


Pētījums – EIROBAROMETRS 92 pētījuma vilnis “Sabiedriskā doma 
Eiropas Savienībā”

Pētījuma norises laiks – no 2019. gada 14. līdz 28. novembrim

Pētījuma pasūtītājs – EIROPAS KOMISIJAS Komunikāciju 
ģenerāldirektorāts

Pētījuma izpildītājs – pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar 

Izlases lielums:

Interviju skaits Latvijā: 1.000
Interviju skaits kopā (ES 28): 27.382

Interviju skaits kopā (EU27): 26.372



• Kopš 2018. gada rudens 
iedzīvotāju 
apmierinātības līmenis 
ar dzīvi kopumā ir 
stabili nemainīgs.

• Vairākums jeb 77% 
Latvijas pilsoņu ir 
kopumā apmierināti ar 
savu dzīvi.

• Absolūtais vairākums jeb 
84% ES dalībvalstu 
(EU28) pilsoņu kopumā 
ir ar savu dzīvi 
apmierināti.

• Arī šogad eiropieši ir 
salīdzinoši apmierinātāki 
ar dzīvi nekā Latvijas 
pilsoņi (atšķirība +7 PP), 
eiropiešu apmierinātība ar 
dzīvi gada laikā arī ir 
saglabājusies nemainīga.



• Kopumā Latvijas 
pilsoņi salīdzinoši 
biežāk kā labu 
novērtējuši 
finansiālo situāciju 
savā 
mājsaimniecībā 
(70%), Eiropas 
ekonomisko 
situāciju (67%), 
personīgo 
nodarbinātības 
situāciju (65%) un 
sabiedrisko 
pakalpojumu 
sniegšanu Latvijā 
(54%).

• Kā kopumā sliktu 
Latvijas pilsoņi ir 
novērtējuši Latvijas 
ekonomisko situāciju 
(66%), 
nodarbinātības 
situāciju Latvijā 
(58%) un situāciju 
Latvijā kopumā 
(52%).



• Kopš 2019. gada pavasara ir 
novērojamas izmaiņas pilsoņu 
priekšstatos par svarīgākajām 
problēmām valstī. Latvijas 
pilsoņi arī šogad kā vissvarīgāko 
problēmu valstī ir norādījuši 
veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu (43%).

• Būtiski pieaudzis to Latvijas 
pilsoņu īpatsvars, kuri 
uzskata, ka valsts problēma ir 
veselības un sociālās aprūpes 
sistēma (+11 PP, no 32% uz 
43%), izglītības sistēma (+4 
PP, no 14% uz 18%), savukārt 
samazinājies to Latvijas pilsoņu 
īpatsvars, kuri uzskata, ka valsts 
problēma ir vides, klimata un 
enerģētikas problēmas (-2 PP, no 
4% uz 2%).

• ES dalībvalstīs kopumā salīdzinoši 
visbiežāk kā galvenā problēma 
valstīs arī ir norādīta veselības un 
sociālās aprūpes sistēma (23%). 



• Kopš 2019. gada 
pavasara būtiski 
pieaudzis to Latvijas 
iedzīvotāju īpatsvars, 
kuri norāda cenu 
pieaugumu/ 
inflāciju/ dzīves 
dārdzību kā 
svarīgāko problēmu, 
ar kuru saskaras 
personīgi (+6 PP, no 
36% uz 42%).

• Arī eiropieši kā 
svarīgāko problēmu, ar 
ko saskaras personīgā 
līmenī, nosauc cenu 
pieaugumu/ inflāciju/ 
dzīves dārdzību (31%) 
un veselības un sociālās 
aprūpes sistēmu 
(19%). 



• Laika periodā no 2018. 
gada rudens ir 
vērojamas būtiskas 
izmaiņas Latvijas 
pilsoņu uzticēšanās 
līmenī drukātajai presei 
un televīzijai – būtiski 
pieaudzis to Latvijas 
pilsoņu īpatsvars, 
kuri norādījuši, ka 
uzticas drukātajai 
presei (+12 PP, no 
36% līdz 48%) un 
televīzijai (+5 PP, no 
58% līdz 63%). 

• Pēdējā pusgada laikā 
nav novērojamas 
būtiskas izmaiņas 
Latvijas pilsoņu 
sniegtajam uzticības 
novērtējam par 
dažādām lokāla mēroga 
institūcijām.



• Pēdējā pusgada laikā 
kopumā ir būtiski mainījies 
Latvijas pilsoņu vērtējums 
par lietu virzību Latvijā: 
30% Latvijas pilsoņu uzskata, 
ka lietas Latvijā virzās pareizā 
virzienā (-5 PP, no 35% uz 
30%), savukārt puse jeb 52% 
uzskata, ka lietas Latvijā virzās 
nepareizā virzienā (+10 PP, no 
42% uz 52%). 

• Latvijas pilsoņu vērtējums 
par lietu virzību ES un 
Amerikas savienotajās 
valstīs (ASV) šajā pat 
periodā nav piedzīvojis 
būtiskas izmaiņas: 43% 
Latvijas pilsoņu uzskata, ka 
lietas ES virzās pareizā 
virzienā, turpretī ceturtā daļa 
jeb 26% uzskata, ka lietas ES 
virzās nepareizā virzienā. 



• Salīdzinot ar 2018. gada rudeni, nav mainījies to Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri uzskata, ka
personīgi ir labi informēti par Eiropas jautājumiem – par tādiem sevi uzskata 42% Latvijas pilsoņu.

• Šis rādītājs ir būtiski augstāks par ES kopējo rādītāju, jo savu personīgo informētību par Eiropas
jautājumiem kā labu vērtē 38% eiropiešu.



• Latvijas pilsoņu 
uzticēšanās ES 
institūcijām kopš 2019. 
gada pavasara ir būtiski 
pieaugusi. Nedaudz vairāk 
nekā puse jeb 57% Latvijas 
pilsoņu atzīst, ka uzticas 
Eiropas Parlamentam (+7 
PP), 53% uzticas Eiropas 
Komisijai (+7 PP), 51% –
Eiropas Centrālajai bankai 
(+6 PP), 44% – Eiropas 
Padomei (+5 PP) un 44% 
uzticas Eiropas Savienības 
padomei (+6 PP).

• Puse jeb 51% eiropiešu ir 
norādījuši, ka uzticas Eiropas 
Parlamentam, 47% uzticas 
Eiropas Komisijai, 42% 
uzticas Eiropas Centrālajai 
bankai, 36% uzticas Eiropas 
Savienības padomei, 40% –
Eiropas Padomei, kas ir 
ievērojami zemāki 
uzticēšanās šīm 
institūcijām rādītāji nekā 
Latvijā.



• Līdzīgi kā 2019. gada pavasarī, 
arī 2019. gada rudenī Latvijas 
pilsoņu vērtējumā ES 
galvenokārt nozīmē brīvas 
ceļošanas, mācību un darba 
iespējas jebkur Eiropas 
Savienībā (67%, -1 PP). 

• Arī ES dalībvalstu pilsoņu 
kopējā vērtējumā ES 
galvenokārt nozīmē brīvas 
ceļošanas, mācību un darba 
iespējas jebkur Eiropas 
Savienībā (51%, -4 PP), 
vienoto valūtu eiro (32%, -5 
PP) kā arī mieru (32%, -3 
PP). Tāpat ES eiropiešiem 
saistās arī ar kultūru 
daudzveidību (28%, -3 PP), 
demokrātiju (25%, -2 PP) un 
stingrāku vārdu pasaulē 
(25%, -4 PP). Visi norādītie 
rādītāji ir būtiski 
samazinājušies salīdzinājumā 
ar 2019. gada pavasari.



Latvijas pilsoņiem

• brīva cilvēku, preču un pakalpojumu 
kustība Eiropas Savienības teritorijā 
(70%),

• miers Eiropas Savienības dalībvalstu 
starpā (54%),

• studentu apmaiņas programmas, 
piemēram, ERASMUS (38%),

• eiro (31%),

• sociālās labklājības (veselības aprūpe, 
izglītība, pensijas) līmenis ES (23%),

• ES ekonomikas spēks (15%),

• ES politiskā un diplomātiskā ietekme uz 
pārējo pasauli (12%),

• kopējā lauksaimniecības politika (10%)

ES 28 pilsoņiem

• brīva cilvēku, preču un 
pakalpojumu kustība Eiropas 
Savienības teritorijā (57%),

• miers Eiropas Savienības 
dalībvalstu starpā (55%),

• studentu apmaiņas programmas, 
piemēram, ERASMUS (25%),

• eiro (25%),

• ES ekonomikas spēks (24%),

• ES politiskā un diplomātiskā ietekme 
uz pārējo pasauli (20%),

• sociālās labklājības (veselības aprūpe, 
izglītība, pensijas) līmenis ES (20%),

• kopējā lauksaimniecības politika (12%)



• Vissvarīgākā problēma, ar kuru 
šobrīd saskaras ES, ir imigrācija 
(LV – 46%, ES28 – 34%), šādi 
uzskata gan Latvijas, gan ES 
dalībvalstu pilsoņi, kam, pēc 
Latvijas pilsoņu domām, seko 
terorisms (LV – 20%), klimata 
izmaiņas (LV – 18%) un 
ekonomiskā situācija (LV –
16%). ES pilsoņi otrajā vietā ierindo 
klimata izmaiņas (ES28 – 24%), 
kam seko ekonomiskā situācija 
(ES28 – 18%).

• Salīdzinot ar 2019. gada 
pavasari, rudenī gan Latvijas 
gan ES dalībvalstu pilsoņi 
salīdzinoši biežāk kā vienu no divām 
svarīgākajām problēmām, ar kurām 
šobrīd saskaras ES, ir norādījuši 
klimata izmaiņas (LV – +6 PP; 
ES28 – +2 PP). Rādītājs ir būtiski 
pieaudzis salīdzinājumā ar 2019. 
gada pavasari.



• Pēc Latvijas pilsoņu domām 
vērtības, kas vislabāk raksturo 
ES, ir cilvēktiesības (42%, -2 
PP), miers (34%, +3 PP), 
demokrātija (29%, -1 PP), 
personas brīvība (24%, -4 PP) 
un likuma vara (23%, +5 PP).

• Salīdzinot ar 2019. gada 
pavasari, 2019. gada rudenī 
Latvijas pilsoņi salīdzinoši biežāk 
kā vērtības, kas vislabāk 
raksturo ES, ir norādījuši mieru 
un likuma varu, savukārt 
salīdzinoši retāk – personas 
brīvību, cilvēktiesības un 
demokrātiju. 

• ES pilsoņi visbiežāk kā vērtības, 
kas vislabāk raksturo ES, 
nosaukuši mieru (42%), 
demokrātiju (34%, -1 PP) un   
cilvēktiesības (32%, -2 PP). 
Salīdzinot ar 2019. gada 
pavasara pētījuma rezultātiem, 
2019. gada rudenī eiropieši 
salīdzinoši retāk kā vērtības, kas 
raksturo ES, ir norādījuši 
cilvēktiesības un demokrātiju, 
savukārt salīdzinoši biežāk –
cieņu pret citām kultūrām (15%, 
+1 PP).


