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Cik demokrātiska ir Latvija?

2005. gadā   Latvija  bija pirmā  postkomunistiskā un 
postpadomju valsts, kur pašmāju ekspertu spēkiem  tika  
veikts sistēmātisks demokrātijas stāvokļa  izvērtējums

2014. gadā novērtējums atskatās uz ES un NATO pavadītajiem  
desmit gadiem  
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Atbilstoši starptautiski atzītās International IDEA
metodikas principiem mūsu novērtējums   sniedz atbildes 
uz 78 jautājumiem par dažādām sabiedriskās dzīves 
jomām, kas  ir sagrupēti četros jautājumu blokos. 

Kā papildinājums ekspertu vērtējumiem 2014. gada
martā – aprīlī projekta ietvaros tika veikta sabiedriskās
domas aptauja, kas iekļāva 51 jautājumu par 
novērtējuma tēmām. To veica Pētniecības centrs SKDS 
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Ko esam sasnieguši? 
• Ir apstiprinājies pirmā  DA secinājums, ka iestāšanās NATO un Eiropas 

Savienībā būtiski mazinājusi negatīvo ārējo faktoru ietekmi uz Latvijas 
iekšpolitiskajiem procesiem un būtiski veicināja Latvijas sabiedrības 
demokratizācijas procesus.

• Turpinās tendence uz likumdevēja, valdības un valsts struktūru lielāku 
atvērtību sabiedrībai

• Latvijas tiesas ir neatkarīgas, tiesas procesa ilgums pārstājis būt par tiesu 
sistēmas kopumā viennozīmīgi vājo punktu, pieaug sabiedrības uzticēšanās 
tiesām

• Ir panākts būtisks progress priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansēšanas 
normatīvās bāzes pilnveidošanā

• Ir izveidots starptautiskajiem standartiem atbilstošs pretkorupcijas tiesiskais 
regulējums

• Latvijā kopumā ir spēcīgas pašvaldības, kas bauda salīdzinoši augstu 
iedzīvotāju uzticēšanos 

• Pēdējos gados ir sperti nozīmīgi soļi pilsonisko saišu nostiprināšanā ar tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedzimuši nepilsoņu ģimenēs, kā arī – pieļaujot 
dubultpilsonību - ar tiem, kuri labākas dzīves meklējumos ir devušies uz 
rietumvalstīm. 
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Ko neesam izdarījuši  desmit gados?
• Latvijā  ir nesamērīgi liela sociāli ekonomiskā nevienlīdzība, kas rada 

situāciju, kad Latvijas sabiedrības modernizācijas procesa augļus pilnā 
mērā bauda samērā neliela sabiedrības daļa. Trūkst stratēģiskas pieejas 
sociālo jautājumu risināšanā. 

• Joprojām pastāv atsvešinātība starp varas nesējiem un sabiedrību 
kopumā, pieaug atsvešinātība no demokrātiskajām institūcijām. 

• Latvijas valsts nav bijusi veiksmīga, risinot attiecības starp lielākām
Latvijas etnolingvistiskajām grupām. Mūsu pētījums  dod pamatu 
apgalvot, ka etnolingvistisko kopienu savstarpējo attiecību jautājumos 
sabiedrības noskaņojums ir mērenāks un vairāk tendēts uz kompromisu 
nekā politiskajā elitē valdošais noskaņojums. Tas liek uzdot jautājumu par 
politiskās elites atbildību sabiedrības priekšā, veidojot tādu etnopolitisko
izkārtojumu Latvijā, kas nodrošina latviešu kultūras savdabības 
saglabāšanu un attīstību un reizē veicinātu pilsonisko mieru. 

DEMOKRĀTIJAS AUDITS  2005 – 2014

Cik demokrātiska ir Latvija?



1. Pilsonība, likumdošana un tiesības - iekļauj 
jautājumus par politisko nāciju un pilsonību (1. 
nodaļa), likuma varu (2. nodaļa), pilsoniskām un 
politiskām tiesībām (3. nodaļa), kā arī 
ekonomiskām un sociālajām tiesībām (4. 
nodaļa). 

Nodaļa 2005 2014 Tendence

1. 3,5 3,5 =

2. 2,66 2,66 =

3. 3,2 3,2 =

4. 2,66 2,66 =



2.   Reprezentatīvā un atbildīgā pārvalde - iekļauj  
jautājumus par brīvām un godīgām vēlēšanām 
(5.nodaļa), politisko partiju lomu demokrātijā (6. 
nodaļa), efektīvu un atbildīgu pārvaldi (7. nodaļa), 
parlamenta demokrātisko efektivitāti (8. nodaļa), 
civilo kontroli pār bruņotajiem spēkiem un policiju 
(9. nodaļa), kā arī par godaprātu  sabiedriskajā 
dzīvē (10. nodaļa). 

Nodaļa 2005 2014 Tendence

5. 3,83 4,16 

6. 2,75 2,88 

7. 2,67 4,00 

8. 2,67 3,33 

9. 3,5 3,5 =

10. 2,0 2,8 



3. Pilsoniskā sabiedrība un tautas līdzdalība – iekļauj 
jautājumus par mediju lomu sabiedrībā (11. nodaļa), 
politisko līdzdalību (12. nodaļa), un sabiedrības 
pārvaldes decentralizāciju (13. nodaļa). 
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Nodaļa 2005 2014 Tendence

11. 2,8 2,8 =

12. 3,0 2,67 

13. 3,33 3,33 =



2014. gada novērtējums  tika  papildināts ar sadaļu par indivīdu 
vērtību, attieksmju un pārliecību kopumu, ko  apzīmē ar 
terminu “politiskā kultūra” (14. nodaļa). Sadaļā par politisko 
kultūru tiek speciāli aplūkots, kā Latvijas lielo  etnolingvistisko
grupu savstarpējā uztvere un attieksmes ietekmē 
demokratizācijas procesus Latvijas valstī un sabiedrībā.



Plurālistiski leģitimējošā  
orientācija 

Latvieši 
2004 

Citi 2004 Latvieši 
2014 

Citi 2014 

Latvijā visiem ir vienādas iespējas
paust savu viedokli, organizēt piketus,
demonstrācijas

72 48 77 59

Latvijas iedzīvotāju politisko kultūru raksturo trīs zīmīgāko 
orientāciju pretrunīgs savienojums:  

plurālistiskā atvērtība
skeptiski atsvešinātā orientācija 
orientācija uz līdzdalību 

Cilvēki izjūt demokrātijas “klātesamību”, tās sniegtās iespējas.  

Reizē Latvijas  sabiedrībā plaši atbalstītas ir attieksmes, kas 
raksturīgas skeptiski atsvešinātai orientācijai – pārliecība par 
politiskās elites savtīgumu lēmumu pieņemšanā, politisko 
procesu neprognozējamību un tajā pašā laikā paļaušanās uz 
spēcīgu līderi). 



Sabiedrībā nav nostabilizējusies pārliecība par sekmīgu 
atgriezenisko saiti no politiskās varas puses. 

Sabiedrība  raugās  uz demokrātiskajiem procesiem valstī kā 
nesimetrisku komunikāciju, kurā vienai pusei, sabiedrībai, ir 
visai daudz iespēju paust savu viedokli, taču ekspektāciju
līmenis attiecībā pret otru pusi, politisko varu, ka tā iesaistīsies 
komunikācijā, ir visai zems. 
Atsvešināta, skeptiska attieksme pret politiskajiem procesiem 
valstī  ir izplatīta kā latviešu, tā nelatviešu vidū.
Lielas cerības attiecībā  pret līderiem,  vienlaicīgi paužot 
neuzticēšanos tiem. 



Skeptiski atsvešinātā 
orientācija 

Latvieši 
2004 

Citi 2004 Latvieši 
2014 

Citi 2014 

Visumā valdība ņem vērā
sabiedrības viedokli

39 22 19 15

Daži spēcīgi līderi mūsu valsts
labā izdarīs vairāk nekā visi
likumi un sarunas

59 58 60 61

Latvijas politiķu rīcība nav
prognozējama

- - 71 70

2014. un 2004. gada aptauju rezultātu salīdzinājums atklāj, ka 
asimetrija sabiedrības izpratnē ir palielinājusies, jo ir pieaudzis 
to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka “Latvijā visiem ir vienādas 
iespējas paust savu viedokli, organizēt piketus, demonstrācijas”, 
bet vienlaikus mazinājies to skaits, kas tic, ka “valdība ņem vērā 
sabiedrības viedokli”. 



Latvijas sabiedrībā  salīdzinoši vāja ir orientācija, kas raksturo 
aktīvu nostāju, rīcības gatavību voluntāru, pret sabiedrības 
interesēm vērstu lēmumu gadījumā. 

Līdzdalības orientācija Latvieši 
2004

Citi 2004 Latvieši 2014 Citi 2014 

Vai Jūs varētu kaut ko uzsākt, ja 
valdība pieņemtu sabiedrības 
interesēm pretējus lēmumus? 

27 25 25 16

Vai Jūs varētu kaut ko uzsākt, ja 
pašvaldības iestādes pieņemtu 
sabiedrības interesēm pretējus 
lēmumus? 

52 35 33 24

Kopumā vērtējot, redzam, ka politiskās kultūras pamatievirzes Latvijā 
rada labvēlīgu vidi demokratizācijas procesiem, atbalsts 
demokrātiskajām vērtībām sabiedrībā ir augsts. Taču tai pašā laikā 
svarīga ir sabiedrības un politiskās elites komunikācijas atgriezeniskās 
saites stiprināšana, kas nodrošinātu sabiedrības veiktspējas 
paaugstināšanu.  



Etnisko grupu savstarpējās neuzticēšanās pakāpes 
novērtējums

(Ehala, 2012, skala no 0 līdz 6)

Lietuva Latvija Igaunija

Lietuvieši Lietuvas 
krievvalodīgie

Latvieši Latvijas 
krievvalodīgie

Igauņi Igaunijas 
krievvalodīgie

2,76 2,76 3,29 3,37 3,06 3,16

Lietuvas 
krievi

Lietuvas poļi Latvijas 
krievvalodīgie

Igaunijas 
krievvalodīgie

3,77 3,90 2,31 2,78

Starpetnisko attiecību izkārtojuma 
leģitimitātes novērtējums

(Ehala, 2012, skala no 0 līdz 6)

Reizē gan latvieši, gan Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji vērtē 
starpetniskās attiecības Latvijā kā apmierinošas – tā uzskata 59,3% 
latviešu un 57,2% krievvalodīgo respondentu, bet 21,2% latviešu 
un 23,6% cittautiešu – pat kā labas. 



Valodu lietojums Baltijas valstīs

• Igaunijā un Lietuvā bilingvālisma līmenis ir apmērām vienāds, 
kaut arī  Igaunijā  krievvalodīgā kopiena ir trīs reizes lielāka, nekā 
Lietuvā. 

• Pie bilingvālā  kultūras  lauka pieder apmērām 18%  Lietuvas un 
Igaunijas iedzīvotāju.  Latvijā bilingvālais  kultūras lauks aptver  
apmēram 40% iedzīvotāju valsts iedzīvotāju. 

17

Savstapējā  kommunikācija Lietojums  medijos un kultūras jomā

Avots:  (Martins Ehala, Tartu Universitāte)



Kādus TV kanālus jūs skatāties?

Tikai 
Latvijas 

Latvijas 
kanālus 
biežāk nekā 
Krievijas 
kanālus

Krievijaskan
ālus biežāk 
nekā  
Latvijas 
kanālus

Galvenokārt 
vai tikai 
Krievijas 
kanālus

Neskatos ne 
Latvijas, ne 
Krievijas 
kanālus

Mājās runā 
Latviski 39,4 % 38,4% 12,0 % 3,2% 4,7%

Mājās runā 
krieviski 0,9% 7,8% 51,5% 32,6% 4,1%

Avots: Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2014



Vai jums šķiet ka…

Vietējiem 
krieviem var 
uzticēties

Vietējie krievi 
labi
izturas pret 
latviešiem

Vietējie krievi 
vēlas 
sadarboties ar 
latviešiem 

Vietējie krievi 
ir agresīvi

Latviešu 
intervijas 
valoda

69,3% 67,6% 62,9% 22,7%

Latviešiem var 
uzticēties

Latvieši labi  
izturas pret 
krieviem

Latvieši vēlas 
sadarboties ar 
krieviem 

Latvieši ir 
agresīvi

Krievu 
intervijas 
valoda

74,4% 63,8% 64,9% 17,0%

Avots: Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2014



4. Demokrātijas starptautiskā dimensija - Ņemot vērā 
arvien pieaugošo starptautisko faktoru ietekmi uz 
demokrātijas attīstību, neatņemama  Audita 
sastāvdaļa ir demokrātijas starptautisko dimensiju 
izvērtējums, kas iekļauj jautājumus par ārējo faktoru 
ietekmi uz valsts politiku un valsts atbalstu 
demokrātijas attīstībai ārzemēs (15. nodaļa).

Nodaļa 2005 2014 Tendence

15. 3,2 3,6 


