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Ziņojums par aptaujas 

“Sabiedrības līdzdalības portrets” rezultātiem 

 

Par aptauju  

“Sabiedrības līdzdalības portrets” ir izveidota elektroniska aptaujas anketa, ar mērķi novērtēt 
Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, 
sociālajos, kultūras un politiskajos procesos. Aptaujā tiek novērtēta individuālā pilsoniskā 
līdzdalība 11 dažādās līdzdalības formās, kā arī iesaistes intensitāte.  

Aptaujas pamatā ir elektronisks rīks, kas uzkrāj datus no visiem respondentiem, kuri vēlas 
norādīt – dzimumu, vecumu, tautību, dzīves vietu un atbildes uz 12 jautājumiem par 11 
līdzdalības formām. Visi, kas aizpilda aptauju līdz galam, var uzzināt savu pilsoniskās 
līdzdalības indeksu, kas var būt - aktīvais censonis, slavējams mērenais aktīvists vai kūtrais 
aktīvists. 

11 līdzdalības formas: 

1. Vēlēšanas - demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā vēlētāji veic politisko 
izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju, kura vēlas nonākt pie 
varas.  

2. Biedrošanās - dalība nevalstiskā organizācijā (biedrībā, nodibinājumā) vai 
nereģistrētā interešu grupā kā biedram, brīvprātīgajam darbiniekam vai aktīvistam.  

3. Brīvprātīgais darbs - laika un prasmju ziedošana sabiedriski lietderīgiem mērķiem.  
4. Kampaņu aktīvisms - dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos vai arī to 

organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi.  
5. Atbalsta darbība - dalība atbalsta pasākumu un palīdzības organizēšanā, kā arī 

sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā un piedaloties parakstu 
vākšanā un interneta balsojumos.  

6. Iesaistīšanās vietējā pārvaldē - dalība dažādās padomēs, komitejās, komisijās, 
valdēs (piemēram, skolas vecāku padomē, skolēnu vai studentu pašpārvaldē, 
draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.tml.).  

7. Sabiedriski derīgas aktivitātes - ikviena aktivitāte, kas sniedz labumu citiem un 
sabiedrībai kopumā: piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības 
uzturēšana, nesavtīga palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, svešiniekiem), 
brīvprātīga pasākumu organizēšana (pagalmā, pagastā, pilsētā).  

8. Interešu lobēšana - brīvprātīga un neatalgota tikšanās, telefoniska un elektroniska 
saziņa ar valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem, amatpersonām un politiķiem, 
kā arī ziņojumu un ieteikumu rakstīšana, lai ietekmētu sabiedriski nozīmīgu lēmumu 
pieņemšanu.  

9. Ziedojumi - naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski nozīmīgu 
problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai.  
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10. Ētiskā patērniecība - tādu produktu un pakalpojumu pirkšana un lietošana, kuri radīti, 
ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus.  

11. Iesaistīšanās publiskā diskusijā - viedokļa izteikšana internetā, ar televīzijas, radio 
un preses starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs sabiedriski nozīmīgu 
jautājumu lemšanā.  
 

Aptaujas jautājumi/apgalvojumi: 
 
1. Vai pēdējo četru gadu laikā esi piedalījies (-usies) vēlēšanās? 
2. Brīvprātīgi un bez atalgojuma darbojos nevalstiskā organizācijā. 
3. Veicu brīvprātīgo darbu. 
4. Piedalos kampaņās, demonstrācijās, piketos, mītiņos (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji tikai 
vienu no minētā). 
5. Brīvprātīgi piedalos sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā, 
piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos utt. (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji 
tikai vienu no minētā). 
6. Iesaistos vietēja līmeņa pārvaldē – skolas vecāku padomē, draudzes padomē, iedzīvotāju 
komitejās u.c. (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji tikai vienu no minētā). 
7. Piedalos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs (talkās, drošības uzturēšanā u.c.) un nesavtīgi 
palīdzu līdzcilvēkiem (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji tikai vienu no minētā). 
8. Brīvprātīgi nodarbojos ar iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvību – tiekos un sazinos ar 
valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem un amatpersonām, politiķiem, un sniedzu 
rakstiskus ieteikumus (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji tikai vienu no minētā). 
9. Ziedoju naudu. 
10. Ziedoju lietas (drēbes, pārtiku, mēbeles u.c.). 
11. Pērku un patērēju preces un pakalpojumus, kas radīti, ievērojot ētiskus un vidi 
saudzējošus principus. 
12. Iesaistos publiskajās diskusijās – izsaku savu viedokli internetā, televīzijā, radio un presē, 
piedalos publiskajās apspriedēs (atzīmē arī, ja atbalstīji vai darīji tikai vienu no minētā). 

Aptaujas dati 

Ziņojumā ir apkopota informācija par aptaujas “Sabiedrības līdzdalības portrets” rezultātiem  
laika posmā no 2019. gada 28.jūnija līdz 2019. gada 17.oktobrim. 

Demogrāfiskie dati 

Anketu ir aizpildījuši 133 respondenti, no tiem vairākums – 95 (71%) ir sievietes, pārējie 37 
(28%) ir vīrieši, savukārt 1 respondenti nevēlējās norādīt savu dzimumu. 
Vecumā līdz 18 gadiem anketu aizpildīja viens respondents, bet pensijas vecuma respondenti 
bija 9. Pārējie 122 respondenti ir vecumā no 18 līdz 64 gadiem.  
Lielākā daļa respondentu ir no Rīgas - 80 jeb 60%, pārējie no visas Latvijas, gan pilsētām, 
gan novadiem. 
99 respondentu ir ar augstāko izglītību, 18 ar vidējo vispārējo, 10 ar vidējo speciālo un 4 ar 
pamata izglītību. 119 (89%) no visiem, kas aizpildīja anketu, ir latvieši.  
 
Iegūtie dati nav uzskatāmi par reprezentatīvu Latvijas sabiedriskās domas aptauju šādu 
iemeslu dēļ: 

1) 20 respondentu atbildes bija nepilnīgas, piemēram, iesākta un nepabeigta aptaujas 
forma.  No korekti aizpildītajām formām, savu līdzdalības portretu uzzināja 133 
respondentu. 
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2)  128 respondentu ir Latvijas pilsoņi, viens Latvijas nepilsonis un viens ir citas valsts 
pilsonis, kas liecina par to, ka respondentu demogrāfiskā struktūra neatbilst Latvijas 
vispārējai demogrāfijai.  

3) Respondenti nav tikuši atlasīti pēc nejaušības principa – tas ir, respondenti ir sarunu 
festivāla “LAMPA” apmeklētāji, un cilvēki, kuriem bija iespēja par aptauju uzzināt 
(izmantojot LPA informatīvos kanālus) un cilvēki, kuriem ir pieejams internets. 
Sasniegtā auditorija ļoti precīzi iezīmējas jautājumā  - vai indivīds brīvprātīgi darbojas 
nevalstiskajā organizācijā, jo 64 (48%) no respondentiem norādīja, ka brīvprātīgi 
darbojas nevalstiskajā organizācijā. 

 
 
Pilsoniskās līdzdalības formas un iedzīvotāju aktivitāte 

Līdzdalības formu izmantošanas popularitāte 

 
Neskatoties uz to, ka “Sabiedrības līdzdalības portrets” nav uzskatāma par reprezentatīvu 
visas Latvijas sabiedrības aptauju, tomēr iegūtie dati sniedz iespēju secināt par to, kādas ir 
populārākās pilsoniskās līdzdalības formas iedzīvotāju vidū.  
 
Iegūtie dati ļāva secināt, ka respondentu vidū visizmantotākās un atbalstītākās 
līdzdalības formas ir: 
(1) Pēdējo četru gadu laikā dalība vēlēšanās,  
(2) Brīvprātīga darbošanās nevalstiskā organizācijā, 
(3) Dalība sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā, piedaloties 
parakstu vākšanā un interneta balsojumos. 
 
Savukārt visretāk izmantotās līdzdalības formas ir: 
(1) Dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos, mītiņos,  
(2) Iesaistīšanās vietēja līmeņa pārvaldē – skolas vecāku padomē, draudzes padomē, 
iedzīvotāju rīcības komitejās u.c.,  
(3) Iesaistīšanās iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvībā – tiekoties un sazinoties ar valsts 
un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem un amatpersonām, politiķiem, sniedzot rakstiskus 
ieteikumus.  
 
Būtiski pieminēt, ka 2015.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse veica iedzīvotāju aptauju par 
sabiedrības līdzdalību dažādās formās, un arī tad rezultāti liecināja, ka respondentu vidū 
visizmantotākās un atbalstītākās līdzdalības formas ir dalība vēlēšanās, līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā, balsojot referendumā, piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos, kā 
arī iesaiste sabiedriski derīgās aktivitātēs – talkās, palīdzības, dzīvesvietas sakārtošanā un 
drošības uzturēšanā, kā arī nesavtīgi palīdzot līdzcilvēkiem. 
 
Savukārt vismazāk izmantotākās līdzdalības formas pirms 4 gadiem bija kampaņu aktīvisms – 
dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos, iesaistīšanās vietēja līmeņa pārvaldē, 
un interešu pārstāvībā. 
Kas liek secināt, ka 4 gadu laikā nav vērojamas izmaiņas pilsoniskās līdzdalības formās, 
kurās viskūtrāk iesaistās iedzīvotāji. Savukārt dalība vēlēšanās saglabā savu līderpozīciju 
kā izplatītākā līdzdalības formām (126 respondentu jeb 94% ir balsojuši valsts vai 
pašvaldību vēlēšanās pēdējo četru gadu laikā).  
Taču šeit svarīgi ņemt vērā divas būtiskas lietas: 1) 2017.gadā, 2018.gadā, 2019.gadā notika 
pašvaldību, Saeimas vēlēšanas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas varēja uzlabot 
rezultātu, jo iedzīvotājiem bija iespēja ik gadu izmantot šo līdzdalības formu; 2) tai pat laikā 
Latvija vēl joprojām saglabā kritiski zemu līdzdalību vēlēšanās salīdzinājumā ar citām ES 
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valstīm, kas liecina par to, ka citu līdzdalības formu izmantošana kopumā nevar uzskatīt par 
intensīvu.  
 
 
Secinājumi 

1. Respondenti īsteno tās pilsoniskās līdzdalības formas, kas nodrošina attieksmes 
demonstrēšanu un izvēles izdarīšanu jeb labprāt izvēlas piedalīties balsojumos, kas 
visticamāk notiek ērtā, ātrā veidā – interneta vidē. Vai arī izvēlas iesaistīties līdzdalības 
formās, ar kurām var tieši, bez starpniecības, radīt tūlītējas izmaiņas – iesaistoties 
brīvprātīgajā darbā vai ziedojot. 

2. Respondenti retāk uzņemas iniciatīvu, kas prasa pilsonisku uzdrošināšanos, vai kas 
prasa ilgstošus darbību, lai panāktu pārmaiņas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziņojumu apkopoja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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