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Aptaujas mērķis – iegūt kontekstuālos datus par reģionu 

attīstību Latvijā.

Aptvertās jomas:

• Dažādu pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšana;

• Pakalpojumu saņemšanas un iepirkšanās paradumi;

• Sociālā labklājība un drošība;

• Iedzīvotāju informācijas pratība;

• Medicīnas pakalpojumu izmantošana;

• Iedzīvotāju aktivititāte sabiedriskajā un reliģiskajā dzīvē;  

• Iedzīvotāju profesionālā mobilitāte;

• Iedzīvotāju politiskās izvēles novērtējums pašvaldību vēlēšanās.

Aptaujas anketā iekļauti 23 saturisko jautājumu bloki





R11. Kur Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā parasti esat izmantojis/-usi dažādus pakalpojumus, iespējas?  
(Izsniegt kartīti R11, atzīmēt visas atbilstošās atbildes katrā rindiņā!) (Rīgā piedāvāt atbildes, sākot no atbildes 3!) 
  Savā 

dzīves vietā 
(pilsētā, 
pagastā) 

Kādā citā pilsētā 
vai pagastā 
pašreizējā 

novada ietvaros 

Rīgā 
Citur 

Latvijā 
Ārpus 

Latvijas 

Pēdējo 12 
mēnešu laikā 
neesmu neko 

tādu darījis 

Grūti 
pateikt 

1 Iepircies/-kusies, apmeklējis/-usi veikalus 1 2 3 4 5 9 8 

2 
Izmantojis/-usi bankas pakalpojumus, 
bankomātu 

1 2 3 4 5 9 8 

3 
Bijis/-usi pie ārsta, saņēmis/-usi 
medicīnas pakalpojumus  

1 2 3 4 5 9 8 

4 Mācījies/-usies, bijis/-usi kursos 1 2 3 4 5 9 8 

5 
Apmeklējis/-usi teātri, koncertu, izstādi, 
izklaides vai sporta pasākumu 

1 2 3 4 5 9 8 

6 
Izmantojis/-usi dažādus ikdienas 
pakalpojumus (kafejnīcu, frizieri u.tml.)  

1 2 3 4 5 9 8 

7 
Izmantojis/-usi piedāvātās iespējas 
nodarboties ar sportu (sporta zālē, 
laukumā, stadionā u.tml.) 

1 2 3 4 5 9 8 

8 
Darbojies/-usies kādā pašdarbības 
kolektīvā, rokdarbu studijā 

1 2 3 4 5 9 8 

9 Apmeklējis/-usi dievkalpojumu 1 2 3 4 5 9 8 

 

Pakalpojumu pieejamība un to izmantošana Latvijas reģionos



Iepirkšanās paradumi



Iepirkšanās paradumi reģionu griezumā 

χ2 (2, 1003) = 27,7, p = ,000 (Rao Skota korekcija)



B Exp(B) Sig.

Dzimums

vīrietis ,054 1,055 ,701

Vecums

18-34 ,647 1,909 ,001

35-54 ,362 1,436 ,063

55 un vecāki (referentgrupa) ,003

Izglītība

pamatizglītība -,668 ,513 ,008

vidējā/vidējā speciālā/arodizglītība -,354 ,702 ,028

augstākā (referentgrupa) ,017

Nodarbinātības statuss

nenodarbinātie -,571 ,565 ,000

Sarunvaloda ģimenē

nelatvieši -,346 ,708 ,020

Nepilngadīgi bērni ģimenē

nav nepilngadīgu bērnu ģimenē -,263 ,769 ,100

Ģimenes stāvoklis

neprecējies/šķīries -,223 ,800 ,142

Reģioni

Rīga -,347 ,707 ,049

Pierīga ,722 2,058 ,000

Citi reģioni (referentgrupa) ,000

Apdzīvotās vietas tips

lauki -,281 ,755 ,097

Konstante ,350 1,420 ,176

Atsevišķu faktoru ietekme uz iepirkšanās paradumiem citur (citās pašvaldībās)

Nagelkerke R2=,137, modeļa prognozēšanas precizitāte=62,7%



Ārsta apmeklējums 



χ2 (6, 1003) = 87,5, p = ,000 (Rao Skota korekcija)

Ārsta apmeklējums reģionu griezumā 



B Exp(B) Sig.

Dzimums

vīrietis ,308 1,360 ,119

Vecums

18-34 ,216 1,241 ,421

35-54 -,043 ,958 ,876

55 un vecāki (referentgrupa) ,516

Izglītība

pamatizglītība -,528 ,590 ,127

vidējā/vidējā 

speciālā/arodizglītība
-,263 ,769 ,244

augstākā (referentgrupa) ,276

Nodarbinātības statuss

nenodarbinātie -,154 ,857 ,501

Sarunvaloda ģimenē

nelatvieši -,462 ,630 ,039

Nepilngadīgi bērni ģimenē

nav nepilngadīgu bērnu 

ģimenē
,433 1,543 ,059

Ģimenes stāvoklis

neprecējies/šķīries -,605 ,546 ,006

Reģioni

Rīga -1,706 ,182 ,000

Pierīga ,660 1,934 ,003

Citi reģioni (referentgrupa) ,000

Apdzīvotās vietas tips

lauki ,521 1,684 ,013

Konstante -1,344 ,261 ,000

Atsevišķu faktoru ietekme uz izvēli apmeklēt ārstu citur 

Nagelkerke R2=,198, modeļa prognozēšanas precizitāte=81,9%



Teātra, koncertu, izstāžu, izklaides vai sporta pasākumu 

apmeklēšana



χ2 (6, 1004) = 123,3, p = ,000 (Rao Skota korekcija)

Izklaides vai sporta pasākumu apmeklējums reģionu griezumā



B Exp(B) Sig.

Dzimums

vīrietis ,206 1,228 ,262

Vecums

18-34 1,055 2,872 ,000

35-54 ,595 1,813 ,032

55 un vecāki 

(referentgrupa)
,000

Izglītība

pamatizglītība -1,343 ,261 ,001

vidējā/vidējā 

speciālā/arodizglītība
-,444 ,641 ,024

augstākā (referentgrupa) ,002

Nodarbinātības statuss

nenodarbinātie -,549 ,577 ,017

Sarunvaloda ģimenē

nelatvieši -,226 ,798 ,250

Nepilngadīgi bērni 

ģimenē

nav nepilngadīgu bērnu 

ģimenē
-,326 ,722 ,107

Ģimenes stāvoklis

neprecējies/šķīries -,079 ,924 ,694

Reģioni

Rīga -,074 ,928 ,743

Pierīga 1,710 5,530 ,000

Citi reģioni (referentgrupa) ,000

Apdzīvotās vietas tips

lauki ,736 2,087 ,002

Konstante -,843 ,430 ,014

Atsevišķu faktoru ietekme uz izklaides vai sporta pasākumu apmeklējumu citur

Nagelkerke R2=,25, modeļa prognozēšanas precizitāte=71,9%



Dažādu ikdienas pakalpojumu izmantošana



Dažādu ikdienas pakalpojumu izmantošana reģionu griezumā 

χ2 (4, 1004) = 58,6, p = ,000 (Rao Skota korekcija)



B Exp(B) Sig.

Dzimums

vīrietis ,390 1,477 ,017

Vecums

18-34 1,171 3,224 ,000

35-54 ,652 1,920 ,010

55 un vecāki 

(referentgrupa)
,000

Izglītība

pamatizglītība -1,348 ,260 ,000

vidējā/vidējā 

speciālā/arodizglītī

ba

-,391 ,676 ,028

augstākā 

(referentgrupa)
,001

Nodarbinātības 

statuss

nenodarbinātie -,500 ,607 ,013

Sarunvaloda 

ģimenē

nelatvieši -,156 ,856 ,372

Nepilngadīgi 

bērni ģimenē

nav nepilngadīgu 

bērnu ģimenē
-,039 ,962 ,832

Ģimenes 

stāvoklis

neprecējies/šķīries -,144 ,866 ,430

Reģioni

Rīga ,126 1,135 ,544

Pierīga 1,280 3,598 ,000

Citi reģioni 

(referentgrupa)
,000

Apdzīvotās vietas 

tips

lauki ,205 1,227 ,306

Konstante -1,448 ,235 ,000

Nagelkerke R2=,187, modeļa prognozēšanas precizitāte=73,2%

Atsevišķu faktoru ietekme uz dažādu pakalpojumu saņemšanu citur



Secinājumi:

• Nodarbinātie iedzīvotāji ar augstāko izglītību vecumā līdz 35

gadiem biežāk izmantos dažādas pakalpojumus ne tikai savā,

bet arī citās pašvaldībās;

• Pierīgas iedzīvotāji biežāk nekā citu reģionu iedzīvotāji

iepērkas un izmanto dažādus pakalpojumus citur (visbiežāk

Rīgā);

• Aptaujas rezultāti pastarpināti liecina par atsevišķu iedzīvotāju

grupu mobilitāti un dzīves kvalitāti. Pierīgas iedzīvotājiem ir

raksturīga augstāka mobilitāte un dzīves kvalitāte.


