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Metodoloģija un secinājumu apkopojums 

 

Providus 2021.gadā publiskotā sabiedriskās domas aptauja1 liecina, ka cilvēki, kuru 

ģimenes valoda ir krievu valoda, sevišķi nepilsoņi, ievērojami mazāk iesaistās 

pilsoniskās aktivitātēs, mazāk tic iespējām ietekmēt lēmumus Latvijā, biežāk izjūt 

aizvainojumu pret Latviju. Līdz šim neviens nav dziļāk pētījis iemeslus krieviski 

runājošo Latvijas iedzīvotāju pilsoniskajai apātijai un iespējām tās pārvarēt.  Tādēļ šī 

pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskās apātijas 

iemeslus un to pārvarēšanas iespējas, par pamatu ņemot divas Rīgas apkaimes – 

Pļavniekus un Bolderāju.  Šajās apkaimēs ir īpaši liels mazākumtautību iedzīvotāju 

īpatsvars. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem, 2022.gada sākumā 

29% no Bolderājas iedzīvotājiem bija latvieši, Pļavniekos - 31%2.  

Lai izzinātu Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāju pilsoniskās apātijas iemeslus, tika 

organizētas trīs fokusgrupas. Dalībnieku rekrutēšana šīm fokusgrupām tika uzticēta 

socioloģisko pētījumu uzņēmumam SKDS, prasot atrast Pļavnieku un Bolderāju 

iedzīvotājus, no kuriem divas trešdaļas būtu iedzīvotāji, kuri ģimenē pamatā sazinās 

krievu valodā. Kopā tika rekrutēti 30 dalībnieki (reāli piedalījās 28), no kuriem 20 bija 

krieviski runājošie Pļavnieku un Bolderājas iedzīvotāji. Fokusgrupas vadīja 

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadošā pētniece Iveta Kažoka, pirmo 

fokusgrupu organizējot latviešu valodā, otro un trešo – krievu valodā. Šī pētījuma 

mērķauditorija ir Rīgas amatpersonas un  Rīgas NVO pārstāvji, kuri strādā ar 

integrācijas un iedzīvotāju iesaistes jautājumiem 

 

Fokusgrupu secinājumu un rekomendāciju saraksts: 

(infomācijas nodošanas metodes apkaimju iedzīvotājiem) 

1) Platforma Facebook ir vērtīgs informācijas iegūšanas resurss par 

norisēm savā apkaimē gan latviski, gan krieviski runājošajiem apkaimju 

iedzīvotājiem. Apkaimju koordinatoru līdzšinējie centieni tur izplatīt informāciju 

ir pamanīti un novērtēti. 

2) Tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto tīklu Facebook, efektīvs informācijas 

nodošanas veids ir informācija pilsētvidē, pie viņu mājām, skolās vai vizuāli 

pamanāmā formā vietās, kur pārvietojas daudzi cilvēki. 

3) Apkaimju koordinatoriem un Rīgas Domei būtu vērts plašāk izmantot 

daudzdzīvokļu namu aktīvistu resursu tam, lai veicinātu iedzīvotāju 

aktīvismu un plašāku iesaisti lēmumu pieņemšanā. Iespējams, ka šos 

aktīvistus varētu apzināt, izsludinot konkursu ar balvām par efektīvākajiem 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopīgu aktivitāšu organizēšanu. Iespējams, ka 

Rīgas Dome varētu piešķirt nelielu līdzfinansējumu šādām aktivitātēm. 

Apmaiņā apkaimju koordinatori varētu lūgt iespēju šiem aktīvistiem izplatīt 

apkaimei svarīgu informāciju šo māju WhatsApp grupās. 

                                                           
1 Aptaujas rezultātus var apskatīt šeit: https://providus.lv/raksti/diskusija-ka-uzrunat-aizvainotos-
saliedetibas-politikai-neaizsniedzamas-sabiedribas-grupas/  
2 Oficiālās statistikas portāla tabula RIG040. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, novados, pilsētās, 
pagastos (atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās 
(eksperimentālā statistika) 2000 - 2022  

https://providus.lv/raksti/diskusija-ka-uzrunat-aizvainotos-saliedetibas-politikai-neaizsniedzamas-sabiedribas-grupas/
https://providus.lv/raksti/diskusija-ka-uzrunat-aizvainotos-saliedetibas-politikai-neaizsniedzamas-sabiedribas-grupas/


  

4 
 

4)  Apkaimju koordinatoriem un Rīgas Domei ir jēga komunicēt ar apkaimju 

iedzīvotājiem arī caur “lielajiem” plašsaziņas līdzekļiem un dažādās 

sociālo tīklu platformās pat tad, ja tur informāciju pamanīs salīdzinoši neliels 

iedzīvotāju īpatsvars. Daudzi fokusgrupas dalībnieki atzina, ka svarīgu 

informāciju par savu apkaimi viņiem ir pārsūtījuši draugi vai kolēģi, kuri, 

savukārt, attiecīgo informāciju bija pamanījuši, piemēram, portālā DELFI. Tāpat 

draugi un kolēģi satiekoties mēdz apspriest arī apkaimes jaunumus, parasti par 

infrastruktūras, ceļu satiksmes drošības jautājumiem vai pasākumiem – šādi 

ļaujot informācijai izplatīties tālāk.    

(apkaimes un Apkaimju centri) 

5) Pagaidām vēl nevar pieņemt, ka vārda “apkaime” lietojums ir 

vispārsaprotams – krieviski runājošie iedzīvotāji mēdz to pārprast; 

6) Apkaimju iedzīvotāju centri pagaidām vēl nav kļuvuši par apkaimju 

iedzīvotājiem plaši pazīstamu atbalsta formu, vienlaikus sociālo tīklu lietotāji 

salīdzinoši bieži norāda, ka redzējuši apkaimju koordinatoru izvietotos 

ierakstus apkaimju Facebook grupās. 

(pilsoniskā aktīvisma formas) 

7) Populārākās Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāju aktīvisma formas skar 

ceļu satiksmes drošības jomu, dalību līdzdalības budžeta projektu 

konkursos, dalību vēlēšanās un Manabalss petīciju parakstīšanu. 

8) Līdzdalības budžets īpaši bieži tika pieminēts kā iespēja ietekmēt 

labiekārtojumus Rīgā.  Kopumā iedzīvotāji  šo līdzdalības budžeta sniegto 

iespēju – pašiem izvēlēties infrastruktūras uzlabojumu projektus -  vērtē 

ļoti atzinīgi. Vienlaikus, fokusgrupu dalībnieki reti bija pamanījuši labus 

projektus tieši Pļavniekos un Bolderājā, tāpat liela daļa dalībnieku vispār par 

šo konkursu nebija dzirdējuši. Tādēļ vērts, apsverot līdzdalības budžeta 

turpmākās attīstīšanas iespējas prioritizēt: a) piešķirt nelielu finansējumu 

projektu iesniedzējiem informācijas izplatīšanai par savu projektu; b) pilsētvidē 

(klātienē) izveidot iespēju nobalsot par projektiem – šādai iespējai viesojoties 

dažādu apkaimju centros; c) varbūt izveidot “kvotas” līdzdalības ziņā (projektu 

pieteikumu, balsojumi) līdz šim mazaktīvākajām apkaimēm, šādi apzinātāk 

veidojot pozitīvas ietekmes pieredzes salīdzinoši mazaktīvāko apkaimju 

iedzīvotājiem.  

9) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāji gandrīz vispār nav iesaistīti NVO 

darbā, lielākoties tādēļ, ka par NVO nezina, no tām neredz jēgu vai trūkst 

laika. Pamatā dalībniekiem teorētiski būtu interese iesaistīties tādu NVO 

darbā, kuras risina viņiem svarīgas problēmas, bet šī interese ir vairāk 

abstrakta, realitātē iedzīvotāji par šādām organizācijām nav informēti vai arī tās 

neeksistē, vai arī nav augstu iedzīvotāju dzīves prioritāšu sarakstā.  Iespējams, 

ka Rīgas Domei un apkaimju koordinatoriem būtu jāpalīdz popularizēt pilsētā 

aktīvās NVO. 

(pilsoniskās aktivitātes un uzticēšanās faktori) 

10) Fokusgrupu dalībnieku atbildes liecina, ka kopumā Bolderājas un Pļavnieku 

iedzīvotāji ir visai septiski par savām iespējām ietekmēt lēmumus Rīgā, 

vienlaikus skepse nav dziļa (salīdzinoši reti dalībnieki atzīmēja kā 

piemērotāko atbilžu variantu “pilnībā nepiekrītu”, biežāk izvēloties atbildes 
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variant “drīzāk nepiekrītu” vai “nezinu”) – gandrīz jebkura pozitīva pieredze var 

iedzīvotāju skepsi mazināt. 

11) To Rīgas iedzīvotāju, kuri ir optimistiski noskaņoti attiecībā uz savām iespējām 

ietekmēt lēmumus Rīgā, optimisms balstās pašu vai draugu pozitīvā 

ietekmes pieredzē. Gandrīz katrs savas ietekmes pierādījums stiprina 

pilsonisko pašapziņu un aktivitāti.  

12) Liela daļa no fokusgrupu dalībniekiem bija parakstījuši kolektīvās petīcijas 

portālā Manabalss, tai skaitā arī iedzīvotāji, kuri ģimenē lieto krievu valodu. 

Jaunais Pašvaldību likums par obligātām padarīs petīcijas arī pašvaldību 

līmenī, tātad Rīgā. Tā ir jauna iespēja stiprināt iedzīvotājos pārliecību, ka viņu 

viedoklim Rīgā ir nozīmē. 

(pilsoniskās apātijas faktori) 

13) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotājiem ir radies priekšstats par pilsonisko 

aktīvismu kā par grūtu cīņu, kas prasa daudz laika, naudas un enerģijas. 

Šādu priekšstatu rada sava vai draugu pieredze, lielākoties attiecībā uz 

mēģinājumiem ietekmēt komunālo jautājumu risināšanu vai paaugstināt ceļu 

satiksmes drošību pie savas dzīvesvietas. 

14) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāji fokusgrupās nepieminēja nevienu 

gadījumu, kad Rīgas Dome būtu centusies izzināt viņu problēmas, lai tās 

pēc tam risinātu. Vienīgie piesauktie piemēri: “Saskaņas” pirmsvēlēšanu 

kampaņa, kad pēc partijas ievēlēšanas solījumi palika neizpildīti, šādi vēl vairāk 

demotivējot iedzīvotājus. 

(krieviski runājošo iedzīvotāju “aktīvais fatālisms”) 

15) Saskarsmē ar krieviski runājošajiem Pļavnieku un Bolderājas 

iedzīvotājiem jārēķinās, ka viņiem šobrīd ir visai fatālas noskaņas 

attiecībā uz savas balss nozīmi – proti, lielākā daļa uzskata, ka svarīgus 

lēmumus viņi nevar ietekmēt. Starp latviešiem šādas  noskaņas ir daudz 

retākās. Vienlaikus, kas paradoksāli, šobrīd tas nav bijis par pamatu krieviski 

runājošajiem cilvēkiem grimt pilsoniskajā apātijā: dalība sociālo tīklu grupās un 

draugu, kolēģu mudinājumi šos iedzīvotājus mobilizē aktīvi piedalīties 

vēlēšanās, parakstīt petīcijas. Lielākoties šo petīciju saturs ir pretējs Latvijas 

valdības noteiktajam kursam attiecībā uz krievu valodas lietojuma 

samazinājumu, ar PSRS saistīto pieminekļu nojaukšanu, kā arī Covid-19 

pandēmijas ierobežošanu.  

 

16) Daļa no iedzīvotājiem, kuri ģimenē runā krievu valodā, fokusējas ne tik 

daudz uz “globāliem jautājumiem”, bet gan uz centieniem ietekmēt 

praktiskākus lēmumus – viņu sajūta par savu ietekmi ir ievērojami 

optimistiskāka. Interesanti, ka sarunu ietvaros starp “radikālajiem fatālistiem” 

un “mērenajiem optimistiem”, tiek panākts konsenss tādā ziņā, ka “radikālie 

fatālisti” koriģē savu sākotnēji kategorisko pozīciju, atzīstot, ka ir daudzas 

jautājumu grupas (piemēram, kvalitatīvāki veselības aprūpes pakalpojumi, 

drošāka ceļu satiksme, u.tml.), kuras viņi tomēr var ietekmēt. Tikmēr “mērenie 

optimisti” atzīst, ka arī nespēj ietekmēt jautājumus, kurus “radikālie fatālisti” 

uzskata par īpaši svarīgiem, taču vai nu nepievērš tiem tādu nozīmi vai arī 

kopumā ir citās domās par izmaiņu nepieciešamību. Sarunas fokusgrupā Nr.2 

un Nr.3 ļauj nākt ar hipotēzi, ka šādu savstarpēju sarunu efekts varētu būt 

depolarizējošs “radikālajiem fatālistiem”. 
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(krievu valodas nozīme) 

17) Diezgan liels krieviski runājošo iedzīvotāju skaits informāciju par 

norisēm Rīgā un Latvijā iegūst no plašsaziņas līdzekļiem (sevišķi portāla 

DELFI) latviešu valodā. Vienlaikus jārēķinās, ka joprojām ir visai daudzi 

krieviski runājoši iedzīvotāji, sevišķi vecākajās paaudzēs, kuri 

informāciju iegūst tikai krieviski un neiesaistīsies apspriedēs tad, ja 

viņiem nebūt iespējas izteikties krievu valodā. 

18) Pat tie krieviski runājošie iedzīvotāji, kuri labi zina latviešu valodu un pat 

pamatā lieto latviešu valodas informatīvos resursus, emocionāli sāpīgi uztver 

ziņas par demonstratīvu valsts un pašvaldību iestāžu atteikšanos 

sazināties krievu valodā.  Galvenais iemesls emocionālai pretreakcijai: 

sajūta, ka netiek cienīta viņu kultūras identitāte, rūpes par gados vecākajiem 

iedzīvotājiem, kā arī personiska pieredze, palīdzot cilvēkiem, kuri ilgāku laiku 

pavadījuši ārpus Latvijas robežām, un tādēļ latviešu valodu piemirsuši. 

19) Sociālajos tīklos veidojas jauna, integrējoša Latvijas iedzīvotāju saziņas 

forma, proti, kad iedzīvotāji savstarpēji savas apkaimes aktivitātes vienas 

diskusijas ietveros apspriež  katrs sev ērtā valodā. Šajos tīklos iebūvētās 

tulkošanas funkcijas ļauj šādi rakstītus ierakstus saprast.  

(etniskā spriedze un saliedētība) 

20) Sadzīviskā līmenī Bolderājā un Pļavniekos nav pamata pieņēmumam par 

etnisku spriedzi.  

21) Apkaimēs rīkotajiem lielākajiem pasākumiem ir ne tikai kultūras, bet arī 

integrējoša funkcija – proti, tie interesē un piesaista gan latviešus, gan 

krieviski runājošo apkaimju iedzīvotāju daļu, nav liecību par šādu pasākuma 

etnisku segregāciju. 
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1. Piemērotākās informācijas nodošanas metodes apkaimju iedzīvotājiem 

 

Visu trīs fokusgrupu dalībniekiem informācijas iegūšanas metodes par norisēm savā 

apkaimē bija visai individualizētas, proti, atkarīgas no konkrētā cilvēka informācijas 

iegūšanas un izmantošanas paradumiem. Nav tāda formāta vai medija, kas ļautu 

sasniegt visus apkaimes iedzīvotājus. Tomēr fokusgrupu dalībnieki atbildes uzrādīja 

uz dažām svarīgām informācijas iegūšanas tendencēm: Facebook grupām, 

paziņojumiem pilsētvidē, WhatsApp grupām, “sarafāna radio”. 

 

Facebook grupas 

Aptuveni trešā daļa no fokusgrupu dalībniekiem pieminēja, ka tīklā Facebook ir 

pierakstījušies grupās par jaunumiem par savu apkaimi. Daļai informācija par šīm 

grupām bija parādījusies kā Facebook piedāvāta iespēja (proti, Facebook algoritms, 

ģeogrāfiski lokalizējot lietotāja atrašanās vietu, piedāvāja kā savu rekomendāciju 

pievienoties apkaimes Facebook grupai), citi bija apzināti šos jaunumus meklējuši vai 

arī ar šo grupu ierakstiem bija padalījušies draugi vai paziņas.   Kopējais grupu 

dalībnieki vērtējums par to, cik vērtīgs ir šis informācijas ieguves avots: Facebook 

grupās publicētā informācija ir noderīga. Vairāki dalībnieki paši aktīvi iesaistās pie 

ierakstiem notiekošajās diskusijās, daži tikai pasīvi lasa informāciju.  Trīs dalībnieki 

bez uzvedināšanas pieminēja apkaimju koordinatoru darbu, šajās grupās liekot 

informāciju par apkaimes aktualitātēm: 

 "Sekoju regulāri Facebook lapai. Gaidis Balodis regulāri tur liek informāciju par 

apkaimi. Es tikai neiesaistos." (fokusgrupa Nr.2)  

 "Mūsu apkaimju koordinators mūsu Bolderājas grupā ir ļoti aktīvs, publicē tur 

daudz informācijas, tai skaitā par līdzdalības budžeta konkursu, kur tieši šobrīd 

notiek balsojums." (fokusgrupa Nr.2) 

 

Paziņojumi pilsētvidē 

Aptuveni tikpat populārs informācijas iegūšanas veids par notikumiem apkaimēs ir 

pilsētvidē izvietotā informācija. Biežāk piesauktās metodes: lapiņas vai plakāti pie 

daudzdzīvokļu māju durvīm, plakāti pieturās, lielformāta vides reklāma, informācijas 

stendi, it sevišķi skolās: 

“Es daudz piedalos rajona dzīvē, jo informācija tiek izkarināta pie skolas - man bērns 

tur mācās. Vecāki laikam labāk zina to, kas notiek. Piemēram, pagājušajā gadā mēs 

uzvarējām burtus "Bolderāja" - gribējām, lai mums ir šādi burti." (fokusgrupa Nr.3) 

 

WhatsApp grupas 

Viens no līdz šim mazāk izmantotajiem informācijas veidiem ir WhatsApp grupas, 

kuras apvieno daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus. Parasti tās izveido vai nu paši 

iedzīvotāji vai apmsaimniekotājs tam, lai risinātu sadzīviskas problēmas. Fokusgrupu 

dalībnieki pieminēja šādas tēmas, kas tur parasti tiek apspriestas: komunālie 

jautājumi, vienošanās par pagalma izmantošanu, sniega šķūrēšanas talkas, svētku 

organizēšana, kāpņutalku dekorēšanas talkas, video kameru uzstādīšana. 
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“Mūsu mājās ir aktīvisti, kas WhatsApp saka, kad un cikos mēs kaut ko spriedīsim par 

mājas aktualitātēm. Organizētāji ir vienkārši aktīva ģimene, kas uzņēmusies runāt ar 

Rīgas Domi, komunicēt ar juristiem, izveidoja arī šo čatu. Mēs pārējie pievienojāmies 

šai grupai, jo tas ir noderīgi, mūsu pašu labā." (fokusgrupa Nr.2) 

“Mums ir mūsu mājas WhatsApp grupa - tur apspriežam mājas problēmas, bērnu 

laukumiņu, bet ne pasākumu organizēšanu. Mēs tur esam atrisinājuši daudzas 

problēmas. Viegli pieņemt lēmumus, piemēram, par stāvvietas zīmi vai bērnu laukumu, 

vai video kameru; viegli tādēļ, ka māja maza, tikai divas kāpņutelpas. Organizē divas 

sievietes. Mēs kopā organizējam fondu mājas vajadzībām, ir visa dokumentācija, kas 

ar šo fondu notiek. Viņas ir ļoti aktīvas, bez viņām daudz kas nebūtu noticis." 

(fokusgrupa Nr.3) 

 

“Sarafāna radio” 

Vēl viena mazāk novērtēta informācijas nodošanas metodes apkaimes iedzīvotājiem 

ir tā sauktais “sarafāna radio” – jeb cilvēku savstarpējā informācijas apmaiņa.  

Šo kā informācijas iegūšanas resursu informācijas iegūšanai par savu apkaimi īpaši 

bieži pieminēja krievu valodā organizēto fokusgrupu dalībnieki. Nav gan skaidrs, vai 

tas tādēļ, ka latvieši retāk savstarpēji apmainās ar informāciju, vai tādēļ, ka krievu 

valodā ir īpašs apzīmējums šādai metodei, proti, “sarafāna radio”, tādēļ iedzīvotājiem 

krievu valodā ir vieglāk izskaidrot, kā līdz viņiem nonāk informācija.  Informācijas 

apmaiņa var notikt klātienē (piemēram, internet lietojošs seniors pastāsta saviem 

draugiem informāciju, ko tur uzzinājis), telefoniski, WhatsApp (piemēram, par 

līdzdalības budžeta balsošanu, ziedojumu vākšanu). Tāpat arī viena no dalībniecēm 

pieminēja, ka kādu interesantu Facebook diskusiju par apkaimi bija pamanījusi tādēļ, 

ka paziņa bija tur ielikusi komentāru un līdz ar to Facebook algoritms attiecīgo diskusiju 

prioritizēja arī viņas ziņu lentē. 

Šāda informācijas apmaiņa ir iemesls, kādēļ, līdzās Facebook grupām un vides 

reklāmām, nedrīkst aizmirst arī par citiem informācijas izplatīšanas kanāliem, kurus 

varbūt lieto skaitliski mazāka apkaimju iedzīvotāju daļa, bet arī šie iedzīvotāji var šādi 

iegūto informāciju izplatīt tālāk. Daži dalībnieki pieminēja, ka dažkārt, lai gan reti, 

informāciju par savu apkaimi uzzina no lielajiem medijiem, piemēram, DELFI, Latvijas 

Televīziju, radio Skonto vai Auto radio ziņām. Viens dalībnieks bija pamanījis 

apmaksātu reklāmu savā Facebook ziņu lentā. Vēl viens dalībnieks izmanto Telegram 

kanālu par Bolderājas ziņām: “Telegramā ir Bolderājas kanāls. Tur ir ziņas. Kad ieeju 

Telegramā, tad apskatos, bet ne katru dienu." (fokusgrupa Nr.2)  Tikai viens no 

krieviski runājošo iedzīvotāju  divufokusgrupu dalībniekiem pieminēja, ka aktīvi 

izmanto platformu Twitter informācijas gūšanai. 

 

Secinājumi: 

1) Platforma Facebook ir vērtīgs informācijas iegūšanas resurss par norisēm savā 

apkaimē gan latviski, gan krieviski runājošajiem apkaimju iedzīvotājiem. 

Apkaimju koordinatoru līdzšinējie centieni tur izplatīt informāciju ir pamanīti un 

novērtēti. 
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2) Tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto tīklu Facebook, efektīvs informācijas 

nodošanas veids ir informācija pilsētvidē, pie viņu mājām, skolās vai vizuāli 

pamanāmā formā vietās, kur pārvietojas daudzi cilvēki. 

3) Apkaimju koordinatoriem un Rīgas Domei būtu vērts padomāt, kā varētu 

izmantot daudzdzīvokļu namu aktīvistu resursu tam, lai veicinātu iedzīvotāju 

aktīvismu un plašāku iesaisti lēmumu pieņemšanā. Iespējams, ka šos 

aktīvistus varētu apzināt, izsludinot konkursu ar balvām par efektīvākajiem 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopīgu aktivitāšu organizēšanu. Iespējams, ka 

Rīgas Dome varētu piešķirt nelielu līdzfinansējumu šādām aktivitātēm. 

Apmaiņā apkaimju koordinatori varētu lūgt iespēju šiem aktīvistiem izplatīt 

apkaimei svarīgu informāciju šo māju WhatsApp grupās. 

4)  Apkaimju koordinatoriem un Rīgas Domei ir jēga komunicēt ar apkaimju 

iedzīvotājiem arī caur “lielajiem” plašsaziņas līdzekļiem un dažādās sociālo 

tīklu platformās pat tad, ja tur informāciju pamanīs salīdzinoši neliels 

iedzīvotāju īpatsvars. Daudzi fokusgrupas dalībnieki atzina, ka svarīgu 

informāciju par savu apkaimi viņiem ir pārsūtījuši draugi vai kolēģi, kuri, 

savukārt, attiecīgo informāciju bija pamanījuši, piemēram, portālā DELFI. Tāpat 

draugi un kolēģi satiekoties mēdz apspriest arī apkaimes jaunumus, parasti par 

infrastruktūras, ceļu satiksmes drošības jautājumiem vai pasākumiem – šādi 

ļaujot informācijai izplatīties tālāk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

 

2. Apkaimes un Apkaimju iedzīvotāju centri  

 

Vārda “apkaime” pašreizējais lietojums ir pamatā skaidrs latviešiem, bet ne vienmēr 

cilvēkiem, kuri savstarpēji pamatā sazinās krieviski. Vienā no fokusgrupām (Nr.3) 

dalībnieki to interpretēja kā “tuvākā apkārte”, “tas, kas kaimiņos, blakus”. Ja viņiem 

tiktu jautāts, kurā apkaimē viņi dzīvo, daži dalībnieki norādīja, ka sāktu uzskaitīt tuvāk 

esošās lielākās ēkas, objektus. Tas nozīmē, ka viņiem var arī neienākt prātā, ka ar 

“apkaimi” tiek saprasts aptuveni līdzīga teritoriāla vienība kā agrākie “mikrorajoni”. 

Lai gan par Apkaimju iedzīvotāju centru fokusgrupās netika uzdoti atsevišķi jautājumi, 

daži dalībnieki spontāni paši pieminēja savas apkaimes koordinatorus un pauda 

vērtējumu par to darbu. Interesanti, ka šie vērtējumi bija krasi atšķirīgi: 

“Apkaimju centri ir pilnīgi bezjēdzīgi, kur nodarbojas tikai ar Facebook postu 

izvietošanu, atreferējot nolikumu punktu numurus tad, kad iedzīvotājiem kādi jautājumi, 

turklāt sarežģītā juridiskā valodā. Formāli, izkaisīti, priekš ķeksīša." (fokusgrupa Nr.1) 

“Burtiski pretēji [iepriekšējās runātājas teiktajam]. Apkaimju centri ir laba inovācija, ļoti 

noderīgi un jēdzīgi. Daudzi iedzīvotāji Facebook grupās uzzina daudz jaunu par 

iespējām, piemēram, par apkures atbalstu. Es varu sekot līdzi visai aktuālajai 

informācijai manā apkaimē." (fokusgrupa Nr.1) 

“Man tā ir pirmā dzirdēšana. Neesmu gan aktīva sociālajos tīklos, laikam kāds burbulis 

izveidojies. Citādi nav informācijas, ka tādi ir. Es noteikti paskatīšos Facebook un 

piesekošu." (fokusgrupa Nr.1) 

Lielākoties pamanītas un pozitīvi novērtētas ir koordinatoru aktivitātes apkaimes 

Facebook grupās (skat.sadaļa par informācijas nodošanas metodēm). 

Secinājumi: 

1) Pagaidām vēl nevar pieņemt, ka vārda “apkaime” lietojums ir vispārsaprotams 

– krieviski runājošie iedzīvotāji mēdz to pārprast; 

2) Apkaimju iedzīvotāju centri pagaidām vēl nav kļuvuši par apkaimju 

iedzīvotājiem plaši pazīstamu atbalstu, vienlaikus sociālo tīklu lietotāji 

salīdzinoši bieži norāda, ka redzējuši apkaimju koordinatoru izvietotos 

ierakstus apkaimju Facebook grupās. 
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3. Pilsoniskā aktīvisma izpausmes 

 

Salīdzinoši daudzi fokusgrupu dalībnieki sarunas laikā spēja atcerēties, ka 

piedalījušies kādās sabiedriskajās aktivitātēs savu vai visas sabiedrības labuma vārdā. 

Bieži šis aktīvisms bija saistīts ar vēlmi padarīt drošāku satiksmi pie savas dzīvesvietas 

vai līdzdalība talkā, diezgan bieži – balsojums līdzdalības budžeta projektu konkursā, 

vēl pat biežāk – petīcijas parakstīšana portālā Manabalss. 

No netipiskākajām sabiedriskajām aktivitātēm fokusgrupu dalībnieki pieminēja 

palīdzību bezpajumtes kaķiem (sieviete fokusgrupā Nr.3 – koordinējas ar citiem 

vietējiem palīgiem, tikai telefoniski, ļoti ierobežotā teritoriālajā apkārtnē, proti, 2-3 ielu 

attālumā), kā arī palīdzību līdzcilvēkiem Covid-19 ierobežojumu laikā:  "Mums bija 

ļaužu grupiņa, tur nonāku nejauši, mani pievienoja čatā WhatsApp, palīdzējām 

cilvēkiem, kuri palika bez ienākumiem. Piemēram, šādi braucu uz Ādažiem, vedu 

pārtiku, pamperus. Svarīgi, ka nauda netika vākta un negāja "pa kreisi", bet pats brauc 

un palīdzi ģimenei." (fokusgrupa Nr.3) 

Viena no biežāk pieminētajām pilsoniskā aktīvisma formām – dalība Rīgas līdzdalības 

budžetu projektu konkursos. Daudzi no fokusgrupu dalībniekiem par tiem bija 

dzirdējuši, vairāki – paši piedalījuši. Parastie informācijas iegūšanas veidi par šiem 

konkursiem: ziņas Facebook grupā, informācija DELFI, kā arī draugu un kolēģu uz 

WhatsApp vai citu mesendžeri pārsūtīta informācija: "Man kolēģe pārsūtīja saiti, lai 

nobalsoju. Ja ir tāda iespēja, kādēļ gan nevinnēt un neuzlabot savu rajonu?"  

(fokusgrupa Nr.3) "Mani kolēģi arī pārsūtīja saiti. Kādēļ gan nepiedalīties? Šodien 

izdaru mazu lietu, rītdien dzīvoju labā, sakārtotā vidē. Līdzīgi apmaināmies ar saitēm 

par ziedojumiem cilvēkam ar vēzi. Vai meklējam cilvēkus ar konkrētu asins grupu." 

(fokusgrupa Nr.3).  

Dalībnieki līdzdalības budžeta procesā īpaši novērtē to, ka šim konkuram ir konkrēti, 

“taustāmi” rezultāti: “Līdzdalības projektu konkursi - labi, ka ir redzami taustāmi 

rezultāti. Lēnām, bet redzami." (fokusgrupa Nr.3), “Jārunā par pozitīviem piemēriem, 

lai cilvēki noticētu, ka viņu balsij ir nozīme!  Piemēram, vairāk jāpopularizē līdzdalības 

budžeta projektu konkursa rezultāti." (fokusgrupa Nr.3) 

Daži dalībnieki arī par šiem konkursiem bija skeptiski, galvenokārt tādēļ, ka nebija 

pamanījuši svarīgus projektus savai apkaimei: “Par Pļavniekiem nav labu projektu 

līdzdalības budžeta konkursā. Vispār neatceros, ka kaut kas par Pļavniekiem būtu. 

Nekas tāds, lai es gribētu caur banku autorizēties. Bet kļūt par organizatoru - tam man 

pietrūkst motivācijas, jo kaudze ar darbiem." (fokusgrupa Nr.3) Tāpat viens no 

Bolderājas iedzīvotājiem bija pamanījis, ka 2022.gadā par Bolderājas projektu balsoja 

ļoti maz iedzīvotāju par spīti tam, ka informācija tika plaši izplatīta Facebook.  

Daļa fokusgrupu dalībnieki vispār šo konkursu nebija pamanījuši, lai gan aktīvi izmanto 

sociālos tīklus. Viņi piedāvāja vairāk informācijas par šiem konkursiem izvietot 

pilsētvidē. 

Gan latviešu, gan krievu valodā organizēto fokusgrupu dalībnieki ļoti reti pieminēja, ka 

paši līdzdarbojas kādu nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Tika pieminētas kopā tikai 

3 organizācijas (dzīvnieku aizsardzības jomā, ārstu biedrība, mašīnu klubs). Biežākie 

iemesli, neiesaistīties NVO: 

1) Informācijas trūkums par NVO, pat mazākumtautību organizācijām: “Varbūt 

mums arī bija kultūras (mazākumtautību) organizācijas, taču par tām vispār 
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neko nevar dzirdēt!  Protams, cilvēki nepiedalās par to, ko nezina.  Neparādās 

ziņu lentē. Varbūt es kaut ko ne tā daru?"  (fokusgrupa Nr.2)   Gan latviešu, 

gan krievu valodā notikušo fokusgrupu dalībniekiem radās lielas problēmas 

nosaukt nevalstisko organizāciju piemērus. 

2) Laika trūkums. “Man banāli trūkst laika. Strādāju 12 stundas, tad bērni, tad 

hobiji." (fokusgrupa Nr.3);  “Agrāk piedalījos NVO, piemēram, studentu 

organizācijā. Bet darbs, ģimene ... nav laika. Nākotnē varbūt gribētu. Var būt 

arī tā, ka tur ir cilvēku grupa, kas paši ir aktīvi, un nevienu vairs nelaiž." 

(fokusgrupa Nr.2) 

3) Krieviski runājošie iedzīvotāji bieži konkrētas organizācijas (piemēram, 

Bezvests.lv vai ziedot.lv) atpazīst, bet tās viņiem neasociējas ar vārdiem 

“pilsoniska organizācija”, “nevalstiska organizācija”, “nevaldības organizācija”:  

“Bezvests.lv man nenāk prātā. Bet viņus pazīstu. Principā ja man būtu laiks, es 

vēlētos piedalīties." (fokusgrupa Nr.2)  "Man arī "Bezvests.lv" neasociējās ar 

sabiedrisku organizāciju, bet tādā gadījumā, protams, ka jā - protams, ka 

dzirdēta!" (fokusgrupa Nr.2) 

4) Sajūta, ka NVO darbam nav ietekmes un jēgas: “Sīkās aktivitātes tauta ne 

vienmēr redz, bet samilzušās globālās problēmas ... tāpat neko nepanāks. 

Kāda jēga iet un cīnīties. Piemēram, vidēji reizi nedēļā vai divās pie mums uz 

šosejas [Bolderājā] ir kāds negadījums, tur cīnās par kādiem uzlabojumiem, 

labāku apgaismojumu, kabatiņām gājējiem, bet nekas nesanāk. Tad kāda 

jēga?" (fokusgrupa Nr.1) 

Divi gados jauni krieviski runājoši fokusgrupu dalībnieki īpaši izcēla organizāciju 

“Pilsēta cilvēkiem” kā tādu, kuru aktivitātēm seko, bet dziļāk neiesaistās dažādu 

iemeslu dēļ: 

 "Es daudzus gadus strādāju ārzemēs, aizmirsu latviešu valodu. Man šķiet, ka 

ja iešu uz šīm organizācijām, piemēram, "Pilsēta cilvēkiem", kuriem sekoju, tad 

viņi mani nesapratīs, ja nespēšu lakoniski un skaisti izteikties." (fokusgrupa 

Nr.3); 

  "Man simpatizē organizācija "Pilsēta cilvēkiem". Kad sāku vairāk interesēties, 

viss beidzās ar to, ka bija vajadzīgas biedru naudas." (fokusgrupa Nr.2) 

 

 

Secinājumi: 

1) Populārākās Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāju aktīvisma formas skar ceļu 

satiksmes drošības jomu, dalību līdzdalības budžeta projektu konkursos un 

Manabalss petīciju parakstīšanā. 

2) Līdzdalības budžets īpaši bieži tika pieminēts kā iespēja ietekmēt 

labiekārtojumus Rīgā.  Kopumā dalībnieki šo iespēju – pašiem izvēlēties 

uzlabojumu projektus -  vērtē ļoti atzinīgi. Vienlaikus, fokusgrupu dalībnieki reti 

bija pamanījuši labus projektus tieši Pļavniekos un Bolderājā, tāpat liela daļa 

dalībnieku vispār par šo konkursu nebija dzirdējuši. Tādēļ vērts, apsverot 

līdzdalības budžeta turpmākās attīstīšanas iespējas prioritizēt: a) piešķirt 

nelielu finansējumu projektu iesniedzējiem informācijas izplatīšanai par savu 

projektu; b) pilsētvidē (klātienē) izveidot iespēju nobalsot par projektiem – šādai 

iespējai viesojoties dažādu apkaimju centros; c) varbūt izveidot “kvotas” 

līdzdalības ziņā (projektu pieteikumu, balsojumi) līdz šim mazaktīvākajām 
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apkaimēm, šādi apzinātāk veidojot pozitīvas ietekmes pieredzes salīdzinoši 

mazaktīvāko apkaimju iedzīvotājiem.  

3) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāji gandrīz vispār nav iesaistīti NVO darbā, 

lielākoties tādēļ, ka par NVO nezina, no tām neredz jēgu vai trūkst laika. 

Pamatā dalībniekiem teorētiski būtu interese iesaistīties tādu NVO darbā, 

kuras risina viņiem svarīgas problēmas, bet šī interese ir vairāk abstrakta, 

realitātē iedzīvotāji par šādām organizācijām nav informēti vai arī tās neeksistē, 

vai arī nav augstu iedzīvotāju dzīves prioritāšu sarakstā.  Iespējams, ka Rīgas 

Domei un apkaimju koordinatoriem būtu jāpalīdz popularizēt pilsētā aktīvās 

NVO. 
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4. Uzticēšanās un aktivitātes faktori 

 

Spriežot pēc fokusgrupu dalībnieki atbildēm, būtiskākais faktors tam, kādēļ kāds 

iedzīvotājs uzskata, ka viņa balsij Rīgā vai Latvijā ir nozīme – pozitīva personiskā 

pieredze vai draugu pozitīva pieredze, mēģinot ietekmēt kādu lēmumu. Turklāt, kas 

zīmīgi, šī savas ietekmes sajūta var sakņoties pieredzē no pilnīgi citas dzīves jomas, 

piemēram, spēja ar Facebook ierakstu ietekmēt privāta uzņēmuma rīcību attiecībā uz 

iespējām piepumpēt mašīnu riepas Bolderājas benzīntankos. Tāpat kādas citas 

fokusgrupas dalībnieks tic, ka var ietekmēt lēmumus Rīgā tādēļ, ka viņam sanāca 

nacionālā līmenī panākt to, ka studentiem tiek paaugstinātas stipendijas. 

Raksturīgs piemērs:  “Es drīzāk ticu, ka varu ietekmēt. Man tuvi draugi ir aktīvāki par 

mani. Draugs no Ziepniekkalna uzstājīgi centās tikt pie ceļa zīmes, pats spēja caur 

iesniegumiem to panākt. Otrs draugs no Baložiem cenšas panākt pagriezienu uz 

vienas ielas. Šādos jautājumos domāju, ka var ietekmēt, bet jābūt aktīviem. Bieži tā ir 

komunikācijas problēma. Bieži sastopu tādus cilvēkus, kas daudz žēlojas internetā, 

bet pazvanīt nespēj. Piemēram, Pļavniekos 2 gadus bija milzīga bedre, kaimiņi daudz 

sūdzējās. Bet tad Delfos ieraudzīju rakstu ar telefonu, kam zvanīt. Es, braucot uz darbu 

atkal iebraucu bedrē un uzreiz zvanīju uz to telefonu. Kad atbraucu mājās, bedre jau 

bija aizlāpīta! Man tas bija šoks.  Domāju, ka var kaut ko mainīt, bet jābūt aktīvam."  

(fokusgrupa Nr.3)“ 

Daudzi dalībnieki ziņoja par ļoti pozitīvu pieredzi platformā Manabalss: 

  "Manabalss ir visos medijos - piemēram, DELFI. Arī Facebook. Es bieži tur eju, 

izvēlos iniciatīvas. Man patīk tas, ka viņi strādā par ziedojumiem un ka tur 

publicētās iniciatīvas ir veiksmīgas. Tu jūti, ka vismaz Saeimā šo jautājumu 

sāks skatīt."  (fokusgrupa Nr.3) 

  "Neatceros par kādām petīcijām balsoju, bet balsoju, lai pamana, jo jautājums 

svarīgs. Kaut kur internetā atrodu informāciju." (fokusgrupa Nr.3) 

  "Es dzirdu radio un no paziņām. Man nav apgrūtinājums auorizēties caur 

internetu. Pēc tam interesanti skatīties, kas tālāk notiek. Saeimā, šķiet, vispār 

ne reizi nav akceptēta, bet šā vai tā piedalos. Uzskatu, ka tas ir labs veids, kā 

izteikt savu viedokli. Un tā nav problēma, ka petīcija ir tikai latviešu valodā." 

(fokusgrupa Nr.2) 

  "Es droši zinu, ka viena petīcija, ko atbalstīju, tika īstenota - tas bija par krūts 

vēža apsekojumiem sievietēm." (fokusgrupa Nr.2) 

 

Fokusgrupu dalībniekiem platformā ZOOM tika piedāvāts atbildēt uz aptaujas 

jautājumiem par to, vai viņi uzskata, ka spēj ietekmēt lēmumus Rīgā un Latvijā (divas 

atsevišķas aptaujas), pēc tam viņiem parādot aptauju rezultātus un lūdzot par tiem 

diskutēt. Interesanti, ka latviešu valodā notikušās fokusgrupas dalībnieki bija 

optimistiski par savām iespējām ietekmēt lēmumus Latvijā, mazāk – Rīgā. Krieviski 

runājošie iedzīvotāji bija kopumā skeptiski gan par Rīgu, gan Latviju, taču daudz lielākā 

mērā par Latviju. 

Interesanti, ka šajās apspriedēs dalībnieki visās fokusgrupās piesauca piemērus, kur, 

cilvēkiem sabloķējoties, tika panāktas vismaz nelielas izmaiņas: "Ja izveidojas cilvēku 

grupiņa, tad var panākt diezgan daudz. Piemēram, pirmo jauno luksoforu, ko ieviesa 
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Bolderājā, panāca iedzīvotāji pēc nelaimes gadījuma." (fokusgrupa Nr.1) “Man šķiet, 

ka maziem solīšiem var kaut ko panākt” (fokusgrupa Nr.3). 

Jautāti par to, kas motivētu viņus kļūt pilsoniski aktīvākiem, no dalībniekiem skanēja 

šādi priekšlikumi: 

 Vairāk interesēties par problēmām, kas reāli rūp attiecīgās apkaimes 

iedzīvotājiem, piemēram, Bolderājā par trokšņiem no ostas, kuri traucē 

cilvēkiem gulēt, vai arī: “Čaka ielas veloceliņi ... veselīga sabiedrība ir ļoti labi, 

bet toreiz vispār nebija nekādas aptaujas tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, vai kas 

caur turieni brauc, sēž sastrēgumos. Tikai pēc tam, kad bija negatīvs spiediens, 

tad palēnām veloceliņas noņēma vai sašaurināja. Pirms taisīt muļķības un tērēt 

kaudzi naudu, jāpaprasa cilvēkiem, ko viņi vēlas. Nevis jābrīnās par reakciju!"  

(fokusgrupa Nr.2) 

 Mēģināt uzlabot problemātiskāko apkaimju iedzīvotāju dzīves apstākļus, lai 

viņiem rastos lielāka vēlme darboties: “Ja es jutīšos droši, patīkami savā vidē, 

es vairāk gribēšu iesaistīties. Mūsu apkaimē [Bolderājā] svarīgs ir drošības 

jautājums [...]  Bet mums nav savas pašvaldības policijas brigādes [...] Vai es 

gribētu tumšajā laikā vakaros iet ārā? Skatoties uz tām ielām un to kontingentu 

... Vajadzētu vairāk parūpēties par drošību, [kontingenta] koncentrācijas 

punktus mēs visi zinām, tas nav noslēpums. Ja cilvēki jutīsies droši, paši 

vēlēsies būt aktīvāki un izdomās jaunas idejas." (fokusgrupa Nr.1) 

 Reāli, nevis tikai ķeksītim prioritizēt problemātiskāko apkaimju pasākumus: 

“Jau otro gadu pēc kārtas līdzfinansējumu kultūras projektos Rīgā piešķir daudz 

papildus punktus, ja tie notiek apkaimēs. Bet apstiprinātie projekti liecina par 

liekulību!  Pasākumi notiek pie pilsētas centra un izdevīgās apkaimēs. Cik 

pasākumi apstiprināti Bolderājā? It kā ar vienu roku dodam, bet, ja gribam, 

nevaram saņemt par spīti tam, ka esam prioritāte." (fokusgrupa Nr.1) 

 

 

 

Secinājumi: 

1) Fokusgrupu dalībnieku atbildes liecina, ka kopumā Bolderājas un Pļavnieku 

iedzīvotāji ir visai septiski par savām iespējām ietekmēt lēmumus Rīgā, 

vienlaikus skepse nav dziļa (salīdzinoši reti dalībnieki atzīmēja kā piemērotāko 

atbilžu variantu “pilnībā nepiekrītu”, biežāk izvēloties atbildes variant “drīzāk 

nepiekrītu” vai “nezinu”) – gandrīz jebkura pozitīva pieredze var iedzīvotāju 

skepsi mazināt. 

2) To Rīgas iedzīvotāju, kuri ir optimistiski noskaņoti attiecībā uz savām iespējām 

ietekmēt lēmumus Rīgā, optimisms balstās pašu vai draugu pozitīvā ietekmes 

pieredzē. Gandrīz katrs savas ietekmes pierādījums stiprina pilsonisko 

pašapziņu un aktivitāti.  

3) Liela daļa no fokusgrupu dalībniekiem bija parakstījuši petīcijas portālā 

Manabalss, tai skaitā arī iedzīvotāji, kuri ģimenē lieto krievu valodu. Jaunais 

Pašvaldību likums par obligātām padarīs petīcijas arī pašvaldību līmenī, tātad 

Rīgā. Tā ir jauna iespēja stiprināt iedzīvotājos pārliecību, ka viņu viedoklim 

Rīgā ir nozīmē. 
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5. Pilsoniskās pasivitātes faktori 

 

Spriežot pēc fokusgrupu dalībnieki sniegtajām atbildēm, būtiskākais pilsoniskās 

pasivitātes iemesls: neveiksmīga pieredze, iepriekš mēģinot ietekmēt kādu lēmumu. 

Turklāt nav svarīgi, vai šī sliktā iestāde ir bijusi ar Rīgas iestādēm, valsts iestādēm vai 

pat politiskajām partijām.  Salīdzinoši biežāk tika pieminēta slikta pieredze ar AS 

“Rīgas Namu Pārvaldnieku”, kā arī dienestiem, kuri atbild par satiksmes drošību. Lūk, 

raksturīgi dalībnieki citāti: 

 

 “Es redzēju informāciju par līdzdalības budžeta konkursu Delfos, bet tā kā tā 

bija darba diena, tad uzreiz nenoreaģēju. Pēc tam aizmirsu. Varbūt 

nenoreaģēju arī tādēļ, ka pirms vēlēšanām pie mums nāca uz māju jauni ļaudis 

no "Saskaņas" ar aptauju par to, ko jūs vēlētos šajā pļavā - bērnu laukumu, 

autostāvvietu, vēl kaut ko? Mēs draudzīgi ar visu māju balsojām, bet pēc 

vēlēšanām nekas tā arī nenotika. Sīkums, bet palika nosēdums.” (fokusgrupa 

Nr.3)   “Man arī tā bija. Mums blakus ir ļoti slikts trotuārs. Atbrauca Ušakovs ar 

kolēģiem, es viņiem pajautāju, kad būs sataisīts - viņš teica, ka viss tiks izdarīts. 

Un neizdarīja! Bet es piedalītos, ja man atnāktu informācija par līdzdalības 

budžeta konkursu." (fokusgrupa Nr.3) 

 "Rīgas Namu Pārvaldnieks” apkalpo Bolderājas mājas. Ar viņiem nav 

iespējams komunicēt. Mums bija vajadzīga zeme, jo zaļajā zonā tās vienkārši 

vairs nebija. To pasūtījām aprīļa vidū - jau pēc trim četriem iesniegumiem! 

Vajadzēja vēl vairākus iesniegumus, sarunām ar priekšnieku, atnākšanu pie 

viņa uz kabinetu - visa tā papīru kaudze un jezga! - viņi mums atveda 

nelaimīgus 3 kubus, kuri tālu nebija 3 kubi, bet, par laimi, vismaz kaut ko 

atveda. Šobrīd [fokusgrupa notika oktobrī] ne tuvu nav aprīlis. Tas viss prasa 

ļoti daudz izmaksu, spēka, enerģiju, nervu - ne katram cilvēkam ir tāds resurss. 

Tas viss ir bēdīgi. Bet par sīkumiem es ticu, ka grūti, bet var ietekmēt. Par 

globālām lietām nevar."    (fokusgrupa Nr.3) 

 "Ar mūsu “Rīgas Namu Pārvaldnieku” nevar vienoties. Zvanu, sūtu 

iesniegumus - viņi vienkārši nereaģē. Zvanu pēc piecām dienām - saka gaidiet, 

mums rinda. Zvanu pēc nedēļas, atkal nekā. Atradu savu elektriķi. No namu 

pārvaldnieka pat nepazvanīja. Tad paziņai radās problēma ar apkuri. Divas 

nedēļas radiatori kā ledus. Arī zvanīja, sūtīja iesniegumus - bezjēdzīgi! Tikai 

tad, kad pasūdzējās Rīgas Domei, tikai tad no pārvaldnieka pazvanīja un 

salaboja.  Vai tiešām ar šādiem sīkumiem jānodarbojas Rīgas Domei?!" 

(fokusgrupa Nr.2) 

 “Mums ir viens pagrieziens, kur visi pārkāpj noteikumus, vajag uzlikt radaru. 

Valsts budžets papildinātos, sevišķi vasaras sezonā, pateicoties braucējiem uz 

jūru no Imantas un Iļģuciemu. Ko man atbildēja: ‘Ceļu satiksmes dalībniekiem 

ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi’. Vēstules tur sūtu jau 3 gadus. Prasās 

uzlikt tikai vienu vienīgu fotoradaru un sākt sūtīt soda kvītis. Turpināšu rakstīt, 

jo tur dzīvoju, tas apdraud manu drošību." (fokusgrupa Nr.1) 

 "Es drīzāk neticu, ka varu ietekmēt lēmumus Rīgā. Man nav īpaša pieredze 

Rīgā, bet es esmu saskārusies ar sociālajiem dienestiem. Sajūta, ka ļoti 

jācīnās. Tas prasa daudz resursus un tad beigās palikt vienam un cīnīties ... vai 

tiešām to vajag...?" (fokusgrupa Nr.1) 

  "Par sīkām lietām var ietekmēt, bet lielās [šaubos] - mums Bolderājā ir tikai 

viens tilts, tik daudz par to ir runāts. Ir pat vieta, kur to uzbūvēt. Bet lai cik būtu 
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iesniegumu, cik daudz netiktu runāts, ka vajag rajonam vismaz divi tilti, ja nu 

kaut kas ar vienu notiek, tā arī viss palicis runu līmenī." (fokusgrupa Nr.1) 

 

Retāk dalībnieki pieminēja, ka pilsoniski nav aktīvi tādēļ, ka viņi nelieto plašsaziņas 

līdzekļus un sociālos tīklus, vai arī tādēļ, ka viņus vispār neinteresē procesi, kuri neskar 

viņus personiski: “Šīs iniciatīvas [līdzdalības budžeta projekti] bieži domātas 

specifiskām grupām - piemēram, cilvēkiem ar bērniem, bet man tādu nav. Vai arī tās 

ir maznozīmīgas, neinteresantas, tādēļ vienkārši vairs nepievēršu uzmanību." 

(fokusgrupa Nr.2) 

Vēl kāds no pirmās fpokusgrupas dalībniekiem pieminēja, ka viņam nekad nav bijis 

iespaids, ka Rīgas Domi iedzīvotāju apzinātās problēmas patiešām interesē: "Vairāk 

vajadzētu ieklausīties tieši apkaimju iedzīvotāju problēmās, tad arī būtu pozitīvāks 

vērtējums. Ir problēmas, kas ļoti satrauc tieši konkrēto apkaimi - noteikti ar minimāliem 

līdzekļiem var ko atrisināt, kas nesīs prieku vai lielāku drošību. Piemēram, viena 

studente veica pētījumu, kur Bolderājas grupā jautāja, kā apkaimē trūkst. Kaut ko 

līdzīgu varētu veidot arī par problēmām." 

 

Secinājumi: 

1) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotājiem ir radies priekšstats par pilsonisko 

aktīvismu kā par grūtu cīņu, kas prasa daudz laika, nauda un enerģijas. Šādu 

priekšstatu rada sava vai draugu pieredze, lielākoties attiecībā uz 

mēģinājumiem ietekmēt komunālo jautājumu risināšanu vai paaugstināt ceļu 

satiksmes drošību pie savas dzīvesvietas. 

2) Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotāji fokusgrupās nepieminēja nevienu 

gadījumu, kad Rīgas Dome būtu centusies izzināt viņu problēmas, lai tās pēc 

tam risinātu. Vienīgie piesauktie piemēri: “Saskaņas” pirmsvēlēšanu kampaņa, 

kad pēc partijas ievēlēšanas solījumi palika neizpildīti, šādi vēl vairāk 

demotivējot iedzīvotājus. 
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6.Krieviski runājošie iedzīvotāji: aktivitāte, kas kombinējas ar fatālismu 

 

Abās krieviski runājošajās fokusgrupās bija novērojama tendence, kas bija stipri 

mazāk izteikta fokusgrupā, kura tika organizēta latviski – proti, dalībniekos sajūta, ka 

viņi nespēj ietekmēt sev svarīgus procesus, mijās ar diezgan aktīvu sabiedrisko iesaisti 

un centieniem tomēr rīkoties. Viņu attieksmēs vērojami divi paradoksi: 

1) Daudzi fokusgrupu dalībnieki apgalvoja, ka nespēj ietekmēt procesus Latvijā 

vai Rīgā pat tad, ja ir vairāki personiskajā pieredzē balstīti piemēri par pretējo 

– veiksmīgi panāktām pārmaiņām. Konfrontējot dalībniekus ar šo paradoksu, 

tipiskākais viņu skaidrojums: par nelielām lietām izmaiņas var panākt, bet par 

patiesi svarīgiem jautājumiem nevar; 

2) Sajūta, ka nav iespējams ietekmēt svarīgus procesus, kombinējas ar 

nemitīgiem mēģinājumiem turpināt censties tos ietekmēt. Lūdzot izskaidrot šo 

pretrunu, tipiskākais skaidrojums: iedzīvotājs jutīsies slikti, ja neizdarīs visu no 

sevis atkarīgo, lai tomēr censtos sev svarīgu jautājumu atrisināt. 

Lielākoties dalībnieku piesauktie piemēri attiecās uz vēlēšanu rezultātiem, krievu 

valodas lietojumu Latvijā, pretestību ar PSRS vai Krieviju saistīto pieminekļu 

novākšanai, kā arī centieniem protestēt pret Covid-19 ierobežojumiem vai vakcinācijas 

obligātumu.  

Tipiskākie dalībnieki citāti: 

 "Mēs noteikti nevaram ietekmēt lēmumus Latvijā. Sabiedrības spiediens par 

veselības jautājumiem vai līdzdalības budžeta konkursi Bolderājā ir nedaudz 

kas cits. Es domāju globālākus jautājumus. Neuzskatu, ka vadošie rēķinās ar 

tautas viedokli. Pēdējās vēlēšanas lika ļoti vilties. Es esmu gājusi uz vēlēšanām 

kopš 18 gadu vecuma, tagad ir liels jautājums, vai turpināšu iet uz vēlēšanām. 

Neuzskatu, ka mēs kaut ko varam ietekmēt."  (fokusgrupa Nr.2) 

 “Par ceļu bedrēm - jā, tas strādā. Es praktiski dzīvoju auto, bieži zvanu uz 

telefonu [kas ļauj tās aizlāpīt]. Bet globāli ... nu neticu, ka varu ietekmēt!  Mums 

valstī viss iet savā gaitā tā, kā izlemts kaut kur augšā. Tātad, bedres var 

ietekmēt, bet globālākas lietas nevar." (fokusgrupa Nr.3) 

 "Es turpinu piedalīties vēlēšanās. Ticības man aizvien mazāk. Bet obligāti 

jābalso, jo nevar to tā atstāt - jūties labāk, jo sirdsapziņa mierīga. Pasivitāte 

neko nedod. Varam činkstēt, ka neviens nedara to, ko vēlamies. Bet tad 

pasakiet, ko jūs vēlaties!  Varbūt sadzirdēs trīspadsmitajā vai piecpadsmitajā 

reizē. Bet kaut kas, protams, jādara."  (fokusgrupa Nr.2) 

 “Es biju deputāta kandidāts šajās vēlēšanās. Mums ir 100% pierādījumi, ka 

vēlēšanas tika falsificētas. Mēs gājām uz tiesu, piedāvājām lieciniekus, bet 

nevienu tas neinteresēja. Tādēļ uzskatu, ka mēs globāli neko nevaram 

ietekmēt." (fokusgrupa Nr.3) 

 "[Platformā] Manabalss.lv balsoju tikai par globālām lietām, šķiet, ka par 

sīkumiem nemaz nē.  Par to, lai Covid-19 ierobežojumu būtu mazāk, lai 

nevajadzētu sertifikātus, lai bērnus nepotētu, lai pieminekli nenojauktu. Ne reizi 

nebija rezultāti, par spīti tam, ka tur bija gan 10, gan 20 tūkstoši paraksti. Tādēļ 

uzskatu, ka globāli neko nevaram ietekmēt, pat ja būtu miljons parakstu. Viss 

ir nolemts. Es turpinu piedalīties, jo esmu kā bērns, kas tic brīnumam, ka kaut 

kas pamainīsies. Mēs ar šo dalāmies grupās, es arī aģitēju citus - varbūt šoreiz 

izdosies! - bet nekas līdz šim nav izdevies."  (fokusgrupa Nr.2) 
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 "Neticu, ka Latvijā kaut ko svarīgu varu ietekmēt. Skatieties, cik lielas rindas 

bija uz vēlēšanām - cilvēki atnāca, lai kaut ko mainītu, bet saņemam to, ko 

saņemam."   (Fokusgrupa Nr.3)  

 "Pat ja mēs neticam, ka mūsu balsij būs nozīme, mēs šā vai tā balsojam un 

izsakāmies. Esmu pārliecināta, ka nebūs tā, kā gribu, bet tomēr gribu savu 

viedokli pateikt." (Fokusgrupa Nr.2) 

 "Balso vai nebalso, šā vai tā saņemsi ... Kariņu!" (fokusgrupa Nr.2) 

Šāda neticība savām spējām ietekmēt svarīgus lēmumus nekorelē ar iedzīvotāja 

zināšanu līmeni par iesaistes iespējām. Proti, viens no dalībniekiem, kurš vislabāk 

zināja kolektīvo iesniegumu Manabalss procesu, visaktīvāk aizstāvēja tēzi, ka nespēj 

neko svarīgu ietekmēt: “Facebook redzu petīcijas Manabalss, piedalos tajos 

jautājumos, kas mani interesē. Bet manai balsij nekādas nozīmes nav. Es nevaru 

ietekmēt Latvijā tos lēmumus, kuri man ir svarīgi. " (fokusgrupa Nr.2) 

Tāpat starp fokusgrupas dalībniekiem neparādījās sakarība starp latviešu valodas 

zināšanām ģimenē krieviski runājošajiem cilvēkiem un zemāku pilsoniskās apātijas 

pakāpi. Savai ietekmei, piemēram, ticēja jauns cilvēks ar sliktām latviešu valodas 

zināšanām (bija nodzīvojis 8 gadus ārzemēs), kamēr neticēja cilvēks ar izcilām latviešu 

valodas zināšanām: “Televīziju es sev atslēdzu, jūs laikam nojaušat iemeslu, jo, godīgi 

sakot, pieejamais televīziju saraksts man pilnīgi nav interesants. Filmas, dokumentālās 

filmas ir plaši pieejamas internetā. Bet principā man nav nekādu problēmu ar ziņām 

latviešu valodā, valodu ļoti labi zinu.  [...]  Esmu pārstājis lasīt ziņas DELFI, Mixnews, 

NRA - man pazuda interese tās lasīt, lai gan agrāk katrā darbasdienas rītā tās lasīju. 

Tur, sākoties karam, ir tik daudz naida, ka negribu vispār nekādu informāciju. Ziņas 

krieviski ir vienkārši "light copy" latviešu versijai. Ir Facebook un Telegram kanāli. Vēl 

mašīnā klausos radio." (fokusgrupa Nr.2) 

Fokusgrupu dalībnieki tika aicināti diskutēt par abiem augstāk minētajiem 

paradoksiem. Sarunas gaitā vairāki dalībnieki vai nu mīkstināja savu iepriekš ļoti 

noraidošo skatupunktu vai arī mēģināja pierādīt, ka piedalīties ir vērts arī tādēļ, ka 

dažkārt var tomēr kaut ko sasniegt. Raksturīgi citāti: 

 "Es centīšos aizstāvēt savu viedokli pat tad, ja ir tikai viena iespēja no 100, ka 

izdosies. Man arī ir pozitīva pieredze! Agrāk man šķita, ka nevajag balsot, viss 

tas ir murgi, bet kad nācās saskarties ar svarīgiem jautājumiem, tad kolektīvie 

iesniegumi labi strādāja. Svarīgi bija, ka tie bija vairāki cilvēki. Es centīšos 

vienmēr!" (fokusgrupa Nr.2) 

 “Par vēlēšanām - zinu daudz cilvēkus, kas balsoja par esošo varu. Es nezināju, 

par ko balsot, jo biju vīlusies iepriekšējās partijās. Pirmo reizi ļoti atbildīgi un no 

baltas lapas domāju, par ko balsot, bet daudzi balso tāpat, kā līdz šim."   

(fokusgrupa Nr.3) 

 “Piekritīšu tam, ka katra balss var būt vērtīga. Tomēr vēlme piedalīties 

vēlēšanās manī dziest.” (fokusgrupa Nr.2)  

 “Valsts kurss ir izvēlēts, globāli diez vai vajag un var to ietekmēt. Nedomāju, ka 

Saeimā sēž ļoti slikti cilvēki, kas vēlas ieriebt, domāju, ka viņi vienkārši kļūdās 

konkrētās lietās. Piemēram, kādēļ mēs tikai tagad veidojam savu 

energoneatkarību no Krievijas? Kādēļ ne pirms 20 gadiem?" (fokusgrupa Nr.3) 

 “Es esmu grupās par juridiskiem un politiskiem jautājumiem, vienmēr balsoju 

par jautājumiem, kas man ir interesanti, piemēram, cilvēktiesībām. Cilvēki 

dažādās grupās padalās [ar līdzdalības iespējām].  Ja jautājums jums svarīgs, 

tad jābalso. Labāk darīt, nekā nedarīt." (fokusgrupa Nr.2) 
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 “Man šķiet, ka ar maziem solīšiem var kaut ko panākt. Viens cilvēks neko nevar, 

bet ja savāks vairākus, tad jau būs citādi. Mēs esam pārāk zemās domās par 

sevi." (fokusgrupa Nr.2) 

 “Es nezinu, vai varam vai nevaram ietekmēt. Ticu, ka tautas balss tiek ņemta 

vērā,  bet nezinu. Varbūt ja man parādītu, kā deputāti pieņem lēmumus, 

vadoties no cilvēku skatījuma, es noticētu."(fokusgrupa Nr.3) 

 “Jācenšas kaut ko darīt, lai ietekmētu. Es balsoju par Progresīvajiem, viņi netika 

valdībā, bet varbūt kaut ko ietekmēs." (fokusgrupa Nr.2) 

 “Daudzi dzīvo paneļa mājās, visi ar tām nav apmierināti. Bet ja vismaz daļa no 

kaimiņiem savāksies apspriedei, tad var pieņemt lēmumu par remontu. Maziem 

solīšiem kaut ko pamainīt. Ja ne globāli, tad vismaz savā mājā. Ar pasivitāti 

neko nevar panākt." (fokusgrupa Nr.2) 

 

Secinājumi: 

1) Saskarsmē ar krieviski runājošajiem Pļavnieku un Bolderājas iedzīvotājiem, 

jārēķinās, ka viņiem šobrīd ir visai fatālas noskaņas attiecībā uz savas balss 

nozīmi – proti, lielākā daļa uzskata, ka svarīgus lēmumus viņi near ietekmēt. 

Starp latviešiem šādas  noskaņas ir daudz retākās. Vienlaikus, kas 

paradoksāli, šobrīd tas nav bijis par pamatu krieviski runājošajiem cilvēkiem 

grimt pilsoniskajā apātijā: dalība sociālo tīklu grupās un draugu, kolēģu 

mudinājumi šos iedzīvotājus mobilizē aktīvi piedalīties vēlēšanās, parakstīt 

petīcijas. Lielākoties šo petīciju saturs ir pretējs Latvijas valdības noteiktajam 

kursam attiecībā uz krievu valodas lietojuma samazinājumu, ar PSRS saistīto 

pieminekļu nojaukšanu, kā arī Covid-19 pandēmijas ierobežošanu.  

 

2) Daļa no iedzīvotājiem, kuri ģimenē runā krievu valodā, fokusējas ne tik daudz 

uz “globāliem jautājumiem”, bet gan uz centieniem ietekmēt praktiskākus 

lēmumus – viņu sajūta par savu ietekmi ir ievērojami optimistiskāka. 

Interesanti, ka sarunu ietvaros starp “radikālajiem fatālistiem” un “mērenajiem 

optimistiem”, tiek panākts konsenss tādā ziņā, ka “radikālie fatālisti” koriģē 

savu sākotnēji kategorisko pozīciju, atzīstot, ka ir daudzas jautājumu grupas 

(piemēram, kvalitatīvāki veselības aprūpes pakalpojumi, drošāka ceļu 

satiksme, u.tml.), kuras viņi tomēr var ietekmēt. Tikmēr “mērenie optimisti” 

atzīst, ka arī nespēj ietekmēt jautājumus, kurus “radikālie fatālisti” uzskata par 

īpaši svarīgiem, taču vai nu nepievērš tiem tādu nozīmi vai arī kopumā ir citās 

domās par izmaiņu nepieciešamību. Sarunas fokusgrupā Nr.2 un Nr.3 ļauj nākt 

ar hipotēzi, ka šādu sarunu efekts varētu būt depolarizējošs “radikālajiem 

fatālistiem”. 
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7. Krievu valodas problemātika 

 

Krievu valodā organizēto fokusgrupu dalībnieki pauda pretrunīgu vērtējumu par to, vai 

viņiem pietrūkst informācijas krievu valodā. Daudzi dalībnieki apgalvoja, ka lieto 

informācijas resursus gan krieviski, gan latviski (vai pamatā latviski), tādēļ viņiem 

vienalga: 

  "Man ir vienalga krieviski vai latviski, lasu informāciju tur, kur tā ir." (fokusgrupa 

Nr.3) 

  "Es lielākoties lasu Delfi, Tvnet latviešu valodā - krievu versijas atvrru tikai tad, 

ja kāds atsūtījis saiti uz konkrētiem rakstiem." (fokusgrupa Nr.3) 

 "Es lielākoties lietoju DELFI latviski, tur ir vairāk informācijas. Labi zinu latviešu 

valodu, man tā nav problēma. Viņus ērti lasīt internetā." (fokusgrupa Nr.2) 

Vienlaikus, fokusgrupu dalībnieki pieminēja situācijas, kur informācijas neesamība 

krievu valodā sagādā problēmas: 

 “Ja es nerunātu latviski, tad teiktu, ka informācijas [par apkaimēm, 

iesaistīšanās iespējām] ir ļoti maz.” (fokusgrupa Nr.2) 

 "Bolderājā dzīvo daudz vecu cilvēku. Viņi nevar vienmēr saprast latviski 

uzrakstītu informāciju. Jā, es saprotu, ka cilvēkam jāsaprot valsts valoda. Jā, 

es tam pilnīgi piekrītu, ka tā jābūt. Bet ja mēs atgriežamies pie mūsu "auniem", 

tomēr jāsaprot, ka ir cilvēki, kas sava vecuma vai psihoneiroloģisku noviržu dēļ 

nespēj uztvert informāciju citās valodās... Protams, ka viņiem tās informācijas 

par Rīgu, iesaistīšanās iespējām ir ļoti maz. Mēs taču runājam par saviem 

cilvēkiem, kas dzīvo šeit ļoti ilgi - viņiem informācijas ir maz. Maz arī 

informācijas studentiem no citām valstīm, kuriem varētu būt svarīga angļu 

valoda. Informācijas nepietiek! Arī bēgļi no Ukrainas nesaprot latviešu valodu. 

Protams, viņiem vieglāk būtu krieviski vai angliski."  (fokusgrupa Nr.2) 

  "Vecākiem cilvēkiem latviešu valoda skolā netika mācīta vai tika mācīta slikta, 

tādēļ viņiem vajadzētu informāciju krieviski, piemēram, sociālajos dienestos. 

Varbūt nevajag televīziju, bet kaut kur vajadzētu informāciju." (fokusgrupa Nr.2) 

 “Es mācu vadīt mašīnas. Mana skolniece ir no Baltkrievijas, viņai šeit ir bizness 

un uzturēšanās atļauja.  Viņa saka, ka vairs nav iespējas nodot atskaites 

krieviski, tagad jāprasa grāmatvedim visu tulkot. Šādas lietas ir demonstratīvas 

un neglītas. Saprotu, kādēļ tas tiek darīts, bet tas ir neglīti un neko labu viņi ar 

to nepanāks." (fokusgrupa Nr.3) 

 “Mana paziņa sen pārbrauca uz dzīvi Vācijā. Nupat atgriezās, zina tikai vācu 

un krievu valodas. Viņai nākas lūgt, lai viņai skaidro vāciski."   (fokusgrupa Nr.3) 

 “Daudzi aizbrauca no Latvijas, aizmirsa valodu. Man arī paziņa 14 gadus 

dzīvoja Itālijā, apprecējās. Latvijas pilsone, vēlas pamainīt pasi, ID karti, 

tiesības. Es gāju viņai līdzi, jo puse iestādes ar viņu atteicās runāt krieviski. 

Esmu arī redzējusi, kā pret cilvēkiem gados valsts iestāžu darbinieki nu ļoti slikti 

izturas, runājot tikai latviski. Es saprastu, ja viņi nemācētu krievu valodu, bet ja 

darbiniecei ap 50 gadiem, tad skaidrs, ka kaut kādā līmenī viņa krievu valodu 

zina." (fokusgrupa Nr.3) 

Tāpat vairāki fokusgrupas Nr.2 dalībnieki, jautāti, vai būtu piekrituši piedalīties 

dokusgrupā arī tad, ja tā notiktu latviešu valodā, atzina, ka drīzāk nebūtu piedalījušies 

(vairākums gan pauda viedokli, ka piedalītos arī tad).   Vairāki dalībnieki, kuri labi prot 

latviešu valodu, emocionāli sāpīgi, kā personisku apvainojumu uztvēra ziņu par to, ka 
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Rīgas Dome vairs nekomunicēs krieviski vai noņems mājaslapu krievu valodas 

versijas: 

 "Dīvaini, ka tiek ņemta krievu valoda no tām lapām, kur tā bija - tikai tādēļ, lai 

parādītu attieksmi pret Krievijas Federāciju ... šādi mūsu pašu krieviski 

runājošie cilvēki nonāk neveiklā situācijā. Esmu redzējis, ka San Francisko 

metro nosaukumi un ielas ir pat trīs valodās: angliski, spāniski un ar ķīniešu 

hieroglifiem, vienkārši lai cilvēki saprastu. Šo varēja izdarīt savādāk." 

(fokusgrupa Nr.3) 

 "Valstī ir daudz krieviski runājošu cilvēku. To nevar ignorēt. Ja svarīgi kādu 

informāciju novest līdz visai sabiedrībai, būtu labi to darīt arī krieviski." 

(fokusgrupa Nr.2) 

 "Riga.lv vairs nav krievu valodas, to noņēma. Bet tur bija vērtīga informācija!  

Daļa auditorijas tur vairs neies, to viņi zaudēs." (fokusgrupa Nr.2) 

Krievu valodā notikušo fokusgrupu dalībnieki kā labu praksi atzina diskusijas 

sociālajos tīklos, sevišķi Facebook, kuras notiek gan latviešu, gan krievu valodā: 

 "Pļavniekos ir viena grupa, kur vairāk latviski raksta, otra - kur krieviski. Bet 

gadās arī, ka vienā grupā raksta divās valodās." (fokusgrupa Nr.2) 

  "Mēdz būt viļņveidīgi. Piemēram, vienu nedēļu nez kāpēc krieviski, otru nedēļu 

- latviski, trešajā - pamīšus, proti, viens jautā krieviski, viņam atbild latviski un 

otrādi. Tas neizsauc nekādas negatīvas emocijas. Tā ir norma." (fokusgrupa 

Nr.2) 

 

 

Secinājumi: 

1) Diezgan liels krieviski runājošo iedzīvotāju īpatsvars informāciju par norisēm 

Rīgā un Latvijā iegūst no plašsaziņas līdzekļiem (sevišķi portāla DELFI) 

latviešu valodā. Vienlaikus jārēķinās, ka joprojām ir visai liels krieviski runājošo 

iedzīvotāju īpatsvars, kuri informāciju iegūst tikai krieviski un neiesaistīsies 

apspriedēs tad, ja viņiem nebūt iespējas izteikties krievu valodā. 

2) Pat tie krieviski runājošie iedzīvotāji, kuri labi zina latviešu valodu un pat 

pamatā lieto latviešu valodas informatīvos resursus, emocionāli sāpīgi uztver 

ziņas par demonstratīvu valsts un pašvaldību iestāžu atteikšanos sazināties arī 

krieviski. Galvenais iemesls emocionālai pretreakcijai: sajūta, ka netiek cienīta 

viņu kultūras identitāte, rūpes par gados vecākajiem iedzīvotājiem, kā arī 

personiska pieredze, palīdzot cilvēkiem, kuri ilgāku laiku pavadījuši ārpus 

Latvijas robežām, un tādēļ latviešu valodu piemirsuši. 

3) Sociālajos tīklos veidojas jauna, integrējoša Latvijas iedzīvotāju saziņas forma, 

proti, kad iedzīvotāji savstarpēji savas apkaimes aktivitātes vienas diskusijas 

ietveros apspriež  katrs sev ērtā valodā. Šajos tīklos iebūvētās tulkošanas 

funkcijas ļauj šādi rakstītus ierakstus saprast.  
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8. Starpetniskās attiecības Bolderājā un Pļavniekos 

 

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem, 2022.gada sākumā 29% no 

Bolderājas iedzīvotājiem bija latvieši, Pļavniekos - 31%3. Fokusgrupā Nr.1 tika izzināta 

viņu pieredze, dzīvojot kaimiņos cilvēkiem, kuri savstarpēji lielākoties sazinās krieviski.  

Neviens no šīs fokusgrupas dalībniekiem nepiesauca kādu negatīvu pieredzi.  

Raksturīgi citāti:  

“Es šeit [Bolderājā] dzīvoju jau 20 gadus, visus kaimiņus pazīstu, nekašķējamies, 

dzīvojam draudzīgi, bet ciemos viens pie otra bieži neejam. Man nav sajūtas, ka krievi 

un latvieši turas atsevišķi, man nav problēmas komunicēt. Pasākumi nav atsevišķi, var 

iet gan krievi, gan latvieši.” 

“Es pazīstu visus vecos iedzīvotājus, viņi visi ir mani auklējuši. Mūsu māja tika būvēta 

konkrētam uzņēmumam PSRS laikā, visi draudzīgi. Jaunos kaimiņus nepazīstu. Mums 

[Pļavniekos] vairāk  ir krievvalodīgie cilvēki. Neteiktu, ka negatīvas attiecības starp 

krieviem un latviešiem. Uz Masļeņicām visi iet un piedalās, priecājas. Arī uz “Stropu” 

iet visi, kas vēlas." 

Visu trīs fokusgrupu dalībnieki sauca vienus un tos pašus pasākumus, kurus paši 

apmeklē savā apkaimē (Masļeņica, Jaunais Gads, Līgo, talkas, Apkaimju svētki, 

priekšvēlēšanu pasākumi, cirka izrādes), kas liecina par to, ka šie pasākuma pilda 

integrējošu lomu: proti, tur savstarpēji tiekas apkaimes iedzīvotāji neatkarīgi no viņu 

ģimenes valodas. 

Secinājumi: 

1) Sadzīviskā līmenī Bolderājā un Pļavniekos nav pamata pieņēmumam par 

etnisku spriedzi.  

2) Apkaimēs rīkotajiem lielākajiem pasākumiem ir ne tikai kultūras, bet arī 

integrējoša funkcija – proti, tie interesē un piesaista gan latviešus, gan krieviski 

runājošo apkaimju iedzīvotāju daļu, nav liecību par šādu pasākuma etnisku 

segregāciju. 

 

 

                                                           
3 Oficiālās statistikas portāla tabula RIG040. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, novados, pilsētās, 
pagastos (atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās 
(eksperimentālā statistika) 2000 - 2022  


