Pilnīgi viss patika. 
 Viss bija forši. 
 Nav pārliecības, ka mūsu izstrādātie jautājumi tiks reāli atbalstīti. Bija skumji skatīties uz uzaicinātajiem 

politiķiem. 
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Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar pasākuma praktisko pusi? 
 Ļoti - labāk organizētais šāda veida pasākums, kādā esmu piedalījies (dažos ir sanācis). Sevišķi vēlos uzteikt 

moderatoru Valdi! 
 Pilnīgi apmierināta. 
 8 no 10. 
 Jācer, ka šis divu dienu darbs būs produktīvs un arī pilnveidosies kaut viena no iecerēm. Tad arī pasākums 

būs pilnībā izdevies. 
 Ļoti. Šis ir viens no visprofesionālāk noorganizētajiem pasākumiem, kurā esmu bijusi. 
 100% pozitīvi. 
 Vairāk apmierināta. Tomēr diezgan maza ticība tam, ka lielākoties idejas tiks realizētas. 
 Lieliska iespēja jaunajiem cilvēkiem komunicēt pasākuma laikā. 
 Ļoti labi. 
 Viss bija lieliski noorganizēts. 
 98%. 
 Pilnībā. 
 Ļoti.  
 Labāk nevar vēlēties. 
 Ļoti apmierināta. 
 9 no 10. 
 Labi. 
 Viss ļoti labi noorganizēts. Teicami! 
 Viss ļoti apmierināja. 
 Viss ir OK (ļoti labi). 
 Izcili. 
 Ļoti apmierināta. 
 Pasākuma rīkotāji darbojās izcili! 
 Pilnībā apmierināts. 
 Esmu apmierināts. 
 OK. 
 Laba organizācija. 
 Apmierina. 
 10 no 10. 
 Nav pretenziju. 
 Labi organizēts. 
 Ļoti. 
 Tādu es pat nevarēju iedomāties. 
 100% 
 Viss bija ļoti cienīgi. 
 Teicami. 
 Pilnā mērā. 
 Viss ir ĻOTI labi!!! 
 100%. 
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Jūsu ieteikumi vai vēlējumi organizatoriem: 
 Paldies! Būsiet aplipinājuši cilvēkus ar politisko līdzdalību. Ļoti forši! 
 Sekot, lai darbs nav velti darīts! 
 Turpiniet tādā pašā garā un Latvija kļūs labāka. 
 Veiksmīgu darbu! 
 Malači, tā turpināt. 
 Būs jau labi. 
 Tā turpināt. 
 Biežāk rīkot tamlīdzīgus pasākumus. 
 Turpiniet iesākto darbu. 
 Apkopojat priekšlikumus, nepazaudēt sākotnējo saturu, to apkopot. 
 Paldies par interesanto nedēļas nogali! 
 Lai Jums izdodas iecerētais, it īpaši paldies Lindai un arī visiem pārējiem. Paldies. 
 Paldies Jums par iespēju būt šeit, piedalīties valstiski nozīmīgos procesos. 
 Būšu pateicīga, kad ieteikumi realizēsies dzīvē! 
 Lai veicas! 
 Lai būtu vairāk šāda veida debates. 
 Veiksmi turpmāko debašu organizēšanā, pielietojot līdzšinējo taktiku! 
 Paldies par pacietību. 
 Turpināt apkopot un virzīt sabiedrības viedokli. 
 Ar cerību vēl tikties, jāatzīst, ka papildinājumi no organizatoriskā aspekta nav nepieciešami. 
 Virzīt labas idejas un izstrādāt jaunus plānus to īstenošanai. 
 Izturību un spēju organizēt līdzīgus forumus par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. 
 Izturību un entuziasmu arī turpmāk. 
 Analīze. Pēc kāda laika (gads) redzēt darba rezultātus. 
 Veiksmi nākotnes projektos, organizējiet vēl tādus interesantus pasākumus! 
 Turpiniet uzsākto! 
 Organizēt šādus pasākumus vēl un darīt to arī reģionos. 
 Nekad nenolaist rokas un turpināt pozitīvas gaisotnes veidošanu Latvijas sabiedrībā! Paldies! 
 Lai veicas! Jāstrādā ar abām kopienām latviešiem un krieviem, jāveido diskusijas gan pilsoņiem, gan 

nepilsoņiem. 
 Veiksmi darbā! Malači! 
 Biežāk tikties un apspriest jautājumus, kas uztrauc sabiedrību bez politiķiem. 
 Biežāk rīkot tādus pasākumus. 
 Novēlu "Providus" uzplaukumu un vairāk tādu pasākumu. Jūs dodat iespēju vienkāršiem cilvēkiem! 
 Malači, tā tik turēt! 
 Veiksmi darbā! 
 Veiksmi un turpināt tādas diskusijas, tās ir ĻOTI vajadzīgas. 
 Biežāk rīkot līdzīgus pasākumus un informēt sabiedrību par rezultātiem. 


