
 

 

V AL ST S I N ST I T Ū C I JU  Ī ST EN OT I E  PĒT Ī JU MI   
P I L SON I SK ĀS S AB I ED R Ī B AS JOM Ā  

Lai noskaidrotu, cik plaša datu un informācijas bāze par pilsonisko sabiedrību ir valsts institūciju rīcībā, 

2022. gada rudenī biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" veica apkopojumu par pēdējo 3 gadu laikā 

īstenotajiem pētījumiem un izvērtējumiem pilsoniskās sabiedrības jomā. Tika apkopota informācija par 

pētījumiem, kuros veikta izpēte par nevalstisko sektoru vai atsevišķiem tā aspektiem (pilsonisko tiesību 

un cilvēktiesību aizsardzība, kopienas un apkaimes attīstība, darbs ar jaunatni, interešu aizstāvība, 

filantropija, brīvprātīgais darbs, attīstības sadarbība), kā arī pētījumiem, kas saistīti ar pilsoniskās 

sabiedrības jautājumiem (līdzdalība, integrācija, sociālā ietekme u.tml). Lai sagatavotu šādu 

apkopojumu, Latvijas Pilsoniskā alianse lūdza sniegt informāciju visām ministrijām un to padotības 

iestādēm. Visas ministrijas un to padotības iestādes informāciju sniedza. Tā kā nereti pētījumi top 

dažādu finansējuma konkursu ietvaros atbalstīto projektu aktivitātēs, informācija par pētījumiem tika 

lūgta arī Aktīvo iedzīvotāju fondam, Frīdriha Eberta fondam, Britu padomei, Ziemeļvalstu Ministru 

padomes birojam Latvijā, Konrāda Adenauera fondam, Gētes institūtam Rīgā (pēdējie divi atbildi 

nesniedza). 

Ministriju sniegtā informācija liecina, ka pēdējo 3 gadu laika periodā ir veikti tikai daži pētījumi, kas 

attiecināmi uz pilsoniskās sabiedrības jomu. Izglītības un zinātnes ministrija (vai ar tās finansiālu 

atbalstu citi īstenotāji) veikusi kopumā 10 pētījumus, kas tieši vai netieši iekļauj pilsoniskās sabiedrības 

tēmas. Atsevišķi pētījumi tapuši arī Kultūras ministrijā (tai skaitā Sabiedrības integrācijas fondā), 

Satiksmes ministrijā (viens pētījums, ko īstenojuši LU zinātnieki). Pārējās ministrijās nav bijis neviena 

tematiski atbilstoša pētījuma. Savukārt vairāki pilsoniskās sabiedrības pētījumi īstenoti ar Aktīvo 

iedzīvotāju fonda, Ziemeļvalstu Ministriju padomes biroja Latvijā, kā arī Britu padomes atbalstu. Līdz 

ar to secināms, ka pētniecības aspektā lielāku ieguldījumu izpētē sniedz paši nevalstiskā sektora 

pārstāvji dažādu atbalstīto projektu ietvaros. 

Vērtējot saturiski, jāsecina, ka iztrūkst visaptverošu pētījumu un izvērtējumu par NVO sektora attīstību 

kopumā, dažādiem ar to saistītiem problēmjautājumiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalības ieradumu tēmu 

izpēte. Atsevišķi šo tēmu aspekti ir pētīti citu pētījumu ietvaros, tomēr izvērsta analīze par tiem līdz šim 

nav īstenota. 

Tabulā tālāk sniegts detalizēta katras institūcijas sniegtā informācija. 

Aizsardzības ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Ārlietu ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

 

Ministrija norādījusi, ka ar tās atbalstu Latvijas Universitātes 

Diasporas un migrācijas pētījumu centrs ir sagatavojis vairākus 

analītiskus darbus (tomēr tie nav tematiski saistīti ar pilsoniskās 

sabiedrības jomu): 

• Mihails Hazans “Diasporas apjoma novērtējums” 

(2020. gads). 

• Rita Kaša, Olga Cara un Inta Mieriņa “Diasporas jauniešu 

piesaiste izglītības iestādēm Latvijā” (2020. gads). 

• Inta Mieriņa, Inese Šūpule, Miks Muižarājs, Ilze Koroļeva, 

Rasa Jansone un Anna Žukovska “Attālinātais darbs kā 

cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai” 

(2021. gads). 

• Baiba Bela, Inta Mieriņa un Elīna Pinto “Latvijas 

profesionāļu iesaiste diasporas diplomātijā un tīklojuma 

diplomātijas potenciāls” (2022. gads). 



Minētie analītiskie darbi ir atrodami Latvijas Universitātes 

Diasporas un migrācijas pētījumu centra tīmekļa vietnē 

https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/.    

Ekonomikas ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Finanšu ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Iekšlietu ministrija Ministrija norādījusi kopskaitā deviņus dažādus pētījumus, bet 

tematiski tie tiešā veidā nav attiecināmi uz pilsoniskās sabiedrības 

jomu. 

• “Sabiedriskās domas aptauja par drošības jautājumiem”, 

2021., 2022. gads: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3764, 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3980.  

• “Attieksme pret Valsts policiju”, 2019., 2020. un 2021. 

gads: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3134, 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3624, 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3978.  

• “Latvijas sabiedrības izpratne par sagatavotību un rīcību 

ārkārtas gadījumos un katastrofas vai to draudu situācijās”, 

2021. gads: 

https://www.vugd.gov.lv/lv/media/4732/download.  

• “Latvijas nepilsoņu attieksme pret Latvijas pilsonības 

iegūšanu”, 2020. gads: 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/811/download.  

• “Integrācijas politika un pasākumi migrantēm no trešām 

valstīm. Nacionālais ziņojums par situāciju Latvijā”, 2020. 

gads (Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta 

pētījums): https://www.emn.lv/integracijas-politika-un-

pasakumi-migrantem-no-tresam-valstim/.  

• “Sezonas darbinieku no trešām valstīm piesaiste un tiesību 

aizsardzība Latvijā”, 2020. gads (Eiropas Migrācijas tīkla 

Latvijas kontaktpunkta pētījums): https://www.emn.lv/wp-

content/uploads/2021/06/Seasonal-workers-

LV_final_LV.pdf.  

• “Anketa par Eiropas Komisijas Paziņojuma par bērniem 

migrācijā īstenošanu. Ziņojums par situāciju Latvijā”, 

2020. gads (Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta 

pētījums): https://www.emn.lv/wp- 

ontent/uploads/2021/06/Nacionalais_zinojums_LV_berni_

migracija.pdf.  

• “Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem. Ziņojums 

par situāciju Latvijā”, 2020. gads (Eiropas Migrācijas tīkla 

Latvijas kontaktpunkta pētījums): https://www.emn.lv/wp-

content/uploads/2021/06/Nacionalais-zinojums_final.pdf.  

• “Trešo valstu valstspiederīgo – cilvēku tirdzniecības upuru 

atpazīšana, identificēšana un aizsardzība. Ziņojums par 

situāciju Latvijā”, 2021. gads (Eiropas Migrācijas tīkla 

Latvijas kontaktpunkta pētījums): https://www.emn.lv/wp-

content/uploads/2021/11/EMN-study-on-victims-of-THB_-

Common-Template_Final-version_LATVIA_LV-1-1.pdf.  

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Ministrija kopumā norādījusi vairāk nekā 20 īstenotus pētījumus, 

bet specifiski par pilsoniskās sabiedrības jomu ir 10 no tiem 

(tālākajā uzskaitījumā tie marķēti treknrakstā). 
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• Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas 

asociācijas „Starptautiskais pilsoniskās izglītības 

pētījums „ICCS 2022”” (plašāka informācija ir pieejama 

tīmekļa vietnē: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2022).  

Latvijā šo pētījumu veic Latvijas Universitātes Izglītības 

pētniecības institūts (plašāka informācija ir pieejama 

tīmekļa vietnēs: https://www.ipi.lu.lv/par-mums/iea-

iccs/iea-iccs-2022/ un https://www.ipi.lu.lv/par-mums/iea-

iccs/iea-iccs-2022/par-iccs/). Ministrija informē, ka 2021. 

gadā Latvijā notika „ICCS 2022” izmēģinājuma pētījums, 

kurā tika pārbaudīti aptaujas materiāli un metodika. 8. 

klases skolēnu un viņu skolotāju galvenā aptauja jeb „ICCS 

2022” pamatpētījums notika 2022. gadā un tagad tiek 

apkopoti un analizēti visu pētījuma dalībvalstu rezultāti. 

Pētījuma rezultāti pēc to apstrādes un analīzes tiks publicēti 

2023. gadā. 

• 2018. gadā notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas „Starptautiskais skolēnu kompetenču 

novērtēšanas pētījums „PISA 2018””, kur viena no 

vērtējamām kompetencēm 15 gadus veciem skolēniem bija 

„globālā kompetence” (plašāka informācija ir pieejama 

tīmekļa vietnē: 

https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/). 

Globālā kompetence ir cieši saistīta ar pilsonisko izglītību, 

taču pētījums ir noticis pirms pieciem gadiem. Latvijas 

Universitātes pētnieku sagatavotais materiāls par globālās 

kompetences testa rezultātiem Latvijā un pasaulē ir 

pieejams tīmekļa vietnē: 

https://www.izm.gov.lv/lv/media/5840/download.    

• 2020. gadā noslēdzies pētījums „Pētījums Valsts valodas 

politikas pamatnostādņu nākamā perioda (pēc 2020) 

problemātikas analīzei ex-ante pētījums (izglītības un valsts 

valodas apguves un latviešu valodas attīstības, pētniecības 

virziens)” (plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3267).   

 

Plānoti vai perspektīvā izstrādē ir šādi pētījumi: 

o „Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes 

pētījums” (plašāka informācija ir pieejama tīmekļa 

vietnē: http://petijumi.mk.gov.lv/node/4012); šī 

pētījuma ietvaros tiek iegūti dati arī par pilsonisko 

līdzdalību.  

o „Pētījums pilsoniskajā izglītībā” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3275).  

o „Padziļināts pētījums par Latvijas un Latvijas 

izcelsmes pētniecības diasporas sadarbības tīkliem 

ārvalstīs” (plašāka informācija ir pieejama tīmekļa 

vietnē: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3268).    
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Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos (turpmāk – FLPP) 

kopš 2018. gada īstenoti šādi potenciāli tematiski atbilstoši 

pētījumu projekti:  

o „Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā 

perspektīva” (plašāka informācija ir pieejama 

tīmekļa vietnē: https://lzp.gov.lv/project/atminu-

parnese-starp-paaudzem-narativa-perspektiva/).  

o „Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: 

antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/stiprinot-gimenes-

kopienas-un-attiecibas-antropologiska-pieeja-

vardarbibas-izpete/).  

o „Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās 

migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/labklajibas-un-socialas-

integracijas-izpete-likvidas-migracijas-konteksta-

longitudinala-pieeja/).  

o „Remigrācija un intelektuālais ieguvums Latvijā” 

(plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/remigracija-un-

intelektualais-ieguvums-latvija).  

o „Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: 

ietekme uz drošības politikas veidošanu” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/latvijas-iedzivotaju-

subjektiva-drosibas-uztvere-ietekme-uz-drosibas-

politikas-veidosanu/).  

o „Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa 

izstrāde un pārbaude” (plašāka informācija ir 

pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/politiskas-uzticesanas-

psihologiska-modela-izstrade-un-parbaude/).  

o „Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas 

un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, 

instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, 

mācības un pretlīdzekļi” (plašāka informācija ir 

pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/vestures-politizacija-

postfaktualas-pieejas-latvijas-un-krievijas-

attiecibam-xx-gadsimta-instrumentalizacija-

izaicinajumi-demokratijai-macibas-un-

pretlidzekli/).  

o „Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi 

autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē 

(eWING)” (plašāka informācija ir pieejama tīmekļa 

vietnē: https://lzp.gov.lv/project/sevis-

dokumentesana-inovativi-modeli-autobiografiska-

narativa-interpretacija-un-izpratne-ewing/).  

o „Valsts īstenošana un biosociālas saiknes” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/atminu-parnese-starp-paaudzem-narativa-perspektiva/
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https://www.rsu.lv/projekts/valsts-istenosana-un-

biosocialas-saiknes-relatelv).  

o „Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma 

pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” 

(plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-

projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-

projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-

projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-

parvaldiba-prakses-attisti/).  

• FLPP kopš 2021. gada tiek īstenoti šādi potenciāli tematiski 

atbilstoši pētījumu projekti:  

o „No vienaldzības līdz pārmaiņām klimata politikā: 

politiskā naratīva un sabiedrības uztveres 

mijiedarbības uzlabošana Latvijā” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://www.rsu.lv/projekts/no-vienaldzibas-lidz-

parmainam-klimata-politika-politiska-narativa-un-

sabiedribas-uztveres).  

o „Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas 

mantojums (2021-2024)” (plašāka informācija ir 

pieejama tīmekļa vietnē: http://lulfmi.lv/Pieredze-

pilseta-narativi-atminas-un-vietas-mantojums).   

• Kopš 2020. gada ir īstenoti šādi zinātnieku individuālo 

projektu konkursā apstiprinātie pētījumi:  

o „Vērtību maiņa nestabilos apstākļos: sabiedrības 

saliedētība un neoliberālais ētoss” (plašāka 

informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-

projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-

2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-

konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-

sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/).   

o „Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un 

atstumtība mūsdienu Latvijā” (plašāka informācija 

ir pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-

projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-

projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-

projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-

un-atstumtiba-musdienu-/).  

o „Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās 

pilsētās” (plašāka informācija ir pieejama tīmekļa 

vietnē: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-

projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-

2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-

konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-

latvijas-lielajas-pilsetas/).  

• Valsts pētījumu programmās (turpmāk – VPP) īstenoti šādi 

tematiski atbilstoši projekti:  

o VPP Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi 

valsts ilgtspējai: „Vērtības darbībā: atbildīgas, 

https://www.rsu.lv/projekts/valsts-istenosana-un-biosocialas-saiknes-relatelv
https://www.rsu.lv/projekts/valsts-istenosana-un-biosocialas-saiknes-relatelv
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-parvaldiba-prakses-attisti/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-parvaldiba-prakses-attisti/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-parvaldiba-prakses-attisti/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-parvaldiba-prakses-attisti/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/kopienu-lidzdaliba-kulturas-mantojuma-parvaldiba-prakses-attisti/
https://www.rsu.lv/projekts/no-vienaldzibas-lidz-parmainam-klimata-politika-politiska-narativa-un-sabiedribas-uztveres
https://www.rsu.lv/projekts/no-vienaldzibas-lidz-parmainam-klimata-politika-politiska-narativa-un-sabiedribas-uztveres
https://www.rsu.lv/projekts/no-vienaldzibas-lidz-parmainam-klimata-politika-politiska-narativa-un-sabiedribas-uztveres
http://lulfmi.lv/Pieredze-pilseta-narativi-atminas-un-vietas-mantojums
http://lulfmi.lv/Pieredze-pilseta-narativi-atminas-un-vietas-mantojums
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/vertibu-maina-nestabilos-apstaklos-sabiedribas-saliedetiba-un-neoliberalais-etoss/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-un-atstumtiba-musdienu-/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-un-atstumtiba-musdienu-/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-un-atstumtiba-musdienu-/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-un-atstumtiba-musdienu-/
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/realizetie-fundamentali-lietisko-petijumu-projekti/nacionalisma-maksla-sociala-solidaritate-un-atstumtiba-musdienu-/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-latvijas-lielajas-pilsetas/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-latvijas-lielajas-pilsetas/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-latvijas-lielajas-pilsetas/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-latvijas-lielajas-pilsetas/
https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/flpp-2020-gada-zinatnieku-individualo-projektu-konkurss/etnisko-grupu-izvietojuma-iezimes-latvijas-lielajas-pilsetas/


drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības 

attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu 

izstrādes palīdzību” (plašāka informācija ir 

pieejama tīmekļa vietnē: 

https://lzp.gov.lv/project/vertibas-darbiba/).  

o VPP Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības 

attīstībai: „Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība 

sabiedrības iesaistes, uzticības un komunikācijas 

veicināšanai” (plašāka informācija ir pieejama 

tīmekļa vietnē: 

https://www.szf.lu.lv/petnieciba/sppi/projekti/inovat

iva-un-ieklaujosa-parvaldiba-sabiedribas-iesaistes-

uzticibas-komunikacijas-veicinasanai-iip/).  

• SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” 2021. 

gada pētījums „Jauniešu līdzdalība un skolēnu 

pašpārvaldes: esošā prakse un potenciāls attīstībai”.  

• Latvijas Republikas Finanšu ministrija 2019. gada pētījuma 

ziņojums „Noslēguma izvērtējums „Eiropas Sociālā fonda 

atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības 

iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas 

īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”. 

• Latvijas Republikas Saeima 2021. gada pētījuma gala 

ziņojums „Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu 

prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā”.  

• SIA „RAIT Custom Research Baltic” 2020. gada ziņojums 

„Darba tirgus īstermiņa prognoze 2020. gadam: darba 

devēju aptauja”. 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

Monitorings par skolām “Jauniešu līdzdalība un skolēnu 

pašpārvaldes”: https://jaunatne.gov.lv/wp-

content/uploads/2022/02/10.02-

JSPA_Pa%C5%A1p%C4%81rvaldes_Zi%C5%86ojums_2021.pdf  

Kultūras ministrija Vairāki pētījumi tieši vai netieši atbilst pilsoniskās sabiedrības 

jomai (visu norādīto pētījumu ziņojumi pieejami: 

https://www.km.gov.lv/lv/petijumi-un-publikacijas):  

• Pētījums "Priekšlikumi Saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam rezultātu un 

ietekmes rādītāju modelim" (2020). 

• Izvērtējuma rezultātu ziņojums "Valsts budžeta finansētās 

programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un 

ieguldījuma) izvērtēšana" (2020). 

• Pētījums "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam 

ietekmes izvērtējums" (2019). 

• Pētījums "NVO sektors Latvijā - priekšstati, dalība" (2018). 

• Pētījums „Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos 

procesos Latvijā” (2017). 

Sabiedrības integrācijas 

fonds 

Fonds 2020. gadā un 2021. gadā pasūtīja pētījumus “Valsts 

budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu 

un ieguldījuma) izvērtēšana”. Ar šiem un citiem Fonda pētījumiem 

iespējams iepazīties tīmekļvietnē: 

https://www.sif.gov.lv/lv/petijumi. Līdzīgu pētījumu par 

programmu “NVO fonds” Fonds plāno pasūtīt arī šogad.  
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Fonds katru gadu veic arī Fonda īstenoto programmu izvērtējumu, 

tai skaitā, programmas “NVO fonds” un programmas “Pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības 

atbalstam” izvērtējumu. Programmu izvērtējumi pieejami 

tīmekļvietnē: https://www.sif.gov.lv/lv/programmu-izvertejumi.  

Labklājības ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Satiksmes ministrija Norādīti vairāki pētījumi, bet tikai viens būtu attiecināms uz 

pilsoniskās sabiedrības jomu (tālākajā uzskaitījumā tas marķēts 

treknrakstā): 

• 2020. - BergResearch veiktā iedzīvotāju apmierinātības ar 

Rail Baltica (turpmāk – RB) aptauja (dati par LV, EE un 

LT, jo RB ir pārrobežu projekts, kurš aptver visas trīs 

Baltijas valstis). 

• 2021. - BergResearch veiktais iedzīvotāju apmierinātības ar 

RB aptauja (dati par LV, EE un LT, jo RB ir pārrobežu 

projekts, kurš aptver visas trīs Baltijas valstis). 

• 2021. - RAIT pētījums par dzelzceļa izmantošanu/pasažieru 

vēlmēm. 

• 2021. - SKDS pētījuma atskaite/padziļinātās intervijas ar 

pašvaldību, NVO pārstāvjiem un uzņēmējiem par RB trasi. 

• 2021. - LU studentu veiktā izpēte “Pilsētas attīstības un 

līdzdalības perspektīvas Rail Baltica lokālplānojuma 

izstrādes sadarbības memorandā” starp Rīgas Domes 

PAD (kā RB lokālplānojuma izstrādātāja) un NVO noslēgtā 

sadarbības memoranda diskusiju kontekstā.  

• Pēdējo gadu laikā (2019.-2022. gads) VSIA 

“Autotransporta direkcija” īstenoja divus sabiedriskās 

domas pētījumus ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju 

(pasažieru) apmierinātību ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem reģionālo maršrutu tīklā un izpētīt 

iedzīvotāju pakalpojuma izmantošanas paradumus. 

Tieslietu ministrija Ministrija norādījusi vairākus pētījumus, tomēr tie nav tematiski 

saistīti ar pilsoniskās sabiedrības jomu: 

• Pieeja tiesiskumam Latvijā (saite: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3306).  

• Pētījums par ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli un 

integrāciju sabiedrībā Latvijā – problēmas un risinājumi 

(saite: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3967) – pētījuma 

teksts vēl nav publicēts pētījumu un publikāciju datu bāzē. 

• Pētījums par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju 

uz notiesāto nodarbināmības līmeņa celšanu un darba 

tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju (saite: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3966) - pētījuma teksts vēl 

nav publicēts pētījumu un publikāciju datu bāzē. 

VARAM Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Veselības ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Zemkopības ministrija Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Aktīvo iedzīvotāju fonds Norādīti kopumā astoņi pētījumi, kas tieši vai netieši attiecas uz 

pilsoniskās sabiedrības jomu. 

• Sabiedrības līdzdalības fonds (ManaBalss) – par interešu 

pārstāvības digitālajiem rīkiem: 

https://myvoice.group/project/petijums-latvijas-

https://www.sif.gov.lv/lv/programmu-izvertejumi
http://petijumi.mk.gov.lv/node/3306
https://myvoice.group/project/petijums-latvijas-pilsoniskas-sabiedribas-organizaciju-interesu-parstavniecibas-digitala-rika-ieviesana/


pilsoniskas-sabiedribas-organizaciju-interesu-

parstavniecibas-digitala-rika-ieviesana/  

• Viduslatgales pārnovadu fonds – par izolēto iedzīvotāju 

vajadzībām: https://www.vlpf.lv/aktivo-iedzivotaju-

fonds/sociali-izoleto-iedzivotaju-vajadzibas-petijums-par-

preilu-un-livanu-novadiem  

• Providus – sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē: 

https://providus.lv/raksti/parskats-sabiedribas-lidzdaliba-

valsts-parvalde-labo-un-slikto-gadijumu-analize  

• Lielupe – par līdzdalību Jelgavas novadā: 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/projektu-

jaunumi/partneriba-lielupe-publisko-petijumu-par-jelgavas-

novada-iedzivotaju-lidzdalibu.html  

• LJP – jaunatnes organizāciju atbalsts: 

https://www.ljp.lv/lv/aktualitate/219-petijums-jaunatnes-

organizaciju-atbalsts-latvija  

• ESTO – par Latgales NVO līdzdalību pašvaldībās: 

https://biedribaslg.lv/projekti/projekts-doma-saproti-

rikojies/petijums-par-latgales-nvo-lidzdalibu-pasvaldibas-

lemumu-pienemsanas-procesos/  

• Delna – par interešu pārstāvību un lobēšanu: 

https://delna.lv/lv/2021/06/17/delna-publice-petijumu-par-

interesu-parstavibu-lobesanu-latvija/  

• Pasaules Dabas fonds – par jauniešu redzējumu vides jomā: 

https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?231951/Par-globalo-

vides-jautajumu-risinasanu-iestajas-91-aptaujato-jauniesu-

Latvija  

Ziemeļvalstu Ministru 

padomes birojs Latvijā 
• 2021. Transparency International Latvia  ar ZMP īstenoja 

projektu Harnessing digital tools to tackle corruption in the 

Nordic-Baltic Region: https://delna.lv/en/2021/10/09/ti-

latvia-fosters-the-development-of-digital-tools-to-fight-

corruption/; https://delna.lv/en/2022/02/17/towards-

enhanced-nordic-baltic-cooperation-in-public-procurement-

transparency/.  

• 2020. URBAN INSTITUTE  ar ZMP atbalstu īstenoja 

projektu BALTIC STORIES: CULTURE. PLACE. 

IDENTITY: Tapis alternatīvs ceļvedis «Baltic Stories» 

kultūras tūristiem / Raksts (lsm.lv). 

• Latvijas Pilsoniskā alianse, ar ZMP atbalstu īstenoja 

projektu Increasing citizen investments in sustainable CSO. 

Frīdriha Eberta fonds Nav īstenoti pētījumi pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Britu padome “Kultūras pieejamība Latvijā: faktori un iespējamie risinājumi” 

Pētījuma veicēji: biedrība" Laikmetīgās kultūras nevalstisko 

organizāciju asociācija" domnīca Providus, biedrība "Ascendum": 

https://www.km.gov.lv/lv/media/3035/download.  

Sagatavoja: 

Gints Klāsons, LPA datu analītiķis, gints@nvo.lv, +371 22830200 

26.10.2022. 
 

Viedokļu apkopojums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izpētes saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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