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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Latvia (Latvian)

FLASH ‐ 269
Es vēlos uzdot dažus jautājumus par attiecībām starp dažādām paaudzēm, kas veido
mūsu sabiedrību.
Q1. Es nolasīšu vairākus izteikumus par attiecībām starp jaunākiem un vecākiem cilvēkiem.
Par katru no tiem, lūdzu pasakiet man, vai Jūs pilnībā piekrītat, daļēji piekrītat, daļēji nepiekrītat vai
pilnībā nepiekrītat
[ROTĒT – NOLASĪT KATRU RINDU PĒC KĀRTAS ‐ VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ]
Pilnībā piekrīt...........................................................................4
Daļēji piekrīt ............................................................................3
Daļēji nepiekrīt.........................................................................2
Pilnībā nepiekrīt .......................................................................1
[Nezina/NA].............................................................................9

A … Jauniem un veciem cilvēkiem nav viegli vienoties par to, kas ir vislabākais sabiedrībai. 4 3 2
19
B … Vecāki cilvēki ir nasta sabiedrībai.

43219

C … Masu saziņas līdzekļi pārspīlē paaudžu konflikta risku.

43219

D … Būs vairāk vecāka gadagājuma vēlētāju, tāpēc politisko lēmumu pieņemšanā tiks pievērsta
mazāka uzmanība jaunu cilvēku vajadzībām.

43219

E … Tā kā vecāki cilvēki strādā ilgākus gadus, jaunākiem cilvēkiem būs pieejamas mazāk darba
vietas.

43219

F … Latvijā vecākām sievietēm ir lielāks nabadzības risks, nekā vecākiem vīriešiem.

43219

G … Uzņēmumi, kas nodarbina pārsvarā jaunus cilvēkus darbojas labāk, nekā tie kas nodarbina
dažāda vecuma cilvēkus.

43219

Q2. Tagad es nolasīšu dažus izteikumus, kas attiecas uz pensijām.
Lūdzu pasakiet man, vai Jūs pilnībā piekrītat, daļēji piekrītat, daļēji nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat
[ROTĒT – NOLASĪT KATRU RINDU PĒC KĀRTAS ‐ VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ]
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Pilnībā piekrīt...........................................................................4
Daļēji piekrīt ............................................................................3
Daļēji nepiekrīt.........................................................................2
Pilnībā nepiekrīt .......................................................................1
[Nezina/NA].............................................................................9

A … Nākošajās desmitgadēs pensiju un vecāku cilvēku aprūpes izmaksas vairs nebūs iespējams
apmaksāt no valdības līdzekļiem.

43219

B … Nodarbinātie cilvēki aizvien vairāk nevēlēsies maksāt nodokļus un sociālās nodevas, kas
paredzētas vecāku cilvēku atbalstam.

43219

C … Mūsu valdība tērē pārāk maz līdzekļu izglītībai un jauniem cilvēkiem, salīdzinot ar veciem
cilvēkiem.

43219

D … Vecākie cilvēki atzīst būtiskas pensiju reformas nepieciešamību, lai atvieglotu finansiālo slogu
darbaspējas vecuma cilvēkiem.

43219

E … Mūsu valdībai ir jāatvēl daudz vairāk līdzekļu pensijām un vecu cilvēku aprūpei.

43219

F … Mūsu valdībai vajadzētu atvieglot iespēju veciem cilvēkiem Latvijā turpināt strādāt pēc parastā
pensijas vecuma sasniegšanas, ja tie vēlas to darīt.

43219

Q3. Vecāka gadagājuma cilvēki ne tikai saņem no sabiedrības, tie var arī kaut ko dot pretīm
Lūdzu pasakiet man, vai Jūs pilnībā piekrītat, daļēji piekrītat, daļēji nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat
[ROTĒT – NOLASĪT KATRU RINDU PĒC KĀRTAS ‐ VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ]
Pilnībā piekrīt...........................................................................4
Daļēji piekrīt ............................................................................3
Daļēji nepiekrīt.........................................................................2
Pilnībā nepiekrīt .......................................................................1
[Nezina/NA].............................................................................9

A … Vecāki cilvēki dod būtisku ieguldījumu kā brīvprātīgie dalībnieki labdarības un sabiedriskajās
organizācijās Latvijā.

43219

B … To vecāko cilvēku ieguldījums, kuri rūpējas par ģimeni vai citiem radiniekiem, Latvijā nav
pietiekami novērtēts.

43219

C … Vecāku un vecvecāku finansiālā palīdzība ir svarīga jauniešiem, kas dibina paši savas ģimenes un
mājsaimniecības.

43219

E … Jauniem un vecākiem cilvēkiem nav pietiekami daudz iespēju satikties un kopīgi darboties
dažādās asociācijās un vietējās sabiedrības iniciatīvās.

43219

F … Vecāku cilvēku vajadzībām atbilstošu produktu un pakalpojumu attīstīšana kļūs par galveno
ekonomikas virzītājspēku Latvijā.

43219

Q4. Ļaujiet man nolasīt dažus izteikumus par problēmām, kas saistītas ar vecu cilvēku aprūpi.
2/5

Lūdzu pasakiet man, vai Jūs pilnībā piekrītat, daļēji piekrītat, daļēji nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat
[ROTĒT – NOLASĪT KATRU RINDU PĒC KĀRTAS ‐ VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ]
Pilnībā piekrīt...........................................................................4
Daļēji piekrīt ............................................................................3
Daļēji nepiekrīt.........................................................................2
Pilnībā nepiekrīt .......................................................................1
[Nezina/NA].............................................................................9

A … Ārsti, medmāsas un profesionāli aprūpes speciālisti Latvijā ir labi apmācīti, lai rūpētos par vecu
cilvēku specifiskajām vajadzībām.

43219

B … Cilvēki, kuriem ir jārūpējas par vecākiem ģimenes locekļiem viņu mājās, saņem labu atbalstu no
sociālajiem dienestiem Latvijā.

43219

C … Latvijā ir nodrošināti pietiekami sociālie pakalpojumi lai sniegtu atbalstu nespējīgiem veciem
cilvēkiem un dotu viņiem iespēju palikt savās mājās.

43219

D … Latvijā daudzi nespējīgi veci cilvēki nevar dzīvot patstāvīgi, jo viņu mājokļi nav piemēroti viņu
vajadzībām.

43219

E … Veci cilvēki dotu lielāku ieguldījumu sabiedrībā, ja viņiem būtu vieglāk pārvietoties. 4 3 2 1
9

Q5. Visbeidzot, es vēlos pajautāt par valsts iestāžu lomu.
Lūdzu pasakiet man, vai Jūs pilnībā piekrītat, daļēji piekrītat, daļēji nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat
ROTĒT – NOLASĪT KATRU RINDU PĒC KĀRTAS ‐ VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ]
Pilnībā piekrīt...........................................................................4
Daļēji piekrīt ............................................................................3
Daļēji nepiekrīt.........................................................................2
Pilnībā nepiekrīt .......................................................................1
[Nezina/NA].............................................................................9

A … Skolām būtu jāsekmē labākas attiecības starp jauniem un veciem cilvēkiem.

43219

B … Vietējām pašvaldībām būtu jāatbalsta asociācijas un iniciatīvas, kuras veicina ciešākas attiecības
starp jauniem un veciem cilvēkiem.

43219

C … Valdība sekmīgi veicina labāku sapratni starp jauniem un veciem cilvēkiem.

43219

D … Vajadzētu būt publiskiem centriem, kur gados vecākiem cilvēkiem palīdzētu atrast iespējas
iesaistīties kādā brīvprātīgā darbībā, kas atbilst viņu spējām un vēlmēm.

D1.

Dzimums
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[NEJAUTĀT ‐ ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]

D2.

D3.

‐

[1] Vīrietis

‐

[2] Sieviete

Cik Jums gadu?
‐

[_][_] gadus vecs

‐

[00] [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
[IERAKSTĪT VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]

D4.

‐

[_][_] ............................................................................................. gadus vecs

‐

[ 0 0 ] ........................................ [JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 0 1 ] ....................................[NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 9 9 ] ................................................................ [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Runājot par Jūsu patreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka esat pašnodarbināts, algots
darbinieks, fiziskā darba strādnieks vai arī Jūs teiktu, ka ka pašreiz nestrādājat algotu darbu?
Vai tas nozīmē, ka Jūs esat...
[JA ATBILDE TIEK SNIEGTA PAR PAMATA KATEGORIJU, NOLASĪT ATBILSTOŠĀS APAKŠKATEGORIJAS]
‐ Pašnodarbināts
Æ i.e. :

‐ Fermeris / zemnieks, mežstrādnieks, zvejnieks................................................ 11
‐ veikala īpašnieks, amatnieks ............................................................................. 12
‐ Profesionālis, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts, grāmatvedis,
arhitekts, …) ..................................................................................................... 13
‐ Uzņēmuma vadītājs........................................................................................... 14
‐ Cits...................................................................................................................... 15

‐ Algots darbinieks
Æ i.e. :

‐ algots profesionālis (ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts).............................. 21
‐ vadošais menedžments, uzņēmuma vadītājs (ģenerāldirektors,
komercdirektors, cits direktors) ...................................................................... 22
‐ vidējais menedžments....................................................................................... 23
‐ Civildienesta ierēdnis......................................................................................... 24
‐ Biroja darbinieks................................................................................................ 25
‐ cits algots darbinieks (pārdevējs, medmāsa, utt...).......................................... 26
‐ Cits...................................................................................................................... 27

‐ Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
‐ Uzraugs, brigadieris .......................................................................................... 31
‐ Fiziska darba strādnieks .................................................................................... 32
‐ nekvalificēts strādnieks ..................................................................................... 33
‐ Cits...................................................................................................................... 34
‐ Nestrādā algotu darbu
Æ i.e. :

‐ mājsaimnieks/mājsaimniece............................................................................. 41
‐ students (pilna laika dienas nodaļas)................................................................ 42
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‐ pensionārs ......................................................................................................... 43
‐ darbu meklējošs ................................................................................................ 44
‐ Cits...................................................................................................................... 45
‐ [Atteikums] ......................................................................................................................... 99

D6.

Vai Jus teiktu, ka Jus dzivojat...
‐

Rīga un Rīgas rajons..................................................................................... 1

‐

cita pilsēta.................................................................................................... 2

‐

lauki 3

‐

[Atteikums] .................................................................................................. 9
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