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1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA

Latvijā līdz šim nav izveidota visaptveroša valsts politika, kas sniegtu atbalstu noziedzīgos

nodarījumos cietušajiem. Tas rada virkni apdraudējumu sabiedrības drošībai, t.sk., atkārtotu

viktimizāciju un potenciāli – pat noziegumu recidīvu vairošanu, tādejādi radot zaudējumus

atsevišķām personām, sabiedrībai un valstij kopumā. Sekojoši - būtisks uzdevums ir izstrādāt tādu

valsts politiku, kas sniegtu cietušo patiesajām vajadzībām atbilstošu atbalstu un sabalansētu valsts

reakciju uz noziegumu ar taisnīguma atjaunošanas principiem. Nepieciešamās politikas izstrādi

ievērojami kavē informācijas deficīts gan par cietušo patiesajām vajadzībām, gan par

kvantitatīviem rādītājiem attiecībā uz faktiski noziedzīgos nodarījumos cietušo skaitu un noziedzīgo

nodarījumu profilu, kā arī par sabiedrības priekšstatiem un vērtējumiem attiecībā uz minēto

problemātiku kopumā. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija iegūt informāciju, kas novērstu šādas

informācijas deficītu un sekmētu iepriekš minēto jautājumu risināšanu.

Pētījuma īstenošanas laiks: 2012. gada 18. jūnijs – 17. augusts

Pētījuma lauka darba
īstenošanas laiks:

2012. gada 2. – 31. jūlijs

2012.gada 28.jūnijā tika veiktas testa intervijas anketas
aprobācijai

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji, kas vecāki par 16 gadiem

Sasniegtais izlases apjoms: 1515 respondenti

Respondentu struktūras raksturojumu skatīt nākamajā lpp.

Izlases veidošanas princips: Nejaušā izlase

Aptaujas metode: Telefonintervijas (CATI)

Intervētāju skaits: 10

Vidējais intervijas garums: 11:55 min

Pētījuma pasūtītājs: Sabiedriskās politikas centrs Providus

Pētījuma īstenotājs: Pētījumu informācijas aģentūra Fieldex

Pētījuma darba grupa: Ilze Dzenovska – pasūtītāja pārstāve

Gints Klāsons – aptaujas metodoloģijas izstrāde, aptaujas
anketas izstrāde, rezultātu datu analīze un ziņojuma
sagatavošana

Guna Spurava – aptaujas lauka darba vadība

Ilze Gulbiņa – intervētāju darba koordinācija
Piezīmes: (1) Ziņojumā attēloti kopējie dati par katru aptaujas anketas jautājumu.

(2) Ziņojuma tekstā norādītas sociāli demogrāfisko datu griezuma atšķirības
tajos gadījumos, kur tās ir statistiski nozīmīgas. Detalizēti aptaujas datu
sociāli demogrāfiskie griezumi skatāmi pētījuma nodevumos iekļautajās datu
tabulās (MS Excel datu failā).

(3) Gadījumos, kad mērķa grupas izlases apjoms bijis nepietiekams statistiski
pamatotas datu analīzes veikšanai, uz to norādīts ziņojuma tekstā un
grafisks datu attēlojams nav ticis iekļauts. Dati šajos gadījumos skatāmi
pētījuma nodevumos iekļautajās datu tabulās (MS Excel datu failā).
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VECUMS
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

75+
DZIMUMS

Vīrietis
Sieviete

SARUNVALODA ĢIMENĒ
Latviešu

Citā
IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība/ nepabeigta pamatizglītība
Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība
Nepabeigta augstākā

Augstākā
NODARBOŠANĀS

Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Uzņēmējs, darba devējs, strādāju ģimenes uzņēmumā

Algots darbinieks
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju
Pensionārs

CILVĒKU SKAITS MĀJSAIMNIECĪBĀ
1
2
3
4

5 un vairāk
VIDĒJIE IENĀKUMI MĒNESĪ UZ 1 PERSONU

Līdz Ls 50
51 - 100 Ls

101 - 150 Ls
151 - 200 Ls
201 - 250 Ls
251 - 300 Ls
301 - 400 Ls
401 - 500 Ls
501 - 600 Ls
601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls
Grūti pateikt/ Nav atbildes

REĢIONS
Rīga

Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale
DZĪVESVIETA

Rīgā
Lielpilsētā

Cita pilsētā
Laukos, ciematā

IZLASES STRUKTŪRA (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515
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Pētījuma rezultātu precizitāte

Pētījuma rezultātos vienmēr pastāv noteikta statistiskās kļūdas varbūtība. Analizējot un

interpretējot pētījumā iegūtos datus, to jāņem vērā. Tās atšķirības, kas iekļaujas statistiskās kļūdas

robežās jeb ir mazākas par to, var uzskatīt par nenozīmīgām.

Statistiskā kļūda tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas:

kur:
SK - statistiskā kļūda

q - koeficients, kas pie 95% varbūtības ir vienāds ar 1,96
 - pētījumā iegūtais respondentu atbilžu procentuālais sadalījums
n - respondentu skaits

Lai noteiktu statistisko mērījumu kļūdu, nepieciešams zināt nesvērtu respondentu skaitu

atbilstošajā apakšgrupā (tabulās un grafikos apzīmēts ar "n") un rezultātu procentos. Izmantojot

šos lielumus, zemāk dotās tabulas attiecīgajā iedaļā var atrast statistiskās mērījuma kļūdas

robežas +/- procentos ar 95%-tu varbūtību.

Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Piemērs. Ja no visiem aptaujātajiem respondentiem (respondentu skaits ir n=1515) tiek iegūta

mērķa grupa 24%, kas apgalvo, ka pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies viņu īpašumā un kaut

ko nozadzis vai mēģinājis nozagts, tad ar 95% varbūtību var teikt, ka rezultātu precizitātes intervāls

ir +/-2,2%. Sekojoši – mērķa grupas, kuri saskārušies ar zādzību no sava īpašuma, lielums ir no

21,8% līdz 26,2%.
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2. PĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS

Noziegumos cietušo īpatsvars

Pēdējo piecu gadu laikā visbiežāk iedzīvotāji saskārušies ar zādzību ar ielaušanos savā īpašumā

(24%) un patērētāju krāpniecību (22%). Tāpat salīdzinoši bieži - 18% gadījumu - aptaujātie bijuši

cietušie zādzībām. Situācijās, kad prasīts kukulis, pēdējo piecu gadu laikā bijuši 13% Latvijas

iedzīvotāju. Par cietušajiem dažādos citos noziedzīgos nodarījumos kļuvuši mazāk kā 10%

iedzīvotāju.

24

22

18

13

8

6

5

3

kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī) un kaut ko nozadzis
vai mēģinājis nozagt

kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu

kāds ir kaut ko nozadzis, Jums par to nezinot (piem., kabatas zagļi),
un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos  vai vardarbīgu laupīšanu

kāds, piemēram, policists, ierēdnis, ārsts, u.tt. ir prasījis vai licis
noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par darbu/ pakalpojumu

kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt

personīgi zināms cilvēks ir uzbrucis,  pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot

nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot

kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot

Vai pēdējo 5 gadu laikā ... ? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515
Piezīmes: Attēlota atbilde "Jā"
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Noziegumos cietušo sociāli demogrāfiskais raksturojums1

Starp pēdējo piecu gadu laikā noziegumos cietušajiem salīdzinoši biežāk ir gados jauni iedzīvotāji

(16-34 g.v.), arī 45-54 gadīgie, vīrieši, ikdienā ne valsts valodā runājošie, augstāko izglītību

ieguvušie, algoti darbinieki, tie, kuru mājsaimniecībās ir 3 vai 4 cilvēki, Rīgā dzūvojošie.

1 Šeit un turpmāk analizēta konkrētās mērķa grupas (šajā gadījumā – noziegumos cietušie) sociāli demogrāfiskā profila (raksturojuma)
atšķirības no visas pētījuma izlases sociāli demogrāfiskā profila, lai noteiktu, kuras sociāli demogrāfiskās grupas konkrētajā mērķa
grupā pārstāvētas biežāk, kuras – retāk.
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Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība
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Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
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Algots darbinieks

Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā

Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju

Pensionārs

Pēdējo piecu gadu laikā noziegumos cietušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I

VISI

Ir cietis pēdējo 5  gadu laikā

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, n=939
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Lauki, ciemats

Pēdējo piecu gadu laikā noziegumos cietušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II

VISI

Ir cietis pēdējo 5  gadu laikā

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, n=939
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Policijai ziņojušo īpatsvars

Policijai par konkrēto notikumu iedzīvotāji visbiežāk ziņojuši mājokļa apzagšanas gadījumos (62%),

kā arī ielaušanās gadījumos citā īpašumā (51%). Visos citos noziedzīgo nodarījumu gadījumos

policijai ziņojušo īpatsvars ir ne lielāks kā 1/3 no cietušajiem.

62

51

35

35

32

31

19

3

kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt (n=127)

kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī) un kaut ko nozadzis
vai mēģinājis nozagt (n=369)

kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu*
(n=336)

kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot
(n=49)

kāds ir kaut ko nozadzis, Jums par to nezinot (piem., kabatas zagļi),
un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos  vai vardarbīgu laupīšanu

(n=282)

personīgi zināms cilvēks ir uzbrucis,  pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot

(n=96)

nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot

(n=76)

kāds, piemēram, policists, ierēdnis, ārsts, u.tt. ir prasījis vai licis
noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par darbu/ pakalpojumu*

(n=202)

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar konkrēto noziegumu - vai Jūs vai kāda cita
persona par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuri ir saskārušies ar konkrēto noziegumu un atceras, kad tas notika, skaitu (n=) skatīt attēlā
Piezīmes: Attēlota atbilde "Jā"
*Ziņoja policijai vai citai iestādei
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Policijai ziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums

Policijai par noziegumiem, kuros cietuši, salīdzinoši biežāk ziņojuši 25-34 un 45-54 gadīgie,

sievietes, augstāko izglītību ieguvušie, algoti darbinieki, tie, kuru mājsaimniecībās dzīvo 4 cilvēki,

cilvēki ar ienākumiem virs 201 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī, Rīgā dzīvojošie. Savukārt retāk

ziņojuši – cilvēki, kas vecāki par 75 gadiem, pamatizglītību vai vidējo izglītību ieguvušie,

pensionāri, tie, kuri dzīvo 1-2 cilvēku mājsaimniecībās, ar ienākumiem 101-200 Ls uz vienu

ģimenes locekli mēnesī, Vidzemē, mazpilsētās un laukos dzīvojošie.
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6
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VECUMS

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

DZIMUMS

Vīrietis

Sieviete

SARUNVALODA

Latviešu

Citā

IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība/ nepabeigta pamatizglītība

Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība

Nepabeigta augstākā

Augstākā

NODARBOŠANĀS

Pats sev darba devējs, pašnodarbināts

Uzņēmējs, darba devējs

Algots darbinieks

Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā

Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju

Pensionārs

Policijai ziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I
Tie, kuri ziņojuši par vismaz vienu no gadījumiem, ar kuriem saskārušies

VISI

Ziņoja policijai par vismaz vienu
no gadījumiem

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un par to tika ziņojuši policijai, n=456
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CILV.SKAITS MĀJSAIMNIECĪBĀ

1

2

3

4

5 un vairāk

IENĀKUMI UZ VIENU ĢIM.LOCEKLI MĒNESĪ

Līdz Ls 50

51 - 100 Ls

101 - 150 Ls

151 - 200 Ls

201 - 250 Ls

251 - 300 Ls

301 - 400 Ls

401 - 500 Ls

501 - 600 Ls

601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

DZĪVESVIETA

Rīga

Lielpilsēta

Cita pilsēta

Lauki, ciemats

Policijai ziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II
Tie, kuri ziņojuši par vismaz vienu no gadījumiem, ar kuriem saskārušies

VISI

Ziņoja policijai par vismaz
vienu no gadījumiem

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un par to tika ziņojuši policijai, n=456
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Par visiem gadījumiem, kuros bijuši cietušie, policijai salīdzinoši biežāk ziņojuši 55-64 un 45-54

gadīgie, sievietes, augstāko un vidējo speciālo izglītību ieguvušie, 3-4 cilvēku mājsaimniecībās

dzīvojošie, tie, kuru ienākumi pārsniedz 251 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī, Rīgā un Pierīgā

dzīvojošie.
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Pamatizglītība/ nepabeigta pamatizglītība

Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība

Nepabeigta augstākā

Augstākā

NODARBOŠANĀS

Pats sev darba devējs, pašnodarbināts

Uzņēmējs, darba devējs

Algots darbinieks

Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā

Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju

Pensionārs

Policijai ziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I
Tie, kuri ziņojuši par visiem gadījumiem, ar kādiem saskārušies

VISI

Ziņoja policijai par visiem
gadījumiem

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un par to tika ziņojuši policijai, n=252
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IENĀKUMI UZ VIENU ĢIM.LOCEKLI MĒNESĪ

Līdz Ls 50

51 - 100 Ls

101 - 150 Ls

151 - 200 Ls

201 - 250 Ls

251 - 300 Ls

301 - 400 Ls

401 - 500 Ls

501 - 600 Ls

601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls
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Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

DZĪVESVIETA

Rīga

Lielpilsēta

Cita pilsēta

Lauki, ciemats

Policijai ziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II
Tie, kuri ziņojuši par visiem gadījumiem, ar kādiem saskārušies

VISI

Ziņoja policijai par visiem
gadījumiem

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un par to tika ziņojuši policijai, n=252
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Policijai neziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums

Starp tiem, kuri policijai nebija ziņojuši ne par vienu gadījumu, kad cietuši noziegumos, salīdzinoši

biežāk pārstāvēti – 16-24 gadīgie, vīrieši, ikdienā ne valsts valodā runājošie, vidējo un augstāko

izglītību ieguvušie, algoti darbinieki, Rīgā un Pierīgā dzīvojošie. Tā kā policijai ziņojušo un

neziņojošo mērķa grupu sociāli demogrāfiskais profils vairākos aspektos ir līdzīgs, precīzāku

policijai neziņojošo raksturojumu iespējams sastādīt, salīdzinot to raksturojumu ar tiem, kuri

policijai bija ziņojuši par visiem noziegumiem, kādos bijuši cietušie (skatīt 11.-12.lpp.). Šādā

salīdzinājumā redzams, ka policijai neziņojošo vidū izteikti biežāk pārstāvēti - 16-24 un 34-45

gadīgie, vīrieši, ne valsts valodā ikdienā runājošie, vidējo izglītību ieguvušie, algoti darbinieki un arī

bezdarbnieki, 5 un vairāk cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ikmēneša ienākumi uz

vienu ģimenes locekli ir 101-250 Ls lieli, Vidzemē un Latgalē dzīvojošie, lielpilsētās dzīvojošie.
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Policijai neziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I
Tie, kuri neziņoja policijai par nevienu no gadījumiem, ar kādiem bija saskārušies

VISI

Neziņoja policijai par nevienu
gadījumu

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, bet par to netika ziņojuši policijai, n=483
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CILV.SKAITS MĀJSAIMNIECĪBĀ

1
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5 un vairāk

IENĀKUMI UZ VIENU ĢIM.LOCEKLI MĒNESĪ

Līdz Ls 50

51 - 100 Ls

101 - 150 Ls

151 - 200 Ls

201 - 250 Ls

251 - 300 Ls

301 - 400 Ls

401 - 500 Ls

501 - 600 Ls

601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

DZĪVESVIETA

Rīga

Lielpilsēta

Cita pilsēta

Lauki, ciemats

Policijai neziņojušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II
Tie, kuri neziņoja policijai par nevienu no gadījumiem, ar kādiem bija saskārušies

VISI

Neziņoja policijai par
nevienu gadījumu

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, bet par to netika ziņojuši policijai, n=483
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Apmierinātība ar policijas rīcību

Ar policijas (vai citas iestādes, kurai ziņots par noziegumu) rīcību konkrētajā situācijā visvairāk

apmierināto bijis gadījumos, kad ticis ziņots par patērētāju krāpniecību. Visos pārējos ziņošanas

gadījumos ar policijas/citas iestādes rīcību neapmierināto īpatsvars bijis lielāks kā apmierināto.

Visvairāk ar policijas rīcību neapmierināto (vairāk kā 2/3 no ziņojušajiem) bijis gadījumos, kad ticis

ziņots par laupīšanu vai ielaušanos mājoklī.
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28
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26
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34

34

40

52

10

2

6

2

kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu*
(n=118)

kāds ir kaut ko nozadzis, Jums par to nezinot (piem., kabatas zagļi), un
tas nav bijis saistīts ar ielaušanos  vai vardarbīgu laupīšanu (n=90)

personīgi zināms cilvēks ir uzbrucis,  pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot

(n=31)

kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt (n=188)

kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt (n=80)

kāds, piemēram, policists, ierēdnis, ārsts, u.tt. ir prasījis vai licis noprast,
ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par darbu/ pakalpojumu* (n=7)^

nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot

(n=15)^

kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot
(n=17)^

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā situācijā? (%)

Pilnībā apmierināts/-a Drīzāk apmierināts/-a Drīzāk neapmierināts/-a Pilnībā neapmierināts/-a Grūti pateikt/ Nav atbildes

Bāze: visi respondenti, kuri ir saskārušies ar konkrēto noziegumu un atceras, kad tas notika, kāarī par to ziņojuši policijai, skaitu (n=) skatīt attēlā
*Ziņoja policijai vai citai iestādei
^Nepietiekams (n<30) respondentu skaits datu analīzes veikšanai

Zemāk attēlotajās kategorijās respondentu skaits ir nepietiekams datu analīzes veikšanai!
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Palīdzību saņēmušo īpatsvars

Palīdzību situācijās, kad cietuši kāda veida noziedzīgā nodarījumā, saņēmuši ne vairāk kā 1/4 no

cietušajiem. Salīdzinoši visbiežāk - gadījumos, kad piedzīvots uzbrukums no pazīstamiem vai

svešiem cilvēkiem. Tas gan pārsvarā gadījumu bijis atbalsts un palīdzība no tuviniekiem, nevis

profesionāļu vai institucionāla palīdzība.

25

25

16

15

12

10

7

personīgi zināms cilvēks ir uzbrucis,  pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot

(n=96)

nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot

(n=76)

kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot
(n=49)

kāds ir kaut ko nozadzis, Jums par to nezinot (piem., kabatas zagļi),
un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos  vai vardarbīgu laupīšanu

(n=282)

kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt (n=127)

kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu
(n=336)

kāds, piemēram, policists, ierēdnis, ārsts, u.tt. ir prasījis vai licis
noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par darbu/ pakalpojumu

(n=202)

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts - tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuri ir saskārušies ar konkrēto noziegumu un atceras, kad tas notika, skaitu (n=) skatīt attēlā
Piezīmes: Attēlota atbilde "Jā"
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Palīdzību saņēmušo sociāli demogrāfiskais raksturojums

Starp palīdzību saņēmušajiem salīdzinoši biežāk pārstāvēti – 16-24 gadīgie, vīrieši, algoti

darbinieki, skolēni un studenti, 4-5 cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ikmēneša

ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir 251-400 latus lieli, Rīgā un Pierīgā dzīvojošie.
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Algots darbinieks
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Bērna kopšanas atvaļinājumā

Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju

Pensionārs

Palīdzību saņēmušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I

VISI

Ir saņēmis palīdzību

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un ir saņēmuši palīdzību, n=129
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Līdz Ls 50
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101 - 150 Ls

151 - 200 Ls
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251 - 300 Ls

301 - 400 Ls

401 - 500 Ls

501 - 600 Ls

601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls

REĢIONS
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Pierīga
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Kurzeme

Zemgale

Latgale

DZĪVESVIETA

Rīga

Lielpilsēta

Cita pilsēta

Lauki, ciemats

Palīdzību saņēmušo sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II

VISI

Ir saņēmis palīdzību

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os un ir saņēmuši palīdzību, n=129
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Palīdzības un atbalsta nepieciešamība

Izteikti liels ir to cietušo īpatsvars, kuri aptaujā norādījuši, ka atbalsts un palīdzība bija

nepieciešama, bet viņi to nesaņēma, īpaši - gadījumos, kad piedzīvota laupīšana, uzbrukums no

sev zināma cilvēka un ielaušanās mājoklī. Visbiežāk aptaujā ticis norādīts, ka nepieciešama

psihologa vai psihoterapeita, kā arī jurista konsultācija, atbalsts. Tāpat nereti tiek minēts, ka bijusi

nepieciešama informācija, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

46

39

31

27

25

23

19

kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot
(n=41)

personīgi zināms cilvēks ir uzbrucis,  pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot

(n=72)

kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt (n=112)

kāds, piemēram, policists, ierēdnis, ārsts, u.tt. ir prasījis vai licis noprast,
ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par darbu/ pakalpojumu (n=187)

kāds ir kaut ko nozadzis, Jums par to nezinot (piem., kabatas zagļi), un
tas nav bijis saistīts ar ielaušanos  vai vardarbīgu laupīšanu (n=239)

kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu (n=301)

nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piem.,
iesitis, spārdījis,u.tt. vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot (n=58)

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuri ir saskārušies ar konkrēto noziegumu un atceras, kad tas notika, bet kuri nav saņēmuši palīdzību, skaitu (n=) skatīt attēlā
Piezīmes: Attēlota atbilde "Jā"
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To, kuriem nepieciešama palīdzība, sociāli demogrāfiskais raksturojums

Starp tiem, kuriem palīdzība būtu bijusi nepieciešama, salīdzinoši biežāk pārstāvēti – 25-44

gadīgie, sievietes, tie, kuri ikdienā nerunā valsts valodā, augstāko izglītību ieguvušie, algoti

darbinieki, 3 un vairāk cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ienākumi nepārsniedz 100 Ls

mēnesī uz vienu ģimenes locekli, Rīgā dzīvojošie. Lai precīzāk identificētu tās sociāli

demogrāfiskās grupas, kuras palīdzību nesaņēma, bet kurām tā būtu bijusi nepieciešama,

konkrētās mērķa grupas sociāli demogrāfiskais raksturojums jāsalīdzina ar palīdzību saņēmušo

profilu (skatīt 17.-18.lpp.). Šādā griezumā novērojams, ka starp tiem, kuriem palīdzība būtu bijusi

nepieciešama, salīdzinoši biežāk pārstāvēti - 35-44 gadīgie, arī 45-54 gadīgie, sievietes, tie, kuri

ikdienā nerunā valsts valodā, augstāko izglītību ieguvušie, mājsaimnieces, pensionāri, 2-3 cilvēku

mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ikmēneša ienākumi ir 51-150 latus lieli vidēji uz vienu

ģimenes locekli, Rīgā, Kurzemē un Latgalē dzīvojošie.

13
21

23
20

14
5
4

42
58

58
42

7
19

24
6

44

9
5

53
7

2
3

7
14

VECUMS
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

75+
DZIMUMS

Vīrietis
Sieviete

SARUNVALODA
Latviešu

Citā
IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība/ nepabeigta pamatizglītība
Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība
Nepabeigta augstākā

Augstākā
NODARBOŠANĀS

Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Uzņēmējs, darba devējs

Algots darbinieks
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mājsaimniece/ks

Mācos, studēju
Pensionārs

To, kuriem nepieciešama palīdzība, sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) I

VISI

Bijusi nepieciešama palīdzība

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, nesaņēma palīdzību, bet tāda būtu bijusi
nepieciešama, n=218
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8
25

27
24

16

5
14

19
18

8
10

4
5

3
0

2

42
14

6
13

10
15

42
20

12
26

CILV.SKAITS MĀJSAIMNIECĪBĀ

1

2

3

4

5 un vairāk

IENĀKUMI UZ VIENU ĢIM.LOCEKLI MĒNESĪ

Līdz Ls 50

51 - 100 Ls

101 - 150 Ls

151 - 200 Ls

201 - 250 Ls

251 - 300 Ls

301 - 400 Ls

401 - 500 Ls

501 - 600 Ls

601 - 700 Ls

Vairāk nekā 701 Ls

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

DZĪVESVIETA

Rīga

Lielpilsēta

Cita pilsēta

Lauki, ciemats

To, kuriem nepieciešama palīdzība, sociāli demogrāfiskais raksturojums (%) II

VISI

Bijusi nepieciešama palīdzība

Bāze: (A) visi respondenti, n=1515, (B) respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, nesaņēma palīdzību, bet tāda būtu bijusi
nepieciešama, n=218
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Nepieciešamie palīdzības veidi

Apkopojot datus par visiem palīdzības veidiem, kādus kā nepieciešamus minējuši noziegumos

cietušie, kuri palīdzību nebija saņēmuši, novērojams, ka visbiežāk kā nepieciešama minēta jurista

palīdzība (39% cietušo tāda būtu bijusi nepieciešama). Tāpat izteikti bieži minēta arī psihologa,

psihoterapeita palīdzība (30%) un informācija par to, kā rīkoties konkrētajā situācijā (26%). Dažādi

citi palīdzības veidi minēti ne biežāk kā 1/10 gadījumu.

39

30

26

10

9

8

6

5

5

2

1

1

1

Jurists

Psihologs,psihoterapeits

Informācija, kā rīkoties šādā situācijā

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Emocionāls atbalsts, sapratne

Jāuzlabo vide un situācija valstī (palīdzības saņemšanas iespējas,
preventīvie pasākumi)

Pozitīvs iznākums, iesaistīto iestāžu (policija un tml.) sapratne

Medicīniskā palīdzība

Iespēja ar kādu parunāt

Pagaidu dzīves vieta

Krīzes tālrunis

Nav atbildes

Kāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: respondenti, kuri pēdējo 5 gadu laikā cietuši noziegumā/-os, nesaņēma palīdzību, bet tāda būtu bijusi nepieciešama, n=218
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Būtiskas atšķirības novērojamas sociāli demogrāfisko grupu griezumā.

Palīdzības veidi Sociāli demogrāfiskās grupas, kas min biežāk Sociāli demogrāfiskās grupas, kas min retāk

Jurists 35-44 gadīgie
Ikdienā valsts valodā nerunājošie
Uzņēmējs, darba devējs, strādā ģimenes
uzņēmumā
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mājsaimniece/-ks
Augstāko izglītību ieguvušie
1 un 3 cilvēku mājsaimniecībās
dzīvojošie
Tie, kuriem ir augstāki ienākumi
Pierīgā dzīvojošie
Latgalē dzīvojošie

16-24 gadīgie
65-74 gadīgie
75+ gadīgie
Mācās, studē
Pensionārs
Pamatizglītību ieguvušie
Vidējo izglītību ieguvušie
Tie, kuriem ir zemāki ienākumi
Vidzemē dzīvojošie
Zemgalē dzīvojošie

Psihologs,psihoterapeits Sievietes
45-54 gadīgie
Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Uzņēmējs, darba devējs, strādā ģimenes
uzņēmumā
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks
Mājsaimniece/-ks
Vidējo speciālo, arodizglītību ieguvušie
Vidzemē dzīvojošie
Zemgalē dzīvojošie

Vīrieši
16-24 gadīgie
55+ gadīgie
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Pensionārs
Mācās, studē
Augstāko izglītību ieguvušie
Kurzemē dzīvojošie

Informācija, kā rīkoties šādā
situācijā

16-24 gadīgie
25-34 gadīgie
Uzņēmējs, darba devējs, strādā ģimenes
uzņēmumā
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Tie, kuriem ir augstāki ienākumi
Rīgā dzīvojošie

55+ gadīgie
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks
Mājsaimniece/-ks
Pensionārs
Tie, kuri dzīvo vieni
Tie, kuriem ir zemāki ienākumi
Latgalē dzīvojošie
Laukos, ciematā dzīvojošie

Cita speciālista konsultācija/
palīdzība

16-24 gadīgie
65-74 gadīgie
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mācās, studē
Vidējo izglītību ieguvušie
Studējošie
Vidzemē dzīvojošie
Kurzemē dzīvojošie
Mazpilsētā dzīvojošie

45-54 gadīgie
75+ gadīgie
Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Uzņēmējs, darba devējs, strādā ģimenes
uzņēmumā
Mājsaimniece/-ks
Pamatizglītību ieguvušie
Zemgalē dzīvojošie
Latgalē dzīvojošie
Laukos, ciematā dzīvojošie

Materiālā palīdzība (uzturs,
apģērbs, sadzīves priekšmeti)

55-64 gadīgie
75+ gadīgie
Ikdienā valsts valodā nerunājošie
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks
Mācās, studē
Pensionārs
Pamatizglītību ieguvušie
Lielpilsētā dzīvojošie

25-34 gadīgie
Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mājsaimniece/-ks

Piezīme: tabulā minēti tikai tie palīdzības veidi, kurus kopumā minējuši vismaz 10% respondentu!
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3. PĒTĪJUMA DATU DETALIZĒTA ANALĪZE

3.1. DROŠĪBAS SAJŪTA

46% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka, dodoties ārā tumsā savā dzīvesvietā, mēģina izvairīties no

konkrētām vietām drošības apsvērumu dēļ. Salīdzinoši biežāk to atzīst sievietes, 25-34 un 55-64

gadīgie, tie, kuri ikdienā ģimenē nerunā latviešu valodā, mājsaimnieces pēc nodarbošanās, Rīgā

vai citā lielpilsētā dzīvojošie.

3.2. INFORMĒTĪBA PAR IESPĒJĀM SAŅEMT PALĪDZĪBU

88% aptaujāto apgalvo, ka zinātu, kur meklēt palīdzību, ja pašiem vai kādam radiniekam, paziņam

gadītos ciest noziegumā. To, ka zinātu, kur meklēt palīdzību, salīdzinoši biežāk apgalvojuši - 16-24

un 35-44 gadīgie, ikdienā latviešu valodā runājošie, 3-4 cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie,

kuru ienākumi ir lielāki kā 201 Ls uz ģimenes locekli mēnesī, Kurzemē dzīvojošie. Savukārt to, ka

nezinātu, kur vērsties pēc palīdzības, biežāk atzinuši 75 un vecāki respondenti, tie, kuri ģimenē

visbiežāk sarunājas ne valsts valodā, tikai pamatizglītību ieguvušie, 1-2 cilvēku mājsaimniecībās

dzīvojošie, tie, kuru ienākumi ir mazāki kā 100 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī, Latgalē

dzīvojošie.

Jā
46%

Nē
52%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
2%

Ja runājam par gadījumiem, kad Jūs dodaties ārā tumsā savā dzīvesvietā - vai Jūs mēģināt
izvairīties no kādām konkrētām ielām, vietām drošības apsvērumu dēļ? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

Jā
88%Nē

11%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
1%

Ja Jums vai kādam Jūsu radiniekam, paziņam gadītos ciest noziegumā, vai Jūs zinātu, kur
meklēt palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515
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3.3. ATTIEKSME PRET SODU

Lai novērtētu iedzīvotāju attieksmi pret soda piemērošanu dažādu noziedzīgu nodarījumu

gadījumos, aptaujā respondenti tika lūgti novērtēt, kāds būtu piemērotākais sods par naudas

zādzību un par zādzību, pielietojot vardarbību. Iegūtie dati liecina, ka vardarbības gadījumā,

vairākums (64%) iedzīvotāju par piemērotāko soda veidu uzskata brīvības atņemšanu, kamēr

gadījumā, ja notikusi zādzība bez vardarbības pielietošanas, biežāk (37%) kā atbilstošākais soda

veids minēts sabiedriskais darbs un tikai 11% uzskatījuši, ka arī šādā gadījumā piemērojama

brīvības atņemšana. To, ka brīvības atņemšana piemērojama arī gadījumos, kad nav notikusi

vardarbība, salīdzinoši biežāk aptaujā norādījuši 16-24 gadīgie, tie, kuri ieguvuši augstāko izglītību,

5 un vairāk cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ikmēneša ienākumi ir lielāki kā 301 Ls uz

vienu ģimenes locekli, Latgalē dzīvojošie.

11

37

13

10

9

5

4

3

3

1

1

1

1

0,3

0

1

10

64

8

8

2

2

4

5

3

0,1

1

0,5

0

0

0

0,2

2

6

Brīvības atņemšana, cietums

Sabiedriskais/ piespiedu darbs

Nevar viennozīmīgi pateikt - atkarīgs no situācijas, apstākļiem

Atdot nozagto summu, atlīdzināt zaudējumus cietušajam

Naudas sods

Brīvības atņemšana nosacīti

Jāsoda saskaņā ar esošajiem likumiem, likumdošanu

Fiziska izrēķināšanās, vardarbība pret noziedznieku

Administratīvs, disciplinārs sods

Pārrunas, psihologa palīdzība, labojoši, audzinoši pasākumi

Publiska kaunināšana, vārda publiskošana

Brīdinājums

Nekāds sods - piedot

Radīt priekšnosacījumus, lai cilvēkiem nevajadzētu zagt

Dieva sods

Cita atbilde (netiek nosaukts konkrēts soda veids)

Grūti pateikt/ Nav atbildes

Kā Jūs domājat - kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš ... ? (%)

nozadzis 200 latus nozadzis 200 latus, pielietojot vardarbību

Bāze: visi respondenti, n=1515



SIA “Fieldex”

Latvijas iedzīvotāju viktimizācijas aptauja 2012
27

3.4. ZĀDZĪBA AR IELAUŠANOS MĀJOKLĪ

3.4.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

Pēdējo piecu gadu laikā 8% iedzīvotāju saskārušies ar gadījumiem, kad kāds ir ielauzies mājoklī

un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt. Biežāk ar šādiem gadījumiem saskārušies - 55-64

gadīgie, augstāko izglītību ieguvušie, 5 un vairāk cilvēku mājsaimniecības, tie, kuru ienākumi ir

lielāki kā 301 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī, Rīgā dzīvojošie. 34% no pēdējo piecu gadu

gadījumiem notikuši pēdējā gada laikā, bet 43% - pirms 2-3 gadiem.

Jā
8%

Nē
92%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,3%

Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies Jūsu mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt? Šeit mēs nerunājam par zādzībām no garāžas, šķūņa, dārza mājiņas vai citiem

Jūsu īpašumiem, kuros Jūs nedzīvojat pastāvīgi! (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

34
43

24

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko
nozadzis vai mēģinājis nozagt, n=127
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3.4.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

Vairākumā – 62% - gadījumu pats cietušais vai kāda cita persona par ielaušanos bija ziņojuši

policijai.

3.4.3. APMIERINĀTĪBA AR POLICIJAS RĪCĪBU

Ar policijas rīcību apmierināto īpatsvars gan ir salīdzinoši neliels – 16% bijuši pilnībā apmierināti un

18% - drīzāk apmierināti. Tikmēr kopumā 66% bijuši neapmierināti ar policijas rīcību.

Vaicāti, kādēļ bijuši neapmierināti ar policijas darbu, ielaušanās nodarījumā cietušie visbiežāk –

67% gadījumu – norādījuši, ka policija nav izdarījusi pietiekami, savukārt 48% uzskata, ka policija

nav bijusi ieinteresēta palīdzēt. Minēti arī konkrēti, racionāli pamatojumi - 52% norāda, ka policija

nav atradusi un arestējusi pārkāpēju, bet 38% - ka policija nav atguvusi nozagto.

Jā
62%

Nē
38%

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar ielaušanos - vai Jūs vai kāda cita persona
par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt, n=127

Pilnībā apmierināts/-a
16% Drīzāk apmierināts/-a

18%

Drīzāk neapmierināts/-a
32%

Pilnībā neapmierināts/-a
34%

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā situācijā? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai
mēģinājis nozagt, un par šo ielaušanos TIKA ziņots policijai, n=80
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3.4.4. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Visbiežāk minētais iemesls, kādēļ cietušie nav ziņojuši policijai, ir fakts, ka gadījums nav bijis

pietiekami nopietns (42%). Salīdzinoši bieži – 33% gadījumu – norādīts arī uz to, ka cietušie

uzskata, ka policija tāpat neko nedarītu.

67

52

48

38

15

11

4

4

4

2

2

2

Policija neizdarīja pietiekami

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju

Nebija ieinteresēta

Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju

Vēlu ieradās notikuma vietā

Vispār nekas netika darīts, lieta netika uzsākta

Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Neuzticos policijai, tās spējai atklāt noziegumus

Policijai nepietiek resursu, iespēju atklāt noziegumus

Neapmierina birokrātija, sarežģīts process

Lēna rīcība, pavirša attieksme

Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar policijas rīcību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un
par šo ielaušanos TIKA ziņots policijai, bet ar policijas rīcību pilnībā vai drīzāk nebija apmierināti, n=53

42

33

25

18

11

6

2

2

2

2

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Policija tāpat neko nedarītu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Pats atrisināja problēmu

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju

Piedevu

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Tas bija radinieks, pazīstams cilvēks

Ziņoju apsardzei / apsardzes firmai

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un
par šo ielaušanos NETIKA ziņots policijai, n=47
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3.4.5. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

Tikai 12% ielaušanās nodarījumā cietušo ir saņēmuši palīdzību, atbalstu. Palīdzību saņēmušo

īpatsvars ir pārāk mazs (skaits – 15 respondentu), lai veiktu padziļinātu analīzi par palīdzības

veidiem.

Tie, kuri palīdzību nebija saņēmuši, 31% gadījumu novērtējuši, ka tāda viņiem tomēr būtu bijusi

nepieciešama. Un 47% no šādu vērtējumu sniegušajiem norādījuši, ka viņiem būtu bijusi

nepieciešama psihologa vai psihoterapeita palīdzība, bet 29% - ka jurista palīdzība. 15% minējuši,

ka materiālā palīdzība bijis tas, kas nepieciešams.

Jā
12%

Nē
88%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts - tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/
mājā) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, n=127

Jā
31%

Nē
64%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
5,2%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko
nozadzis vai mēģinājis nozagt, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=112
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47

29

15

9

6

6

3

3

3

Psihologs,psihoterapeits

Jurists

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Informācija, kā rīkoties šādā situācijā

Emocionāls atbalsts, sapratne

Pozitīvs iznākums, iesaistīto iestāžu (policija un tml.) sapratne

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Jāuzlabo vide un situācija valstī (palīdzības saņemšanas
iespējas, preventīvie pasākumi)

Nav atbildes

Kāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies mājoklī (dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un
kuri saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), bet
palīdzība būtu bijusi vajadzīga, n=35
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3.5. ZĀDZĪBA AR IELAUŠANOS CITĀ ĪPAŠUMĀ

3.5.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

24% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir cietuši no ielaušanās un zādzības vai zādzības

mēģinājuma kādā citā savā īpašumā (ne mājoklī) – garāžā, šķūnī, dārza mājiņā vai tml. 38% no

šiem gadījumiem notikuši pēdējā gada laikā, 47% - pirms 2-3 gadiem. Biežāk ar šādiem ielaušanās

gadījumiem saskārušies 16-24 gadīgie un Rīgā dzīvojošie.

Jā
24%

Nē
76%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,1%

Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā Jūsu īpašumā (ne mājoklī - piemēram,
garāžā, šķūnī, dārza mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

38
47

20

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī -
piemēram, garāžā, šķūnī, dārza mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, n=369
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3.5.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

51% gadījumu no ielaušanās savā īpašumā cietušie ziņojuši par to policijai.

3.5.3. APMIERINĀTĪBA AR POLICIJAS RĪCĪBU

Ar policijas rīcību apmierināto kopējais īpatsvars ir neliels – 15% pilnībā apmierināto un 24%

drīzāk apmierināto. Tikmēr neapmierināto īpatsvars ir izteikti liels – 59%.

65% ar policijas rīcību neapmierināto, pamato, ka policija nav izdarījusi pietiekami, un 50% norāda,

ka policija nav bijusi ieinteresēta. 38% minējuši, ka policija nav atradusi pārkāpēju un 31% - ka

netika atgūtas nozagtās vērtības.

Jā
51%

Nē
48%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,5%

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šāda veida ielaušanos - vai Jūs vai kāda cita
persona par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī -
piemēram, garāžā, šķūnī, dārza mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, n=369

Pilnībā apmierināts/-a
15%

Drīzāk apmierināts/-a
24%

Drīzāk neapmierināts/-a
24%

Pilnībā neapmierināts/-a
35%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
2%

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā situācijā? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī - piemēram, garāžā, šķūnī,
dārza mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un par šo ielaušanos TIKA ziņots policijai, n=188
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3.5.4. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Galvenais iemesls (minēts 63% gadījumu), kādēļ par ielaušanos īpašumā nav ticis ziņots policijai,

ir uzskats, ka gadījums nav bijis pietiekami nopietns. Salīdzinoši bieži – 37% gadījumu – norādīts

arī, ka policija tāpat neko nedarītu. Dažādi citi iemesli minēti ne biežāk kā 10% gadījumu.

65

50

38

31

9

6

5

4

3

2

1

Policija neizdarīja pietiekami

Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju

Neatguva manu naudu/mantu

Lēna rīcība, pavirša attieksme

Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju

Neuzticos policijai, tās spējai atklāt noziegumus

Vispār nekas netika darīts, lieta netika uzsākta

Nav atbildes

Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar policijas rīcību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī - piemēram, garāžā, šķūnī,
dārza mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un par šo ielaušanos TIKA ziņots policijai, bet ar policijas rīcību pilnībā
vai drīzāk nebija apmierināti, n=113

63

37

12

8

8

3

1

1

1

1

1

0,5

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Policija tāpat neko nedarītu

Pats atrisināja problēmu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju

Biju / jutos vainīgs

Piedevu

Gadījums nebija policijas kompetencē

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Ziņoju apsardzei / apsardzes firmai

Neiedomājos, ka jāziņo, nezināju, kam ziņot

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā īpašumā (ne mājoklī - piemēram, garāžā, šķūnī, dārza
mājiņā u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt, un par šo ielaušanos NETIKA ziņots policijai, n=179
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3.6. LAUPĪŠANA

3.6.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

3% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā piedzīvojuši apzagšanu vai apzagšanas

mēģinājumu ar fizisku uzbrukumu vai piedraudēšanu. 30% no šiem gadījumiem notikuši pēdējā

gada laikā, bet 44% - pirms 2-3 gadiem.

Jā
3%

Nē
97%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,1%

Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jūs ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai
piedraudot? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

30
44

28

2

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem Grūti pateikt/ Nav
atbildes

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus pēdējo piecu gadu laikā kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot
vai piedraudot, n=50
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3.6.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

35% no tiem, kuri cietuši laupīšanā, bija ziņojuši par to policijai. Policijai ziņojušo īpatsvars ir pārāk

mazs (skaits - 17), lai padziļināti analizētu apmierinātību ar policijas darbu.

3.6.3. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Tie laupīšanās cietušie, kuri policijai nebija ziņojuši, salīdzinoši visbiežāk – 41% gadījumu –

minējuši, ka paši atrisinājuši problēmu. 24% uzskatījuši, ka gadījums nav pārāk nopietns un vēl tik

pat daudzi – ka policija tāpat neko nedarītu.

Jā
35%

Nē
65%

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar laupīšanu - vai Jūs vai kāda cita persona par
to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus pēdējo piecu gadu laikā kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski
uzbrūkot vai piedraudot, un kuri atceras pēdējā šāda veida notikušā nozieguma laiku, n=49

41

24

23

12

6

4

3

3

3

Pats atrisināja problēmu

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Policija tāpat neko nedarītu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Ziņošana sarežģītu situāciju / drošības apsvērumu dēļ

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Nebiju spējīgs ziņot (bija šoks, trauma, biju apjucis)

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus pēdējo piecu gadu laikā kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot, un par šo
noziegumu NETIKA ziņots policijai, n=32
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3.6.4. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

16% laupīšanās cietušo aptaujā minējuši, ka ir saņēmuši palīdzību. Šīs mērķa grupas respondentu

skaits ir pārāk mazs (n=8), lai veiktu statistiski korektu padziļinātu datu analīzi par palīdzības

veidiem.

To, ka palīdzība būtu bijusi nepieciešama, minējuši arī 47% no tiem, kuri palīdzību nebija

saņēmuši. Arī šīs mērķa grupas skaits ir pārāk mazs (n=12), lai veiktu padziļinātu analīzi par

nepieciešamajiem palīdzības veidiem.

Jā
16%

Nē
84%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus pēdējo piecu gadu laikā kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot
vai piedraudot, un kuri atceras pēdējā šāda veida notikušā nozieguma laiku, n=49

Jā
47%

Nē
51%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
2%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus pēdējo piecu gadu laikā kāds ir apzadzis vai mēģinājis apzagt, fiziski uzbrūkot vai
piedraudot, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,
psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=41
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3.7. ZĀDZĪBA

3.7.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

18% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir cietuši zādzībā. 29% no šiem gadījumiem

notikuši pēdējā gada laikā, bet 44% - pirms 2-3 gadiem. Salīdzinoši biežāk no zādzībām cietuši -

16-24 gadīgie, augstāko izglītību ieguvušie, tie, kuru ienākumi ir lielāki kā 301 Ls uz vienu ģimenes

locekli mēnesī un Rīgā dzīvojošie.

40% no zādzību gadījumiem tikusi nozagta nauda, 19% - naudas maks, 19% - mobilais tālrunis,

bet 14% - apzagta automašīna.

Jā
18%

Nē
82%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,3%

Vai pēdējo piecu gadu laikā Jums ir kaut kas nozagts, Jums par to nezinot, un tas nav bijis
saistīts ar ielaušanos Jūsu īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu. Tie varētu būt, piemēram,

„kabatas zagļi” vai transportlīdzekļu zādzības? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

29
44

28

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas
nav bijis saistīts ar ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, n=282
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3.7.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

32% cietušo par zādzību bija ziņojuši policijai. Salīdzinoši biežāk policijai par zādzībām ziņojuši -

25-34 un 45-54 gadīgie, arī 65-74 gadīgie, vidējo speciālo vai arodizglītību ieguvušie.

40
19
19

14
8
7

6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0,4
0,3
0,3

3
0,4

Nauda
Naudas maks, bankas kartes, tiesības

Mobilais telefons
Apzagta mašīna / auto detaļas

Dokumenti
Personiskās mantas, soma, drēbes, aksesuāri

Velosipēds
Sadzīves tehnika, ierīces

Instrumenti, tehnika
Automašīna

Dators
Pārtika, iepirkumi

Malka, metāls
Vērtslietas

Benzīns
Atslēgas
Mopēds

Laiva
Snovbords

Nekas netika nozagts
Grūti pateikt

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šādu zādzību,
kas tieši Jums tika nozagts? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar
ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, n=282

Jā
32%

Nē
68%

Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas
nav bijis saistīts ar ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, n=282
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3.7.3. APMIERINĀTĪBA AR POLICIJAS RĪCĪBU

Kopumā 42% no tiem, kuri bija ziņojuši policijai par zādzību, ar tās rīcību konkrētajā situācijā bijuši

apmierināti. Neapmierināto īpatsvars gan ir lielāks – kopumā 56% ir neapmierināto ar policijas

rīcību.

Kā galvenie neapmierinātības iemesli minēti – policija neizdarīja pietiekami (50%), policija

neatrada vai nearestēja pārkāpēju (46%), neatguva nozagto naudu, mantu(46%), policija nebija

ieinteresēta (45%). Salīdzinoši bieži – 18% gadījumu – norādīts arī uz faktu, ka policija nesniedza

pietiekami daudz informācijas.

Pilnībā apmierināts/-a
14%

Drīzāk apmierināts/-a
28%

Drīzāk neapmierināts/-a
25%

Pilnībā neapmierināts/-a
31%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
2%

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā situācijā? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar
ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un par šo noziegumu TIKA ziņots policijai, n=90

50

46

46

45

18

11

6

4

4

4

Policija neizdarīja pietiekami

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju

Neatguva manu naudu/mantu

Nebija ieinteresēta

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju

Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Policijai nepietiek resursu, iespēju atklāt noziegumus

Lēna rīcība, pavirša attieksme

Vēlu ieradās notikuma vietā

Vispār nekas netika darīts, lieta netika uzsākta

Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar policijas rīcību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar
ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un par šo noziegumuTIKA ziņots policijai, bet ar policijas rīcību pilnībā vai drīzāk
nebija apmierināti, n=52
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3.7.4. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Tie, kuri par zādzību nebija ziņojuši policijai, kā galvenos nezinošanas iemeslus min – uzskatu, ka

gadījums nebija pietiekami nopietns (38%), kā arī priekšstatu, ka policija tāpat neko nedarītu

(31%).

38

31

20

13

6

4

3

2

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Policija tāpat neko nedarītu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Pats atrisināja problēmu

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju

Tas bija radinieks, pazīstams cilvēks

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Biju / jutos vainīgs

Nebiju spējīgs ziņot (bija šoks, trauma, biju apjucis)

Ziņoju apsardzei / apsardzes firmai

Gadījums nebija policijas kompetencē

Vērsos bankā

Piedevu

Grūti pateikt

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos
īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un par šo noziegumu NETIKA ziņots policijai, n=192
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3.7.5. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

15% no zādzībās cietušajiem bija saņēmuši kāda veida palīdzību. Palīdzību zādzības gadījumā

salīdzinoši biežāk saņēmuši - 16-24 un 55-64 gadīgie, pamatizglītību ieguvušie, 5 un vairāk cilvēku

mājsaimniecībās dzīvojošie, Pierīgā un Latgalē dzīvojošie.

Absolūtajā vairākumā gadījumu (62%) zādzībās cietušie saņēmuši atbalstu un palīdzību no

tuviniekiem, līdzcilvēkiem.

Jā
15%

Nē
84%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
1%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav
bijis saistīts ar ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, n=282

62

12

7

7

5

5

3

Atbalsts un palīdzība no tuviniekiem, līdzcilvēkiem

Iesaistītās iestādes (policijas un tml.) atbalsts un sapratne,
pozitīvs rezultāts

Jurists

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Informācija

Psihologs,psihoterapeits

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos
īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un kuri saistībā ar šo notikumu SAŅĒMA kādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,
psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=41
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25% no tiem, kuri palīdzību nebija saņēmuši, novērtē, ka tāda viņiem būtu bijusi nepieciešama.

Salīdzinoši biežāk tās ir sievietes, 25-34 gadīgie, ikdienā ģimenē ne valsts valodā runājošie, vidējo

speciālo vai arodizglītību ieguvušie, 5 un vairāk cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru

ikmēneša ienākumi ir 101-200 Ls uz vienu ģimenes locekli, Kurzemē, kā arī lielpilsētās dzīvojošie.

Kā nepieciešama salīdzinoši biežāk minēta jurista (32%) un psihologa (25%) palīdzība. Tāpat

salīdzinoši bieži – 25% gadījumu – norādīts, ka būtu bijusi nepieciešama informācija par to, kā

rīkoties šādās situācijās.

Jā
25%

Nē
72%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
3%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis
saistīts ar ielaušanos īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu
PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=239

32

25

21

11

11

10

8

2

Jurists

Informācija, kā rīkoties šādā situācijā

Psihologs,psihoterapeits

Emocionāls atbalsts, sapratne

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Pozitīvs iznākums, iesaistīto iestāžu (policija un tml.) sapratne

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Iespēja ar kādu parunāt

Kāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā ir kaut kas nozagts, pašiem par to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos
īpašumā vai vardarbīgu laupīšanu, un kuri saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,
psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), bet palīdzība būtu bijusi vajadzīga, n=61
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3.8. KUKUĻDOŠANA/ KORUPCIJA

3.8.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

Pēdējo piecu gadu laikā 13% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar situāciju, kad viņiem prasīts

kukulis, papildus samaksa. 47% no šiem gadījumiem notikuši pēdējā gada laikā, 49% - pirms 2-3

gadiem. Salīdzinoši biežāk kukulis ticis prasīts 25-34 un 45-54 gadīgajiem, tiem, kuri ikdienā

ģimenē nerunā valsts valodā, uzņēmējiem, darba devējiem, pašnodarbinātajiem, nepabeigtu

augstāko izglītību ieguvušajiem, 5 un vairāk cilvēku mājsaimniecībās dzīvojošajiem, kā arī tiem,

kuru ikmēneša ienākumi ir lielāki kā 301 Ls uz vienu ģimenes locekli.

Jā
13%

Nē
86%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
1%

Vai pēdējo piecu gadu laikā Jums kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID,
Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis), pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs

ir prasījis vai licis noprast, ka no Jums sagaida kukuli/ papildus samaksu p

Bāze: visi respondenti, n=1515

47 49

16
0,5

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem Grūti pateikt/ Nav
atbildes

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis),
pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, n=203
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Visbiežāk kukuli vai papildus samaksu prasījuši – ārsti vai cits medicīnas personāls (45%) un ceļu

policisti (31%).

3.8.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

Absolūtais vairākums – 97% - par kukuļa prasīšanas gadījumiem nav ziņojuši nedz policijai, nedz

kādai citai iestādei. Tikai 1% no šādos nodarījumos cietušajiem ir ziņojuši policijai un 2% - citai

iestādei. Kopējais respondentu skaits (n=7) šajā mērķa grupā ir pārāk mazs padziļinātas datu

analīzes veikšanai par apmierinātību ar policijas darbu.

45

31

10

7

5

2

1

1

1

Ārsts vai cits medicīnas personāls

Ceļu policists

Cits valsts iestādes pārstāvis

Cits policists

Skolotāji/ profesori (citi izglītības sektorā strādājošie)

Inspektors (veselības, būvniecības, pārtikas kvalitātes u.c.)

Deputāts, domes pārstāvis

Citas iestādes (ne valsts) pārstāvis

Grūti pateikt

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kāds bija personas, kura prasīja vai lika noprast, ka no Jums
sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, amats? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas
ierēdnis), pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/
pakalpojumu, un kuri atceras, kad tas notika, n=202

1

2

1

0,4

0,4

0,4

97

JĀ, POLICIJAI

JĀ, CITAI IESTĀDEI

Galvenajam ārstam, ārstu asociācijai

Izglītības nodaļai

Tiesai

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

NĒ

Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai vai citai iestādei? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas
ierēdnis), pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/
pakalpojumu, un kuri atceras, kad tas notika, n=202
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3.8.3. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Salīdzinoši visbiežāk kā iemesli, kādēļ par kukuļa prasīšanu nav ticis ziņots policijai vai citai

iestādei, tiek minēti – pierādījumu trūkums (23%), problēmu atrisināja pats (18%), kā arī 16%

norāda, ka konkrētajā situācijā svarīgāk šķitis iedot rezultātu, lai sasniegtu rezultātu.

23

18

16

11

10

9

9

8

6

4

3

2

1

1

1

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Pats atrisināja problēmu

Svarīgāk šķita iedot kukuli, ja nedotu, nebūtu rezultāta

Kukuļdošana ir norma, ziņošana neko nemainītu

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Brīvprātīgi devu kukuli, neuzskatu, ka tas ir nepareizi

Policija/Iestāde tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju/ iestādi

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Neziņoju, jo neiedevu kukuli

Biju / jutos vainīgs

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Ziņošana sarežģītu situāciju / drošības apsvērumu dēļ

Neiedomājos, ka jāziņo, nezināju, kam ziņot

Nezinu / grūti pateikt

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai vai citai iestādei? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis),
pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, un kuri
atceras, kad tas notika, un par šo noziegumu NETIKA ziņots policijai, n=195
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3.8.4. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

7% no tiem, kuri bija saskārušies ar kukuļa prasīšanu, bija saņēmuši kāda veida palīdzību.

Respondentu skaits šajā mērķa grupā ir pārāk mazs (n=14) padziļinātas datu analīzes veikšanai

par saņemtajiem palīdzības veidiem.

To, ka palīdzība būtu bijusi nepieciešama, aptaujā atzinuši arī 27% no tiem, kuri palīdzību nebija

saņēmuši, visbiežāk norādot, ka būtu bijusi nepieciešama jurista (53%) vai psihologa (22%)

palīdzība, kā arī minot, ka būtu bijusi nepieciešama informācija par to, kā rīkoties konkrētajā

situācijā (32%).

Jā
7%

Nē
93%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,4%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis),
pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, un kuri
atceras, kad tas notika, n=202

Jā
27%

Nē
72%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
1%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis),
pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, un kuri
saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=187
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53

32

22

8

6

4

3

3

2

2

Jurists

Informācija, kā rīkoties šādā situācijā

Psihologs,psihoterapeits

Jāuzlabo vide un situācija valstī (preventīvie pasākumi,
palīdzības saņemšanas iespējas)

Medicīniskā palīdzība

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Emocionāls atbalsts, sapratne

Krīzes tālrunis

Grūti pateikt

Kāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, piemēram, policists, valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas, muitas ierēdnis),
pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir prasījis vai licis noprast, ka sagaida kukuli/ papildus samaksu par savu darbu/ pakalpojumu, un kuri
saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), bet
palīdzība būtu bijusi vajadzīga, n=52
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3.9. PATĒRĒTĀJU KRĀPŠANA/ KRĀPNIECĪBA

3.9.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

22% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir saskārušies ar krāpniecību gadījumos, kad

iegādājas kādu preci vai pakalpojumu. 57% no šiem gadījumiem notikuši pēdējā gada laikā, 37% -

pirms 2-3 gadiem, kas liecina, ka pēdējā gada laikā šādu gadījumu skaits ir pieaudzis. Salīdzinoši

biežāk ar patērētāju krāpšanas gadījumiem saskārušies - 16-34 gadīgie, tie, kuri ikdienā ģimenē

nerunā valsts valodā, augstāko izglītību ieguvušie, tie, kuru ģimenes ienākumi ir lielāki kā 201 Ls

uz vienu ģimenes locekli mēnesī, Rīgā un citās lielpilsētās, kā arī Latgalē dzīvojošie.

Jā
22%

Nē
75%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
3%

Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jūs ir apkrāpis situācijā, kad iegādājaties preci vai
pakalpojumu?

Bāze: visi respondenti, n=1515

57

37

12

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, n=336
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Vairākumā gadījumu – 53% - krāpniecība notikusi, iepērkoties veikalā. 14% ar to saskārušies tirgū,

9% - pakalpojumu sfērā, bet 8% - iepērkoties internetā Latvijā.

Tikai 3% no krāpniecības gadījumiem bijuši saistīti ar kredītkaršu izmantošanu.

53

14

9

8

4

4

3

2

2

1

1

1

1

1

0,4

0,3

0,3

0,3

Veikalā

Tirgū

Pakalpojumu sfērā

Iepērkoties internetā Latvijā

Darba, biznesa attiecībās

Pirkums "no rokas"

Būvniecības darbos

Telemārketings, preču piegāde pa pastu, izplatītāji

Auto servisā, remontdarbnīcā

Bankā

Parāds no fiziskas personas

Aptiekā

Bārā, restorānā

No bankas kartes noņemta nauda

Iepērkoties internetā ārvalstīs

Viesnīcā

Auto stāvvietā

Grūti pateikt

Ja runājam par pēdējo gadījumu - tieši ar kāda veida krāpniecību saskārāties? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, n=336

Jā
3%

Nē
97%

Vai krāpniecība bija saistīta ar kredītkaršu  izmantošanu? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, n=336
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3.9.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

65% no tiem, kuri bija saskārušies ar krāpniecību, par to nevienam nav ziņojuši. 27% ziņojuši

pakalpojuma vai preces pārdevējam, 3% - Patērētāju tiesību aizsardzības centram un vēl 3% -

policijai.

3.9.3. APMIERINĀTĪBA AR POLICIJAS RĪCĪBU

46% no tiem, kuri bija ziņojuši par krāpniecības gadījumu kādai institūcijai, bijuši apmierināti ar tās

rīcību konkrētajā situācijā, kamēr 44% - neapmierināti.
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65

JĀ, PAKALPOJUMA/ PRECES PĀRDEVĒJAM

JĀ, PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRAM

JĀ, POLICIJAI

JĀ, CITAI IESTĀDEI

Bankai

Juristiem

Namu pārvaldei

Prokuratūrai

Darba inspekcijai

Ekonomikas policijai

NĒ

Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai vai citai iestādei? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, n=336

Pilnībā apmierināts/-a
19%

Drīzāk apmierināts/-a
27%

Drīzāk neapmierināts/-a
16%

Pilnībā neapmierināts/-a
28%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
10%

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas un/vai citas iestādes rīcību šajā situācijā? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, turklāt par šo notikumu tika ziņots
policijai vai kādai citai iestādei, n=118
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Neapmierinātības galvenie iemesli bijuši – netika atgūta nauda, manta (38%), iestāde neizdarīja

pietiekami (34%), nebija ieinteresēta (22%), neizturējās korekti (21%), kā arī netika sniegta

pietiekami informācija (17%).

3.9.4. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Visbiežāk minētais iemesls, kādēļ par krāpniecību nav ticis ziņots kādai atbilstošai iestādei, ir

uzskats, ka gadījums nav bijis pietiekami nopietns (45%). Vēl 24% aptaujāto norādījuši, ka paši

atrisinājuši konkrēto situāciju.
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Neatguva manu naudu/mantu

Policija/Iestāde  neizdarīja pietiekami

Nebija ieinteresēta

Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju

Lēna rīcība, pavirša attieksme

Neapmierina birokrātija, sarežģīts process

Policijai nepietiek resursu, iespēju atklāt noziegumus

Vispār nekas netika darīts, lieta netika uzsākta

Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar policijas un/vai citas iestādes rīcību? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, un par šo noziegumu TIKA ziņots policijai, bet ar
policijas rīcību pilnībā vai drīzāk nebija apmierināti, n=53
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0,4

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu

Policija/Iestāde tāpat neko nedarītu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Nebija laika, iespēju, negribēju tērēt laiku

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Gadījums nebija policijas kompetencē

Ceru, ka problēma tiks atrisināta

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju/ iestādi

Biju / jutos vainīgs

Neiedomājos, ka jāziņo, nezināju, kam ziņot

Piedevu

Nezinu

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai vai citai iestādei? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, un par šo noziegumu
NETIKA ziņots policijai vai citai iestādei, n=218
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3.9.5. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

10% no tiem, kuri saskārušies ar krāpniecību, bija saņēmuši palīdzību. Visbiežāk – 38% gadījumu

– tas bijis atbalsts un palīdzība no tuviniekiem, līdzcilvēkiem. 23% saņēmuši jurista vai kāda cita

speciālista konsultāciju, palīdzību. Vēl 17% norāda, ka iesaistītā iestāde izrādījusi atbalstu un

sapratni.

Jā
10%

Nē
90%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,6%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, n=336

38

23

23

17

6

4

Atbalsts un palīdzība no tuviniekiem, līdzcilvēkiem

Jurists

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Iesaistītās iestādes (policijas un tml.) atbalsts un sapratne,
pozitīvs rezultāts

Informācija

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, un kuri saistībā ar šo notikumu SAŅĒMA kādu
PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=33
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To, ka palīdzība būtu bijusi nepieciešama, aptaujā atzinuši arī 23% no tiem, kuri šāda veida

palīdzību nebija saņēmuši. Šīs mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši visbiežāk – 42% gadījumu –

norādījuši, ka būtu nepieciešama jurista konsultācija, palīdzība. Savukārt 34% minējuši, ka būtu

nepieciešama informācija, kā rīkoties tādās situācijās.

Jā
23%

Nē
75%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
2%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA
nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=301

42

34

12

9

6

3

3

3

1

1

Jurists

Informācija, kā rīkoties šādā situācijā

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Psihologs,psihoterapeits

Jāuzlabo vide un situācija valstī (preventīvie pasākumi,
palīdzības saņemšanas iespējas)

Emocionāls atbalsts, sapratne

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Pozitīvs iznākums, iesaistīto iestāžu (policija un tml.) sapratne

Iespēja ar kādu parunāt

Pagaidu dzīves vieta

Kāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kurus kāds ir apkrāpis situācijā, kad iegādājās preci vai pakalpojumu, un kuri saistībā ar šo
notikumu NESAŅĒMA nekādu PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls
atbalsts), bet palīdzība būtu bijusi vajadzīga, n=70
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3.10. UZBRUKUMS/ DRAUDI NO SVEŠINIEKIEM

3.10.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

Pēdējo 5 gadu laikā 5% Latvijas iedzīvotāju saskārušies ar situācijām, kad kāds viņiem nezināms

cilvēks uzbrucis, piekāvis vai pielietojis fizisku spēku. 43% no šiem gadījumiem notikuši pēdējā

gada laikā, 52% - pirms 2-3 gadiem. Uzbrukumu no svešiem cilvēkiem salīdzinoši biežāk

piedzīvojuši vīrieši, 16-24 gadīgie, pamatizglītību un nepabeigtu augstāko izglītību ieguvušie.

Jā
5%

Nē
95%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,2%

Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jums nezināms cilvēks ir Jums uzbrucis, piekāvis, pielietojis
fizisku spēku pret Jums, piemēram, iesitis, spārdījis, metis Jums ar kaut ko, uzbrucis vai

draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

43
52

12

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram, iesitis,
spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=76
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Visbiežāk – 30% gadījumu – šādos uzbrukumos nodarīti miesas bojājumi. 18% kā sekas minējuši

zilumus, 14% - emocionālu, psiholoģisku traumu.

3.10.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

Tikai 19% to, kuri bija cietuši uzbrukumā, par to bija ziņojuši policijai. Respondentu skaits šajā

mērķa grupā ir nepietiekams (n=15) statistiski korektas datu analīzes veikšanai par apmierinātību

ar policijas darbu.
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30

Miesas bojājumi

Zilumi

Emocionāla, psiholoģiska trauma

Draudi, apvainojumi

Sitiens pa galvu, seju

Smaga fiziska trauma, invaliditāte

Atņemts, sabojāts īpašums

Nekādas/ "Nekas nopietns"

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šādu uzbrukumu - kādas bija šī nodarījuma
sekas Jums? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=76

Jā
19%

Nē
81%

Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku
spēku, piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=76
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3.10.3. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Visbiežāk kā iemesli, kādēļ par uzbrukumu nav ticis ziņots policijai, minēti – gadījums nebija

pietiekami nopietns (43%), pats varēja atrisināt problēmu (37%).

3.10.4. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

25% no tiem, kuri cietuši uzbrukumā, bija saņēmuši kāda veida palīdzību. Šīs mērķa grupas

respondentu skaits ir nepietiekams (n=18) analīzes veikšanai par saņemtajiem palīdzības veidiem.
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Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju

Biju / jutos vainīgs

Ziņošana sarežģītu situāciju / drošības apsvērumu dēļ

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem  pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, un par šo noziegumu NETIKA
ziņots policijai vai citai iestādei, n=61

Jā
25%

Nē
75%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram, iesitis,
spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=76
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To, ka palīdzība būtu bijusi nepieciešama, atzinuši arī 19% no tiem, kuri palīdzību nebija

saņēmuši. Arī šīs mērķa grupas respondentu skaits ir nepietiekams (n=12) analīzes veikšanai par

nepieciešamajiem palīdzības veidiem.

Jā
19%

Nē
81%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem pēdējo piecu gadu laikā kāds nezināms cilvēks ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram, iesitis,
spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu
PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=58
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3.11. UZBRUKUMS/ DRAUDI NO PAZĪSTAMIEM CILVĒKIEM

3.11.1. CIETUŠO ĪPATSVARS

6% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojuši uzbrukumu no sev pazīstamiem

cilvēkiem. 47% šo gadījumu noticis pēdējā gada laikā, 37% - pirms 2-3 gadiem. Novērojams, ka

uzbrukumu skaits pēdējā laikā pieaudzis. Uzbrukumus no sev pazīstamiem cilvēkiem salīdzinoši

biežāk piedzīvojuši 16-24 gadīgie, nepabeigtu augstāko izglītību ieguvušie, 5 un vairāk cilvēku

mājsaimniecībās dzīvojošie, tie, kuru ikmēneša ienākumi nav lielāki par 100 Ls uz vienu ģimenes

locekli.

Jā
6%

Nē
94%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
0,1%

Vai kāds, ko Jūs personīgi pazīstat, pēdējo piecu gadu laikā ir Jums uzbrucis, piekāvis, pielietojis
fizisku spēku pret Jums, piemēram, iesitis, spārdījis, metis Jums ar kaut ko, uzbrucis vai

draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot? (%)

Bāze: visi respondenti, n=1515

47
37

21

Pēdējo 12 mēnešu laikā Pirms 2-3 gadiem Pirms 4-5 gadiem

Cik sen tas notika? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram,
iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=96
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27% norāda, ka šāda uzbrukuma sekas bijušas emocionāla, psiholoģiska trauma, 27% - ka miesas

bojājumi, un 25% - zilumi.

3.11.2. ZIŅOŠANA POLICIJAI

31% no uzbrukumos cietušajiem par to bija ziņojuši policijai.

27
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25

5

3

3

2

1

22

Emocionāla, psiholoģiska trauma

Miesas bojājumi

Zilumi

Draudi, apvainojumi

Atņemts, sabojāts īpašums

Cieta bērns

Smaga fiziska trauma, invaliditāte

Vardarbība ģimenē

Nekādas/ "Nekas nopietns"

Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šādu uzbrukumu - kādas bija šī nodarījuma
sekas Jums? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=96

Jā
31%

Nē
69%

Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku
spēku, piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=96
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3.11.3. APMIERINĀTĪBA AR POLICIJAS RĪCĪBU

42% no tiem, kuri bija vērsušies policijā, ar tās rīcību bijuši apmierināti, kamēr 52% - neapmierināti.

Mērķa grupas respondentu skaits ir pārāk mazs (n=16) padziļinātas datu analīzes veikšanai par

neapmierinātības iemesliem.

3.11.4. IEMESLI NEZIŅOŠANAI POLICIJAI

Būtiskākais iemesls, kādēļ par uzbrukumu nav ticis ziņots policijai, ir fakts, ka cietušais pats

atrisinājis problēmu (35%). Salīdzinoši bieži – 20% gadījumu – kā uz iemesls nezinošanai norādīts,

ka gadījums nav bijis pietiekami nopietns. 17% atzīst, ka iemesls neziņošanai bijis fakts, ka

uzbrucējs bijis radinieks, pazīstams cilvēks.

Pilnībā apmierināts/-a
26%

Drīzāk apmierināts/-a
16%

Drīzāk neapmierināts/-a
26%

Pilnībā neapmierināts/-a
26%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
6%

Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā situācijā? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, turklāt par šo notikumu tika ziņots
policijai vai kādai citai iestādei, n=31
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3

Pats atrisināja problēmu

Gadījums nebija pietiekami nopietns

Tas bija radinieks, pazīstams cilvēks

Policija tāpat neko nedarītu

Piedevu

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Neredzu jēgu ziņot, neuzticos policijai

Ziņošana sarežģītu situāciju / drošības apsvērumu dēļ

Vērsos pie psihologa / sociālā pedagoga

Vērsos pie jurista

Biju / jutos vainīgs

Vērsīšos, ja tas notiks atkārtoti

Nezinu

Kādēļ Jūs neziņojāt policijai? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram,
iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, un par šo noziegumu NETIKA ziņots policijai vai citai
iestādei, n=65
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3.11.5. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC PALĪDZĪBAS

25% uzbrukumos no pazīstamiem cilvēkiem cietušo bija saņēmuši kāda veida palīdzību. Mērķa

grupas respondentu skaits gan ir nepietiekams (n=24), lai analizētu detalizētāk saņemtos

palīdzības veidus.

39% no tiem, kuri palīdzību nebija saņēmuši, novērtē, ka šāda palīdzība viņiem tomēr būtu bijusi

nepieciešama. Arī šīs mērķa grupas respondentu skaits ir nepietiekams (n=28) padziļinātas datu

analīzes veikšanai par nepieciešamajiem palīdzības veidiem.

Jā
25%

Nē
75%

Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var
būt  informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai Jūs saņēmāt

šāda veida palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram,
iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, n=96

Jā
39%

Nē
57%

Grūti pateikt/ Nav atbildes
4%

Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi nepieciešama? (%)

Bāze: visi respondenti, kuriem kāds, ko personīgi pazīst, pēdējo piecu gadu laikā ir uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku, piemēram,
iesitis, spārdījis, metis ar kaut ko, uzbrucis vai draudējis uzbrukt ar ieroci, ļoti nobiedējot, un kuri  saistībā ar šo notikumu NESAŅĒMA nekādu
PALĪDZĪBU (informācija vai praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts), n=72
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PIELIKUMI

Aptaujas anketa
LL AATT VV II JJ AASS II EE DD ZZ ĪĪ VV OO TT ĀĀJJ UU VV II KK TT II MM II ZZ ĀĀCC II JJ AASS AAPP TT AA UU JJ AA 22 00 11 22

DD RR OO ŠŠ ĪĪ BB AA SS SS AA JJ ŪŪ TT AA
Q1 Ja runājam par gadījumiem, kad Jūs dodaties ārā tumsā savā

dzīvesvietā - vai Jūs mēģināt izvairīties no kādām konkrētām
ielām, vietām drošības apsvērumu dēļ?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

II NN FF OO RR MM ĒĒ TT ĪĪ BB AA PP AA RR II EE SS PP ĒĒ JJ ĀĀ MM SS AA ŅŅ EE MM TT PP AA LL ĪĪ DD ZZ ĪĪ BB UU
Q3 Ja Jums vai kādam Jūsu radiniekam, paziņam gadītos ciest

noziegumā, vai Jūs zinātu, kur meklēt palīdzību?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

AA TT TT II EE KK SS MM EE PP RR EE TT SS OO DD UU
Q4 Cilvēkiem parasti ir dažādi uzskati par likumpārkāpēju

sodīšanu. Kā Jūs domājat – kāds būtu piemērotākais sods
cilvēkam, kurš nozadzis 200 latus?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Naudas sods
Brīvības atņemšana, cietums

Sabiedriskais/ piespiedu darbs
Brīvības atņemšana nosacīti

Cits (kas tieši?): .....................
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5
6

Q5 Un kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš nozadzis 200
latus, pielietojot vardarbību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Naudas sods
Brīvības atņemšana, cietums

Sabiedriskais/ piespiedu darbs
Brīvības atņemšana nosacīti

Cits (kas tieši?): .....................
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5
6

ZZ ĀĀ DD ZZ ĪĪ BB AA AA RR II EE LL AA UU ŠŠ AA NN OO SS
Q6 Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies Jūsu mājoklī

(dzīvoklī/ mājā) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt? Šeit
mēs nerunājam par zādzībām no garāžas, šķūņa, dārza mājiņas
vai citiem Jūsu īpašumiem, kuros Jūs nedzīvojat pastāvīgi!

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q7 uzdot tiem, kuriem Q6=1!
Q7 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q8 uzdot tiem, kuriem Q7=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q8 Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar ielaušanos

- vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q9 uzdot tiem, kuriem Q8=1!
Q9 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q10 uzdot tiem, kuriem Q9=3 vai 4!
Q10 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q11 uzdot tiem, kuriem Q8=2!
Q11 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q12 uzdot tiem, kuriem Q7=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q12 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt  informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
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Q13 uzdot tiem, kuriem Q12=1!
Q13 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q14 uzdot tiem, kuriem Q12=2!
Q14 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q15 uzdot tiem, kuriem Q14=1!
Q15 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q16 uzdot visiem!
Q16 Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds ir ielauzies kādā citā Jūsu

īpašumā (ne mājoklī - piemēram, garāžā, šķūnī, dārza mājiņā
u.c.) un kaut ko nozadzis vai mēģinājis nozagt?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q17 uzdot tiem, kuriem Q16=1!
Q17 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q18 uzdot tiem, kuriem Q17=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q18 Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šāda veida

ielaušanos - vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja
policijai?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q19 uzdot tiem, kuriem Q18=1!
Q19 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q20 uzdot tiem, kuriem Q19=3 vai 4!
Q20 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q21 uzdot tiem, kuriem Q18=2!
Q21 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

LL AA UU PP ĪĪ ŠŠ AA NN AA
Q22 uzdot visiem!

Q22 Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jūs ir apzadzis vai mēģinājis
apzagt, fiziski uzbrūkot vai piedraudot?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q23 uzdot tiem, kuriem Q22=1!
Q23 Cik sen tas notika? Pēdējo 12 mēnešu laikā

Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q24 uzdot tiem, kuriem Q23=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q24 Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar laupīšanu -

vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
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Q25 uzdot tiem, kuriem Q24=1!
Q25 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q26 uzdot tiem, kuriem Q25=3 vai 4!
Q26 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q27 uzdot tiem, kuriem Q24=2!
Q27 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q28 uzdot tiem, kuriem Q23=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q28 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt  informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q29 uzdot tiem, kuriem Q28=1!
Q29 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q30 uzdot tiem, kuriem Q28=2!
Q30 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q31 uzdot tiem, kuriem Q30=1!
Q31 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

ZZ ĀĀ DD ZZ ĪĪ BB AA
Q32 uzdot visiem!

Q32 Vai pēdējo piecu gadu laikā Jums ir kaut kas nozagts, Jums par
to nezinot, un tas nav bijis saistīts ar ielaušanos Jūsu īpašumā
vai vardarbīgu laupīšanu. Tie varētu būt, piemēram,  „kabatas
zagļi” vai transportlīdzekļu zādzības?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q33 uzdot tiem, kuriem Q32=1!
Q33 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q34 uzdot tiem, kuriem Q33=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q34 Ja runājam par pēdējo gadījumu, kad saskārāties ar šādu

zādzību, kas tieši Jums tika nozagts?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Nauda
Mobilais telefons

Dators
Automašīna

Mopēds
Motocikls

Velosipēds
Cits (kas tieši?): ........................

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9
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Q35 uzdot tiem, kuriem Q33=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q35 Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? Jā

Nē
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q36 uzdot tiem, kuriem Q35=1!
Q36 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q37 uzdot tiem, kuriem Q36=3 vai 4!
Q37 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q38 uzdot tiem, kuriem Q35=2!
Q38 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q39 uzdot tiem, kuriem Q34=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q39 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt  informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q40 uzdot tiem, kuriem Q39=1!
Q40 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q41 uzdot tiem, kuriem Q39=2!
Q41 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q42 uzdot tiem, kuriem Q41=1!
Q42 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

KK UU KK UU ĻĻ DD OO ŠŠ AA NN AA // KK OO RR UU PP CC II JJ AA
Q43 uzdot visiem!

Q43 Vai pēdējo piecu gadu laikā Jums kāds, piemēram, policists,
valsts ierēdnis (VID, Zemesgrāmatas, sanitārās inspekcijas,
muitas ierēdnis), pašvaldības darbinieks, ārsts, skolotājs ir
prasījis vai licis noprast, ka no Jums sagaida kukuli/ papildus
samaksu par savu darbu/ pakalpojumu?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q44 uzdot tiem, kuriem Q43=1!
Q44 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4
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Q45 uzdot tiem, kuriem Q44=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q45 Ja runājam par pēdējo gadījumu,

kāds bija personas, kura prasīja vai
lika noprast, ka no Jums sagaida
kukuli/ papildus samaksu par savu
darbu/ pakalpojumu, amats?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

... ceļu policists?
...cits policists?

...inspektors (veselības, būvniecības, pārtikas kvalitātes,
sanitārās inspekcijas, licenču izsniegšanas, tirdzniecības

atļaujas)?
...muitas ierēdnis?

...cits valsts iestādes pārstāvis?
...kāds, kas saistīts ar tiesvedību (tiesnesis, prokurors, tiesas

darbinieks)?
...skolotāji/ profesori (citi izglītības sektorā strādājošie)?

...ārsts vai cits medicīnas personāls?
...kāds cits (kurš tieši?): ...........................

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,

3,
4,
5,

6,
7,
8,
9,
10

Q46 uzdot tiem, kuriem Q43=1!
Q46 Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja

policijai vai citai iestādei?
Neteikt priekšā atbilžu variantus, precizēt!

Jā, policijai
Jā, citai iestādei (kam tieši?): ..................

Jā, citur (kur/ kam tieši?): ...................
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4
5

Q47 uzdot tiem, kuriem Q46=1 vai 2!
Q47 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas un/vai citas

iestādes rīcību šajā situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q48 uzdot tiem, kuriem Q47=3 vai 4!
Q48 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas un/vai citas iestādes
rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija/Iestāde neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q49 uzdot tiem, kuriem Q46=3!
Q49 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai vai

citai iestādei?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Gadījums nebija pietiekami nopietns
Pats atrisināja problēmu

Gadījums nebija policijas kompetencē
Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Policija/Iestāde tāpat neko nedarītu
Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju/ iestādi

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,

6,
7,

Q50 uzdot tiem, kuriem Q44=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q50 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q51 uzdot tiem, kuriem Q50=1!
Q51 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q52 uzdot tiem, kuriem Q50=2!
Q52 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q53 uzdot tiem, kuriem Q52=1!
Q53 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
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PP AA TT ĒĒ RR ĒĒ TT ĀĀ JJ UU KK RR ĀĀ PP ŠŠ AA NN AA // KK RR ĀĀ PP NN II EE CC ĪĪ BB AA
Q54 uzdot visiem!

Q54 Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jūs ir apkrāpis situācijā, kad
iegādājaties preci vai pakalpojumu?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q55 uzdot tiem, kuriem Q54=1!
Q55 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q56 uzdot tiem, kuriem Q55=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q56 Ja runājam par pēdējo gadījumu -

tieši ar kāda veida krāpniecību
saskārāties?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Būvniecības darbos
Auto stāvvietā

Viesnīcā
Bārā, restorānā

Veikalā
Tirgū

Iepērkoties internetā Latvijā
Iepērkoties internetā ārvalstīs

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q57 uzdot tiem, kuriem Q54=1!
Q57 Vai krāpniecība bija saistīta ar kredītkaršu  izmantošanu? Jā

Nē
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q58 uzdot tiem, kuriem Q54=1!
Q58 Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja

policijai vai citai iestādei?
Neteikt priekšā atbilžu variantus, precizēt!

Jā, policijai
Jā, pakalpojuma/ preces pārdevējam

Jā, Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Jā, citai iestādei (kam tieši?): ..................

Nē
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5
6

Q59 uzdot tiem, kuriem Q58=1, 2, 3 vai 4!
Q59 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas un/vai citas

iestādes rīcību šajā situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q60 uzdot tiem, kuriem Q47=3 vai 4!
Q60 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas un/vai citas iestādes
rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija/Iestāde neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q61 uzdot tiem, kuriem Q58=5!
Q61 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai vai

citai iestādei?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Gadījums nebija pietiekami nopietns
Pats atrisināja problēmu

Gadījums nebija policijas kompetencē
Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu

Policija/Iestāde tāpat neko nedarītu
Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju/ iestādi

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Q62 uzdot tiem, kuriem Q55=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q62 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt  informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q63 uzdot tiem, kuriem Q62=1!
Q63 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q64 uzdot tiem, kuriem Q62=2!
Q64 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
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Q65 uzdot tiem, kuriem Q64=1!
Q65 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

UU ZZ BB RR UU KK UU MM SS // DD RR AA UU DD II NN OO SS VV EE ŠŠ II NN II EE KK II EE MM
Q66 uzdot visiem!

Tagad es Jums uzdošu jautājumus par negadījumiem, kad kāds pret Jums ir pielietojis vardarbību vai draudējis to
darīt. Vēlos atgādināt, ka Jūsu atbildes ir konfidenciālas un anonīmas!

Q66 Vai pēdējo piecu gadu laikā kāds Jums nezināms cilvēks ir
Jums uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku pret Jums,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis Jums ar kaut ko, uzbrucis vai
draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q67 uzdot tiem, kuriem Q66=1!
Q67 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q68 uzdot tiem, kuriem Q67=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q68 Ja runājam par pēdējo gadījumu,

kad saskārāties ar šādu uzbrukumu
- kādas bija šī nodarījuma sekas
Jums?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Miesas bojājumi
Zilumi

Seksuāla rakstura vardarbība (izvarošana)
Vardarbība ģimenē

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,

Q69 uzdot tiem, kuriem Q66=1!
Q69 Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? Jā

Nē
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q70 uzdot tiem, kuriem Q69=1!
Q70 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q71 uzdot tiem, kuriem Q70=3 vai 4!
Q71 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q72 uzdot tiem, kuriem Q69=2!
Q72 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q73 uzdot tiem, kuriem Q67=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q73 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt  informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q74 uzdot tiem, kuriem Q73=1!
Q74 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
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Q75 uzdot tiem, kuriem Q73=2!
Q75 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q76 uzdot tiem, kuriem Q75=1!
Q76 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

UU ZZ BB RR UU KK UU MM SS // DD RR AA UU DD II NN OO PP AA ZZ ĪĪ SS TT AA MM II EE MM CC II LL VV ĒĒ KK II EE MM
Q77 uzdot visiem!

Q77 Vai kāds, ko Jūs personīgi pazīstat, pēdējo piecu gadu laikā ir
Jums uzbrucis, piekāvis, pielietojis fizisku spēku pret Jums,
piemēram, iesitis, spārdījis, metis Jums ar kaut ko, uzbrucis vai
draudējis uzbrukt ar ieroci, Jūs ļoti nobiedējot? Tas varētu būt
vīrs/ sieva, bijušais laulātais, draugs, draudzene, kāds, ar ko
esat nesen iepazinies/-usies, kāds radinieks, draugs, kaimiņš,
kolēģis.

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q78 uzdot tiem, kuriem Q77=1!
Q78 Cik sen tas notika?

Nolasīt atbilžu variantus. Ļaujiet padomāt! Lūdzu, pēc iespējas
izvairieties atzīmēt atbilžu variantu "Grūti pateikt"!

Pēdējo 12 mēnešu laikā
Pirms 2-3 gadiem
Pirms 4-5 gadiem

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1,
2,
3,
4

Q79 uzdot tiem, kuriem Q78=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q79 Ja runājam par pēdējo gadījumu,

kad saskārāties ar šādu uzbrukumu
- kādas bija šī nodarījuma sekas
Jums?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Miesas bojājumi
Zilumi

Seksuāla rakstura vardarbība (izvarošana)
Vardarbība ģimenē

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,

Q80 uzdot tiem, kuriem Q77=1!
Q80 Vai Jūs vai kāda cita persona par to ziņoja policijai? Jā

Nē
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q81 uzdot tiem, kuriem Q80=1!
Q81 Cik apmierināts/-a Jūs kopumā bijāt ar policijas rīcību šajā

situācijā?
Nolasīt atbilžu variantus!

Pilnībā apmierināts/-a
Drīzāk apmierināts/-a

Drīzāk neapmierināts/-a
Pilnībā neapmierināts/-a
Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3
4
5

Q82 uzdot tiem, kuriem Q81=3 vai 4!
Q82 Kādēļ Jūs bijāt neapmierināts/-a ar

policijas rīcību?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Policija neizdarīja pietiekami
Nebija ieinteresēta

Neatrada vai nearestēja pārkāpēju
Neatguva manu naudu/mantu

Pietiekami neinformēja, nesniedza informāciju
Neizturējās korekti/ bija nepieklājīgi/ aizskaroši

Vēlu ieradās notikuma vietā
Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q83 uzdot tiem, kuriem Q80=2!
Q83 Kādēļ Jūs neziņojāt policijai?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Gadījums nebija pietiekami nopietns

Pats atrisināja problēmu
Gadījums nebija policijas kompetencē

Neko nevarēja darīt, pietrūka pierādījumu
Policija tāpat neko nedarītu

Bailes/ nepatika pret policiju/ negribēja saskarties ar policiju
Vērsās citā iestādē (kur tieši?): .....................................

Cits iemesls (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q84 uzdot tiem, kuriem Q78=1 un/vai 2, un/vai 3!
Q84 Cilvēkiem, kuri cietuši šāda veida nodarījumā, nereti ir

nepieciešama palīdzība, atbalsts – tā var būt informācija vai
praktisks, juridisks,  psiholoģisks vai emocionāls atbalsts. Vai
Jūs saņēmāt šāda veida palīdzību?

Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3



SIA “Fieldex”

Latvijas iedzīvotāju viktimizācijas aptauja 2012
71

Q85 uzdot tiem, kuriem Q84=1!
Q85 Kāda veida palīdzību Jūs saņēmāt?

Neteikt priekšā atbilžu variantus!
Psihologs,psihoterapeits

Jurists
Sociālais darbinieks

Cita speciālista konsultācija/ palīdzība
Krīzes tālrunis

Pagaidu dzīves vieta
Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)

Medicīniskā palīdzība
Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Q86 uzdot tiem, kuriem Q84=2!
Q86 Vai šāda veida palīdzība Jums būtu bijusi

nepieciešama?
Jā
Nē

Grūti pateikt/ Nav atbildes

1
2
3

Q87 uzdot tiem, kuriem Q86=1!
Q87 Kāda veida palīdzība Jums būtu

bijusi nepieciešama?
Neteikt priekšā atbilžu variantus!

Psihologs,psihoterapeits
Jurists

Sociālais darbinieks
Cita speciālista konsultācija/ palīdzība

Krīzes tālrunis
Pagaidu dzīves vieta

Materiālā palīdzība (uzturs, apģērbs, sadzīves priekšmeti)
Medicīniskā palīdzība

Cits (kas tieši?): ....................................

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

SS OO CC II ĀĀ LL II DD EE MM OO GG RR ĀĀ FF II SS KK AA II SS RR EE SS PP OO NN DD EE NN TT AA RR AA KK SS TT UU RR OO JJ UU MM SS
Uzdot visiem!

D1 Sakiet, lūdzu, cik Jums gadu? ______ pilni gadi
Nav atbildes 99

D2 Atzīmējiet respondenta dzimumu. Vīrietis
Sieviete

1
2

D3 Kādā valodā Jūs visbiežāk sarunājaties ģimenē? Latviešu
Krievu

Cita

1
2
3

D4 Kāda ir Jūsu izglītība? Pamatizglītība/ nepabeigta pamatizglītība
Vidējā

Vidējā speciālā, arodizglītība
Nepabeigta augstākā

Augstākā

1
2
3
4
5

D5 Cik cilvēku dzīvo Jūsu mājsaimniecībā, ieskaitot Jūs?
................................. (skaits)

D6 Kāda ir Jūsu nodarbošanās? Pats sev darba devējs, pašnodarbināts
Uzņēmējs, darba devējs, strādāju ģimenes uzņēmumā

Algots darbinieks
Bezdarbnieks, gadījuma darbu strādnieks

Bērna kopšanas atvaļinājumā
Mājsaimniece/ ks

Mācos, studēju
Pensionārs

Cits, ierakstiet: ..........................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D7 Kurā novadā/ pilsētā Jūs
dzīvojat? ..........................................

D8 uzdot tiem, kuri nedzīvo Rīgā vai kādā no 8 lielajām pilsētām!
D8 Vai Jūs dzīvojat... ...pilsētā?

... laukos, ciematā?
1
2

Uzdot visiem!
D9 Kādi ir Jūsu ģimenes vidējie ienākumi

mēnesī, rēķinot uz vienu ģimenes locekli
(pēc nodokļu nomaksas/ „uz rokas")?

Līdz Ls 50
51 – 100 Ls

101 – 150 Ls
151 – 200 Ls
201 – 250 Ls
251 – 300 Ls
301 – 400 Ls
401 – 500 Ls
501 – 600 Ls
601 – 700 Ls

Vairāk kā 701 Ls
Grūti pateikt / N/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PP AA LL DD II EE SS PP AA RR AA TT SS AA UU CC ĪĪ BB UU !!


