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Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
Latvijas Republikas Satversme

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam paredz paaugstināt sabiedrības iesaisti 
valstiski un sabiedriski nozīmīgos procesos, tai skaitā lēmumu pieņemšanā. 
Šai dokumentā uzsvērts, ka situācijās, kur vairums sabiedrības norobežojas no politiskajiem 
procesiem, palielinās sabiedrības radikalizācijas risks; atsevišķu sociālo grupējumu 
radikālisms var palielināt sociālo konfliktu un vardarbības iespējamības risku.

2017.gada Eirobarametra aptauja liecina, ka gandīz puse Latvijas Republikas pilsoņu atzīst, ka ir 
neapmierināti ar to, kā Latvijā darbojas demokrātija. Šis rādītājs ir  zemāks nekā apmierinātības 
rādītājs ES.
Pētījumu dati parāda samērā mazu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti; lielākā daļa cilvēku domā, 
ka viņiem nav ietekmes uz to, ko un kā dara Saeima un valdība, un ka viņu varā nav neietekmēt 
sociālos vai politiskos procesus.



Pētījuma vieta: Latvija

Mērķa grupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem

Metodoloģija: Tiešās intervijas respondentu dzīves vietās

Interviju veikšana: 2019.gada oktobris - novembris

Izlases lielums: 1014 respondenti

Izlases veidošanas kārtība:
Stratificētā nejaušā izlase. Stratifikācijas pazīme: 
administratīvi teritoriālā. Izlase ir reprezentatīva Latvijas 
iedzīvotāju kopumam attiecīgajā vecuma grupā

Respondentu atlases princips: Nejaušā maršruta metode, pirmās dzimšanas dienas princips

Metodoloģijas apraksts



Pēdējo 12 mēnešu laikā piedalījies/-usies sabiedriskajās kustībās 
un/ vai sociālās aktivitātēs klubos, biedrībās, asociācijās

Pēdējo 12 mēnešu laikā piedalījies/-usies kopienas aktivitātēs (talkās, 
brīvprātīgā darbā, labdarībā)

Darbojas kādā brīvprātīgā/ sabiedriskā organizācijā

Pēdējo 12 mēnešu laikā:
• Apmeklējis/-usi kādu arodbiedrības, politiskās grupas vai partijas pasākumu
• Iesaistījies/-usies lēmumu pieņemšanā (valsts un pašvaldību rīkotās sabiedriskās apspriešanas, normatīvo 

aktu projektu komentēšana, līdzdalība politikas uzraudzības padomēs u.tml.)
• Piedalījies/-usies protesta akcijā vai demonstrācijā
• Parakstījis/-usi petīciju (tai skaitā e-pastā, internetā)
• Sazinājies/-usies ar politiķiem vai valsts/ pašvaldību pārstāvjiem (papildus ikdienas saziņai pakalpojumu 

saņemšanas laikā)
• Komentējis/-usi politiskos vai sociālos jautājumus internetā/ sociālajos medijos
• Boikotējis/-usi noteiktus produktus un/ vai pakalpojumus
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1 Es sevi redzu kā pasaules pilsoni
2 Es sevi redzu kā daļu no savas vietējās sabiedrības (pilsētas, ciema ..)
3 Es sevi redzu kā daļu no Latvijas
4 Es sevi redzu kā daļu no savas nācijas (latvieši, krievi, poļi ...)
5 Es sevi redzu kā daļu no Eiropas Savienības
6 Es sevi redzu kā autonomu indivīdu

Cilvēkiem ir atšķirīgi uzskati par sevi un to, kā viņi attiecas pret pasauli. Sakiet, cik 
lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem par sevi?

Piederības sajūta
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Vai Jūs darbojaties kādā brīvprātīgā/ sabiedriskā organizācijā? 
Iespējamas vairākas atbildes.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nedarbojos nevienā brīvprātīgo/ sabiedriskajā organizācijā
Citas organizācijas/ aktivitātes

Cilvēktiesību aizsardzība
Brīvprātīgo organizācijas saistībā ar veselību

Miera kustība
Politiskās partijas vai grupas

Profesionālās asociācijas
Kultūras pieminekļu aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku tiesības

Sieviešu apvienības
Jauniešu organizācijas

Sociālās palīdzības un labdarības organizācija
Arodbiedrības

Sporta vai atpūtas klubi, organizācijas
Reliģiskās vai baznīcas organizācijas

Kultūras un interešu izglītības kolektīvos/ organizācijās/ aktivitātēs
Redz sevi kā autonomu indivīdu

Visi respondenti

Darbojas kādā sab.organizācija 
vs 

Redz sevi kā autonomu indivīdu



Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat piedalījies/-usies sabiedriskajās kustībās un/ 
vai sociālās aktivitātēs klubos, biedrībās, asociācijās? 
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Redz sevi kā autonomu indivīdu

Katru/ gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēļā 1-3 reizes mēnesī Retāk Nekad Grūti pateikt

Ir piedalījies/-usies 
sabiedriskajās kustībās un/ vai 

sociālās aktivitātēs klubos, 
biedrībās, asociācijās 

vs 
Redz sevi kā autonomu indivīdu



Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat piedalījies/-usies kopienas aktivitātēs (talkās, 
brīvprātīgā darbā, labdarībā)? 
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Ir piedalījies/-usies kopienas 
aktivitātēs (talkās, brīvprātīgā 

darbā, labdarībā)
vs 

Redz sevi kā autonomu indivīdu



Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat... ? Iespējamas vairākas atbildes.
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Neko no minētā

Sazinājies/-usies ar politiķiem vai valsts/ pašvaldību pārstāvjiem
(papildus ikdienas saziņai pakalpojumu saņemšanas laikā)

Piedalījies/-usies protesta akcijā vai demonstrācijā

Boikotējis/-usi noteiktus produktus un/ vai pakalpojumus

Iesaistījies/-usies lēmumu pieņemšanā*

Apmeklējis/-usi kādu arodbiedrības, politiskās grupas vai partijas
pasākumu

Komentējis/-usi politiskos vai sociālos jautājumus internetā/
sociālajos medijos

Parakstījis/-usi petīciju (tai skaitā e-pastā, internetā)
Redz sevi kā autonomu indivīdu

Visi respondenti

* - valsts un pašvaldību rīkotās sabiedriskās apspriešanas, normatīvo aktu projektu komentēšana, līdzdalība politikas 
uzraudzības padomēs u.tml.

Ir veicis/-usi  kādas no aktivitātēm
vs 

Redz sevi kā autonomu indivīdu



Ir veicis/-usi  kādas no aktivitātēm
vs 

Redz sevi kā autonomu indivīdu



Paldies par uzmanību!


