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Flash EB 189 – White Paper on Communication – Questionnaire
Public at large
Labrīt/labvakar! Es strādāju tirgus un sociālo pētījumu firmā LATVIJAS FAKTI. Es vēlētos Jūs
uzaicināt piedalīties nelielā Eiropas pilsoņu aptaujā - par viņu skatījumu uz politiku kopumā un
konkrētāk par Eiropas Savienību. Lūdzu, palīdziet man ar savām atbildēm, tas neprasīs vairāk kā 10
minūtes Jūsu laika. Aptauja ir anonīma, Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai, lai labāk saprastu pilsoņu
viedokli. Jūs varat atteikties atbildēt uz jebkuru no jautājumiem, ja tā vēlaties..
Q1.

Vai Jūs kopumā atbalstāt vai esat pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Atbalstu ............................................................................ 1
- Esmu pret......................................................................... 2
- [Nevaru izlemt] ................................................................. 3
- [NA] .................................................................................. 9

Q2.

Vai Jums ir svarīgi būt informētam par Eiropas politiku un lietām?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
-Jā, galvenokārt personisku iemeslu dēļ .......................... 1
- Jā, galvenokārt profesionālu iemeslu dēļ......................... 2
- Jā, abu iemeslu dēļ .......................................................... 3
- Nē..................................................................................... 4
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 1 VAI 3 (“PERSONISKU” VAI “ABU IEMESLU DĒĻ”)
Q3a. Jūs minējāt, ka vēlaties būt informēts par Eiropas politiku personisku iemeslu dēļ. Lūdzu, par
katru no šiem iemesliem, pasakiet vai tas Jums ir svarīgs vai nesvarīgs?
NOLASĪT– ROTĒT– VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Svarīgi ........................................................................... 1
- Nesvarīgi ....................................................................... 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Lai justos iesaistīts Eiropas celšanā / justos eiropietis............................... 1 2 9
b) Lai būtu visa informācija, lai varētu piedalīties eiropiešu debatēs, vēlēšanās utt.
c) Lai labāk zinātu savas tiesības vai iespējas kā Eiropas pilsonim............... 1 2 9
d) Lai labāk zinātu, ko ES institūcijas dara pilsoņa labā................................. 1 2 9
e) Lai spētu sekot līdzi aktuālām ES politikām konkrētās jomās.................... 1 2 9
f) Lai justos saistīts ar to, kas notiek citās Eiropas valstīs.............................. 1 2 9
g) Lai spētu kaut kā ietekmēt eiropiešu sadarbības attīstību ......................... 1 2 9
h) Lai zinātu par Eiropas lomu pasaulē .......................................................... 1 2 9
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FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 2 VAI 3 (“PROFESIONĀLU” VAI “ABU IEMESLU DĒĻ”)
Q3b. Jūs minējāt profesionālus iemeslus. Būt informētam par Eiropas Savienību ir svarīgi tadēļ, lai...
FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 3
Jūs minējāt arī profesionālus iemeslus. Būt informētam par Eiropas Savienību ir svarīgi tadēļ, lai...
Jā ..................................................................................... 1
Nē .................................................................................... 2
Nezina/NA ....................................................................... 9
a) aktualizēt manas vispārējās zināšanas par Eiropas jautājumiem .............. 1 2 9
b) attīstītu manas zināšanas jomās, kas tieši attiecas uz manām aktivitātēm 1 2 9

JAUTĀT VISIEM
Q4. Daži jautājumi ir interesanti tikai nacionālajā līmenī, bet citi Eiropas līmenī. Vai Jūs būtu
ieinteresēts uzzināt, vai cilvēki citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tādās pašās domās kā Jūs par
sekojošiem jautājumiem?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Jā................................................................................... 1
- Nē.................................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Eiropas valūta, eiro ..................................................................................... 1 2 9
b) kā radīt darba vietas Eiropā........................................................................ 1 2 9
c) diskusijas par Eiropas Savienības Konstitūciju .......................................... 1 2 9
d) iespēja, ka Turcija nākotnē varētu iestāties Eiropas Savienībā ................. 1 2 9
e) putnu gribas draudi Eiropā ......................................................................... 1 2 9
f) droša enerģijas piegāde .............................................................................. 1 2 9
g) kā konkurēt ar Ķīnu un Indiju...................................................................... 1 2 9
h) cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību …………………………………. 1 2 9
i) imigrācija no valstīm ārpus ES .................................................................... 1 2 9
j) vides aizsardzība ......................................................................................... 1 2 9
k) ētiskas dabas jautājumi, piemēram, cilmes šūnu izpēte, aborti, homoseksuālas laulības
........................................................................................................................ 1 2 9
l) iecietība pret reliģiskiem izteikumiem un cilvēktiesību aizsardzība ........... 1 2 9
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Q5.

Vai saskaņā ar Jūsu pieredzi Latvijas valdība nodrošina pietiekami daudz informācijas
pilsoņioem par to, kas notiek Eiropas Savienībā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā .................................................................................... 1
- Nē .................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

Q6.
Ir dažādi veidi kā būt iesaistītam politiskajā dzīvē plašākajā nozīmē, pilsētas, reģionālā, valsts
vai pat Eiropas līmenī. Vai Jūs esat kaut ko no turpmāk minētā darījis pēdējo trīs gadu laikā?
Vai Jūs esat...
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Jā................................................................................... 1
- Nē.................................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) balsojis vēlēšanās vai referendumā (vietējā, reģionālā, valsts līmenī)? ...1
b) balsojis pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2004.gadā? ..................1
c) kontaktējies ar politiķiem, valdības vai pašvaldības pārstāvjiem?.............1
d) Strādājis politiskajā partijā vai kustībā?.....................................................1
e) strādājis kādā citā organizācijā vai apvienībā? .........................................1
f) parakstījis petīciju? .....................................................................................1
g) paudis savu viedokli tiešsaistes diskusijā/forumā? ...................................1
h) piedalījies publiskās demonstrācijās? .......................................................1

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

JA ATBILDE IR “JĀ” UZ JEBKURU NO VARIANTIEM Q6 (LĪDZDALĪBA POLITIKĀ VIETĒJĀ/VALSTS
LĪMENĪ JEBKĀDĀ VEIDĀ), JAUTĀT:
Q7.

Pieņemot, ka Jūs esat norūpējies par konkrētiem jautājumiem, kas tiek regulēti ES līmenī, un
Jūs gribētu paust savu viedokli šajos jautājumos. Ar ko Jūs labprātāk gribētu kontaktēties...
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Ar ES līmeņa personu vai organizāciju, vai.................................................1
- ar personu vai organizāciju, kas darbojas Jūsu valstī? ...............................2
- [Ar abiem] ....................................................................................................3
- [Ar nevienu no šiem]....................................................................................4
- [Nezina/NA]..................................................................................................9

Q8a. Vai Jūs piekrīta/nepiekrītat turpmākajiem izteikumiem par informāciju, kas attiecas uz Eiropas
Savienības jautājumiem?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
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Jā.....................................................................................1
Nē....................................................................................2
Nezina/NA .......................................................................9
a). Visiem Eiropas pilsoņiem būtu jābūt tiesībām uz pareizu un pilnīgu informāciju 1
.....................................................................................................2 9
b) Informācijai jābūt plaši pieejamai, iegūstamai pilsoņiem savā valodā un viegli
saprotamai....................................................................................1 2 9
c) Pilsoņiem jāvar uzzināt un salīdzināt atšķirīgus viedokļus un skatījumus uz Eiropas
jautājumiem ..................................................................................1 2 9
d) Pilsoņiem un to pārstāvniecības apvienībām būs tiesības un līdzekļi paust savu viedokli
un tikt sadzirdētiem ......................................................................1 2 9
e) Politikas veidošanai, lēmumu pieņemšanai un administrācijai jābūt caurspīdīgai,
atvērtai un iespējami pārskatāmai................................................1 2 9

Q9. Jūsuprāt, kuram pirmāmkārtām būtu jāatbild par pilsoņu informēšanu par to, ko Eiropas
Savienība dara un kā tas ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi?
NOLASĪT – ROTĒT – TIKAI VIENA ATBILDE
Nacionālajai valdībai .......................................................1
Nacionālajam parlamentam un politiskajām partijām .....2
Eiropas Parlamentam......................................................3
Eiropas Komisijai.............................................................4
nevalstiskajām organizācijām (NVO) ..............................5
medijiem/ plašsaziņas līdzekļiem....................................6
citiem ...............................................................................7
NA ...................................................................................9

Q10. Jūsuprāt, kura galvenais pienākums ir ņemt vērā pilsoņu vēlmes ar Eiropu saistītos
jautājumos?
NOLASĪT – ROTĒT - TIKAI VIENA ATBILDE
- Nacionālajai valdībai....................................................................................1
- Nacionālajam parlamentam un politiskajām partijām ..................................2
- Eiropas Parlamentam ..................................................................................3
- Eiropas Komisijai .........................................................................................4
- nevalstiskajām organizācijām (NVO)...........................................................5
- citiem ...........................................................................................................6
- [Nezina/NA]..................................................................................................9

JAUTĀT VISIEM
Q11. Šeit ir vairāki apgrūtinājumi un iemesli, kurus cilvēki min, kad viņiem jautā par to, kāpēc ar ES
saistītos jautājumos viņi nekontaktējas tieši ar ES. Kuri no šiem Jums personīgi ir
vissvarīgākie iemesli, kas attur Jūs no kontaktēšanās ar atbildīgajām Eiropas Savienības
varasiestādēm?
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NOLASĪT– ROTĒT– VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Svarīgi ........................................................................... 1
- Nesvarīgi ....................................................................... 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Valodas barjera
.......................................................................................................................1 2 9
b) Nepārzinu ES struktūru, nezinu kur vērsties
.......................................................................................................................1 2 9
c) Nezinu, kurš pārstāv mani Eiropas parlamentā
.......................................................................................................................1 2 9
d) Augstas izmaksas, piemēram, lai aizbrauktu un piedalītos demonstrācijā vai pat lai
piezvanītu pa telefonu
.......................................................................................................................1 2 9
e) Eiropas Savienības varasiestādes nav ieienteresētas pilsoņu viedoklī, tāpēc ar tām
kontaktēties ir nelietderīgi
.......................................................................................................................1 2 9
f) Tās ir dalībvalstis, kas izlemj, bet ne Eiropas Savienība, tāpēc labāk ir kontaktēties ar mūsu
nacionālo valdību
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Meklējot informāciju par Eiropas Savienību, vai Jūs izmantotu sekojošus avotus?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Izmantoju....................................................................... 1
- Neizmantoju .................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Ģimeni, draugus, kolēģus..........................................................................1
b) Valsts informācijas tālruni vai interneta mājaslapu....................................1
c) Oficiālo ES informācijas tālruni vai interneta mājaslapu............................1
d) Internetu.....................................................................................................1
e) Televīziju....................................................................................................1
f) Radio .........................................................................................................1
g) Laikrakstus.................................................................................................1
h) Eiropas Savienības Informācijas dienestu ................................................1

Q13.

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Jūsuprāt, cik daudz informācijas par Eiropas Savienību, tās politikām, lēmumiem nodrošina
Latvijas mediji (TV, radio, prese, internets)?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Pārāk daudz ..................................................................... 1
- Pārāk maz ........................................................................ 2
- Tieši tik, cik nepieciešams ............................................... 3
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
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Q14. Attiecībā uz informācijas kvalitāti, kuru Jūs saņemat par Eiropas Savienību, vai Jūs piekristu
sekojošiem izteikumiem?
- piekrītu

1

- nepiekrītu

2

- [Nezina/NA]

9

- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir saprotama
........................................................................................... 1 2 9
- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir interesanta
........................................................................................... 1 2 9
- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir lietderīga
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Vai Jūs skatāties citu Eiropas valstu TV kanālus??
[TV kanāli no citām Eiropas valstīm: tiek izslēgti tādi Eiropas subsidētie kanāli kā CNN, CNBC, ... Bet
var tikt iekļauts, piemēram, Arte, kas ir bi-nacionāls un sniedz ieskatu arī par to, kas notiek “citā”
valstī.]
- Jā .................................................................................... 1
- Nē.................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

JAUTĀT, JA “JĀ”
Q16. Cik bieži Jūs tos skatāties?
Katru dienu ......................................................................... 4
Divas trīs reizes nedēļā...................................................... 3
Reizi nedēļā........................................................................ 2
Reizi pa reizei..................................................................... 1
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

Q17.

Ja tāds pastāvētu, vai Jūs skatītos speciālu Eiropas Savienības TV kanālu, kas raidītu Jūsu
valodā?
NOLASĪT– TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ..................................................................................... 1
- Nē..................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
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FILTRS, JA Q17=1
Q18. Kāda veida raidījumus Jūs gribētu skatīties Eiropas Savienības TV kanālā?
TIKAI VIENA ATBILDE
- Tikai ziņas un dokumentālos raidījumus..............................................1
- Ziņas, dokumentālos raidījumus un kultūras programmas..................2
- Pilna spektra programmas, kādas piedāvā parasti valsts publiskie kanāli, ieskaitot
izklaides programmas ............................................................................3
- [Nezina/NA].................................................................................. .......9

Q19.

Kurš no sekojošiem izteikumiem ir tuvāks Jūsu viedoklim?
NOLASĪT – ROTĒT - TIKAI VIENA ATBILDE
- Politiķiem Saeimā regulāri jāapspriež jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības
nākotni. ..................................................................................................1
- Politiķiem Saeimā visa uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas attiecas uz valsti, bet ES
ārpolitika jāatstāj ES ziņā.......................................................................2
[Nezina/NA] ...........................................................................................9

Q.20.

Es Jums nolasīšu vairākus izteikumus. Lūdzu par katru no tiem sakiet vai Jūs tam piekrītat,
vai nepiekrītat.
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Piekrītu ............................................................................. 1
- Nepiekrītu......................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
a) Eiropas Savienība ir demokrātiska ............................................................1 2 9
b) Eiropas Savienībai ir būtiska ietekme uz manu ikdienas dzīvi..................1 2 9
c) Eiropas Savienība var spēlēt aktīvu lomu starptautiskajā politikā.......1 2 9
d) Eiropas Savienība nodarbojas ar jautājumiem, kas man ir interesanti .....1 2 9
e) Eiropas Savienība nodarbojas ar jautājumiem, kas man ir pārāk sarežģīti1 2 9
f) Eiropas Savienība ir labākās pozīcijās, lai aizsargātu mūsu vērtības un dzīves standartu
nekā atsevišķas dalībvalstis ..........................................................................1 2 9

Q21. Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības institūcijas ir atvērtākas, pieejamākas un atbildīgākas nekā
Jūsu valsts institūcijas?
- Jā ..................................................................................... 1
- Nē..................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
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DEMOGRAPHICS

D1. Dzimums [NEJAUTĀT - ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]
- Vīrietis .............................................................................. 1
- Sieviete ............................................................................ 2
D2. Cik Jums gadu?:

[_][_] gadus vecs

- ATTEIKUMS/NAV ATBILDES........................................ 99
D3. Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?: [Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA
PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]
[_][_] gadus vecs
- NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU........ 00
- JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU............. 01
- ATTEIKUMS/NAV ATBILDES........................................ 99

D4. 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 - TIKAI VIENA ATBILDE]
- 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
- Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
- Uzraugs, brigadieris ....................................................... 31
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- Fiziska darba strādnieks ................................................ 32
- nekvalificēts strādnieks .................................................. 33
- Cits ................................................................................. 34

- Nestrādā algotu darbu
Æ i.e. :
- mājsaimnieks/mājsaimniece .......................................... 41
- students (pilna laika dienas nodaļas)............................. 42
- pensionārs...................................................................... 43
- darbu meklējošs ............................................................. 44
- Cits ................................................................................. 45
- (Atteikums)............................................................................................ 99

D5. Par kuru partiju Jūs balsojāt pēdējās nacionālajās vēlēšanās?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Nebalsoju/ nepiedalījos.................................................. 97
- Šajā laikā viņš/ viņa nebija tiesīgi balsot........................ 98
- NA .................................................................................. 99

D6. Apdzīvotās vietas tips
- Rīga un Rīgas rajons ....................................................... 1
- cita pilsēta ........................................................................ 2
- lauki.................................................................................. 3
- ATTEIKUMS/NAV ATBILDES.......................................... 9
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Face-To-Face
Intervētāja numurs
Respondenta numurs
mēnesis: ……..
stundas:
………
stundas:
………

diena:
………..
minūtes:
…….
minūtes:
…….

Apdzīvotās vietas tips
Aptaujas punkta numurs
Reģions (pamatojoties uz D5)
Labrīt/labvakar! Es strādāju tirgus un sociālo pētījumu firmā LATVIJAS FAKTI. Es vēlētos Jūs
uzaicināt piedalīties nelielā Eiropas pilsoņu aptaujā - par viņu skatījumu uz politiku kopumā un
konkrētāk par Eiropas Savienību. Lūdzu, palīdziet man ar savām atbildēm, tas neprasīs vairāk kā 10
minūtes Jūsu laika. Aptauja ir anonīma, Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai, lai labāk saprastu pilsoņu
viedokli. Jūs varat atteikties atbildēt uz jebkuru no jautājumiem, ja tā vēlaties..
Q1.

Vai Jūs kopumā atbalstāt vai esat pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Atbalstu ............................................................................ 1
- Esmu pret......................................................................... 2
- [Nevaru izlemt] ................................................................. 3
- [NA] .................................................................................. 9

Q2.

Vai Jums ir svarīgi būt informētam par Eiropas politiku un lietām?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
-Jā, galvenokārt personisku iemeslu dēļ .......................... 1
- Jā, galvenokārt profesionālu iemeslu dēļ......................... 2
- Jā, abu iemeslu dēļ .......................................................... 3
- Nē..................................................................................... 4
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 1 VAI 3 (“PERSONISKU” VAI “ABU IEMESLU DĒĻ”)
Q3a. Jūs minējāt, ka vēlaties būt informēts par Eiropas politiku personisku iemeslu dēļ. Lūdzu, par
katru no šiem iemesliem, pasakiet vai tas Jums ir svarīgs vai nesvarīgs?
NOLASĪT– ROTĒT– VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ

01 09

1 / 11
Public at large

- Svarīgi ........................................................................... 1
- Nesvarīgi ....................................................................... 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Lai justos iesaistīts Eiropas celšanā / justos eiropietis............................... 1 2 9
b) Lai būtu visa informācija, lai varētu piedalīties eiropiešu debatēs, vēlēšanās utt.
c) Lai labāk zinātu savas tiesības vai iespējas kā Eiropas pilsonim............... 1 2 9
d) Lai labāk zinātu, ko ES institūcijas dara pilsoņa labā................................. 1 2 9
e) Lai spētu sekot līdzi aktuālām ES politikām konkrētās jomās.................... 1 2 9
f) Lai justos saistīts ar to, kas notiek citās Eiropas valstīs.............................. 1 2 9
g) Lai spētu kaut kā ietekmēt eiropiešu sadarbības attīstību ......................... 1 2 9
h) Lai zinātu par Eiropas lomu pasaulē .......................................................... 1 2 9
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FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 2 VAI 3 (“PROFESIONĀLU” VAI “ABU IEMESLU DĒĻ”)
Q3b. Jūs minējāt profesionālus iemeslus. Būt informētam par Eiropas Savienību ir svarīgi tadēļ, lai...
FILTRS, JAUTĀT, JA Q2 = 3
Jūs minējāt arī profesionālus iemeslus. Būt informētam par Eiropas Savienību ir svarīgi tadēļ, lai...
Jā ..................................................................................... 1
Nē .................................................................................... 2
Nezina/NA ....................................................................... 9
a) aktualizēt manas vispārējās zināšanas par Eiropas jautājumiem .............. 1 2 9
b) attīstītu manas zināšanas jomās, kas tieši attiecas uz manām aktivitātēm 1 2 9

JAUTĀT VISIEM
Q4. Daži jautājumi ir interesanti tikai nacionālajā līmenī, bet citi Eiropas līmenī. Vai Jūs būtu
ieinteresēts uzzināt, vai cilvēki citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tādās pašās domās kā Jūs par
sekojošiem jautājumiem?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Jā................................................................................... 1
- Nē.................................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Eiropas valūta, eiro ..................................................................................... 1 2 9
b) kā radīt darba vietas Eiropā........................................................................ 1 2 9
c) diskusijas par Eiropas Savienības Konstitūciju .......................................... 1 2 9
d) iespēja, ka Turcija nākotnē varētu iestāties Eiropas Savienībā ................. 1 2 9
e) putnu gribas draudi Eiropā ......................................................................... 1 2 9
f) droša enerģijas piegāde .............................................................................. 1 2 9
g) kā konkurēt ar Ķīnu un Indiju...................................................................... 1 2 9
h) cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību …………………………………. 1 2 9
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i) imigrācija no valstīm ārpus ES .................................................................... 1 2 9
j) vides aizsardzība ......................................................................................... 1 2 9
k) ētiskas dabas jautājumi, piemēram, cilmes šūnu izpēte, aborti, homoseksuālas laulības
........................................................................................................................ 1 2 9
l) iecietība pret reliģiskiem izteikumiem un cilvēktiesību aizsardzība

Q5.

Vai saskaņā ar Jūsu pieredzi Latvijas valdība nodrošina pietiekami daudz informācijas
pilsoņioem par to, kas notiek Eiropas Savienībā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā .................................................................................... 1
- Nē .................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

Q6.
Ir dažādi veidi kā būt iesaistītam politiskajā dzīvē plašākajā nozīmē, pilsētas, reģionālā, valsts
vai pat Eiropas līmenī. Vai Jūs esat kaut ko no turpmāk minētā darījis pēdējo trīs gadu laikā?
Vai Jūs esat...
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Jā................................................................................... 1
- Nē.................................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) balsojis vēlēšanās vai referendumā (vietējā, reģionālā, valsts līmenī)? ...1
b) balsojis pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2004.gadā? ..................1
c) kontaktējies ar politiķiem, valdības vai pašvaldības pārstāvjiem?.............1
d) Strādājis politiskajā partijā vai kustībā?.....................................................1
e) strādājis kādā citā organizācijā vai apvienībā? .........................................1
f) parakstījis petīciju? .....................................................................................1
g) paudis savu viedokli tiešsaistes diskusijā/forumā? ...................................1
h) piedalījies publiskās demonstrācijās? .......................................................1

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

JA ATBILDE IR “JĀ” UZ JEBKURU NO VARIANTIEM Q6 (LĪDZDALĪBA POLITIKĀ VIETĒJĀ/VALSTS
LĪMENĪ JEBKĀDĀ VEIDĀ), JAUTĀT:
Q7.

Pieņemot, ka Jūs esat norūpējies par konkrētiem jautājumiem, kas tiek regulēti ES līmenī, un
Jūs gribētu paust savu viedokli šajos jautājumos. Ar ko Jūs labprātāk gribētu kontaktēties...
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Ar ES līmeņa personu vai organizāciju, vai.................................................1
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- ar personu vai organizāciju, kas darbojas Jūsu valstī? ...............................2
- [Ar abiem] ....................................................................................................3
- [Ar nevienu no šiem]....................................................................................4
- [Nezina/NA]..................................................................................................9

Q8a. Vai Jūs piekrīta/nepiekrītat turpmākajiem izteikumiem par informāciju, kas attiecas uz Eiropas
Savienības jautājumiem?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
Jā.....................................................................................1
Nē....................................................................................2
Nezina/NA .......................................................................9
a). Visiem Eiropas pilsoņiem būtu jābūt tiesībām uz pareizu un pilnīgu informāciju 1
.....................................................................................................2 9
b) Informācijai jābūt plaši pieejamai, iegūstamai pilsoņiem savā valodā un viegli
saprotamai....................................................................................1 2 9
c) Pilsoņiem jāvar uzzināt un salīdzināt atšķirīgus viedokļus un skatījumus uz Eiropas
jautājumiem ..................................................................................1 2 9
d) Pilsoņiem un to pārstāvniecības apvienībām būs tiesības un līdzekļi paust savu viedokli
un tikt sadzirdētiem ......................................................................1 2 9
e) Politikas veidošanai, lēmumu pieņemšanai un administrācijai jābūt caurspīdīgai,
atvērtai un iespējami pārskatāmai................................................1 2 9

Q9. Jūsuprāt, kuram pirmāmkārtām būtu jāatbild par pilsoņu informēšanu par to, ko Eiropas
Savienība dara un kā tas ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi?
NOLASĪT – ROTĒT – TIKAI VIENA ATBILDE
Nacionālajai valdībai .......................................................1
Nacionālajam parlamentam un politiskajām partijām .....2
Eiropas Parlamentam......................................................3
Eiropas Komisijai.............................................................4
nevalstiskajām organizācijām (NVO) ..............................5
medijiem/ plašsaziņas līdzekļiem....................................6
citiem ...............................................................................7
NA ...................................................................................9

Q10. Jūsuprāt, kura galvenais pienākums ir ņemt vērā pilsoņu vēlmes ar Eiropu saistītos
jautājumos?
NOLASĪT – ROTĒT - TIKAI VIENA ATBILDE
- Nacionālajai valdībai....................................................................................1
- Nacionālajam parlamentam un politiskajām partijām ..................................2
- Eiropas Parlamentam ..................................................................................3
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- Eiropas Komisijai .........................................................................................4
- nevalstiskajām organizācijām (NVO)...........................................................5
- citiem ...........................................................................................................6
- [Nezina/NA]..................................................................................................9

JAUTĀT VISIEM
Q11. Šeit ir vairāki apgrūtinājumi un iemesli, kurus cilvēki min, kad viņiem jautā par to, kāpēc ar ES
saistītos jautājumos viņi nekontaktējas tieši ar ES. Kuri no šiem Jums personīgi ir
vissvarīgākie iemesli, kas attur Jūs no kontaktēšanās ar atbildīgajām Eiropas Savienības
varasiestādēm?
NOLASĪT– ROTĒT– VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Svarīgi ........................................................................... 1
- Nesvarīgi ....................................................................... 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Valodas barjera
.......................................................................................................................1 2 9
b) Nepārzinu ES struktūru, nezinu kur vērsties
.......................................................................................................................1 2 9
c) Nezinu, kurš pārstāv mani Eiropas parlamentā
.......................................................................................................................1 2 9
d) Augstas izmaksas, piemēram, lai aizbrauktu un piedalītos demonstrācijā vai pat lai
piezvanītu pa telefonu
.......................................................................................................................1 2 9
e) Eiropas Savienības varasiestādes nav ieienteresētas pilsoņu viedoklī, tāpēc ar tām
kontaktēties ir nelietderīgi
.......................................................................................................................1 2 9
f) Tās ir dalībvalstis, kas izlemj, bet ne Eiropas Savienība, tāpēc labāk ir kontaktēties ar mūsu
nacionālo valdību
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Meklējot informāciju par Eiropas Savienību, vai Jūs izmantotu sekojošus avotus?
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Izmantoju....................................................................... 1
- Neizmantoju .................................................................. 2
- [Nezina/NA] ................................................................... 9
a) Ģimeni, draugus, kolēģus..........................................................................1
b) Valsts informācijas tālruni vai interneta mājaslapu....................................1
c) Oficiālo ES informācijas tālruni vai interneta mājaslapu............................1
d) Internetu.....................................................................................................1
e) Televīziju....................................................................................................1
f) Radio .........................................................................................................1
g) Laikrakstus.................................................................................................1
h) Eiropas Savienības Informācijas dienestu ................................................1
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Q13.

Jūsuprāt, cik daudz informācijas par Eiropas Savienību, tās politikām, lēmumiem nodrošina
Latvijas mediji (TV, radio, prese, internets)?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Pārāk daudz ..................................................................... 1
- Pārāk maz ........................................................................ 2
- Tieši tik, cik nepieciešams ............................................... 3
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

Q14. Attiecībā uz informācijas kvalitāti, kuru Jūs saņemat par Eiropas Savienību, vai Jūs piekristu
sekojošiem izteikumiem?
- piekrītu

1

- nepiekrītu

2

- [Nezina/NA]

9

- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir saprotama
........................................................................................... 1 2 9
- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir interesanta
........................................................................................... 1 2 9
- Informācija, ko es saņemu par Eiropas Savienību, ir lietderīga
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Vai Jūs skatāties citu Eiropas valstu TV kanālus??
[TV kanāli no citām Eiropas valstīm: tiek izslēgti tādi Eiropas subsidētie kanāli kā
CNN, CNBC, ... Bet var tikt iekļauts, piemēram, Arte, kas ir bi-nacionāls un sniedz ieskatu arī
par to, kas notiek “citā” valstī.]
- Jā .................................................................................... 1
- Nē.................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

JAUTĀT, JA “JĀ”
Q16. Cik bieži Jūs tos skatāties?
Katru dienu ......................................................................... 4
Divas trīs reizes nedēļā...................................................... 3
Reizi nedēļā........................................................................ 2
Reizi pa reizei..................................................................... 1
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
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Q17.

Ja tāds pastāvētu, vai Jūs skatītos speciālu Eiropas Savienības TV kanālu, kas raidītu Jūsu
valodā?
NOLASĪT– TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ..................................................................................... 1
- Nē..................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

FILTRS, JA Q17=1
Q18. Kāda veida raidījumus Jūs gribētu skatīties Eiropas Savienības TV kanālā?
TIKAI VIENA ATBILDE
- Tikai ziņas un dokumentālos raidījumus..............................................1
- Ziņas, dokumentālos raidījumus un kultūras programmas..................2
- Pilna spektra programmas, kādas piedāvā parasti valsts publiskie kanāli, ieskaitot
izklaides programmas ............................................................................3
- [Nezina/NA].................................................................................. .......9

Q19.

Kurš no sekojošiem izteikumiem ir tuvāks Jūsu viedoklim?
NOLASĪT – ROTĒT - TIKAI VIENA ATBILDE
- Politiķiem Saeimā regulāri jāapspriež jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības
nākotni. ..................................................................................................1
- Politiķiem Saeimā visa uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas attiecas uz valsti, bet ES
ārpolitika jāatstāj ES ziņā.......................................................................2
[Nezina/NA] ...........................................................................................9

Q.20.

Es Jums nolasīšu vairākus izteikumus. Lūdzu par katru no tiem sakiet vai Jūs tam piekrītat,
vai nepiekrītat.
NOLASĪT – ROTĒT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ
- Piekrītu ............................................................................. 1
- Nepiekrītu......................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9
a) Eiropas Savienība ir demokrātiska ............................................................1 2
b) Eiropas Savienībai ir būtiska ietekme uz manu ikdienas dzīvi..................1 2
c) Eiropas Savienība var spēlēt aktīvu lomu starptautiskajā politikā.......1 2 9
d) Eiropas Savienība nodarbojas ar jautājumiem, kas man ir interesanti .....1 2
e) Eiropas Savienība nodarbojas ar jautājumiem, kas man ir pārāk sarežģīti1 2
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f) Eiropas Savienība ir labākās pozīcijās, lai aizsargātu mūsu vērtības un dzīves standartu
nekā atsevišķas dalībvalstis ..........................................................................1 2 9

Q21. Vai, Jūsuprāt, Eiropas Savienības institūcijas ir atvērtākas, pieejamākas un atbildīgākas nekā
Jūsu valsts institūcijas?
- Jā ..................................................................................... 1
- Nē..................................................................................... 2
- [Nezina/NA] ...................................................................... 9

DEMOGRAPHICS

D1. Dzimums [NEJAUTĀT - ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]
- Vīrietis .............................................................................. 1
- Sieviete ............................................................................ 2
D2. Cik Jums gadu?:

[_][_] gadus vecs

- ATTEIKUMS/NAV ATBILDES........................................ 99
D3. Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?: [Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA
PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]
[_][_] gadus vecs
- NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU........ 00
- JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU............. 01
- ATTEIKUMS/NAV ATBILDES........................................ 99

D4. 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 - TIKAI VIENA ATBILDE]
- 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
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- 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
- ....................................................................................... 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
- pensionārs...................................................................... 43
- darbu meklējošs ............................................................. 44
- Cits ................................................................................. 45
- (Atteikums)............................................................................................ 99

D5. Par kuru partiju Jūs balsojāt pēdējās nacionālajās vēlēšanās?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Nebalsoju/ nepiedalījos.................................................. 97
- Šajā laikā viņš/ viņa nebija tiesīgi balsot........................ 98
- NA .................................................................................. 99

D6.
- Rīga un Rīgas rajons ....................................................... 1
- cita pilsēta ........................................................................ 2
- lauki.................................................................................. 3
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DUAL FRAME WEIGHT VARIABLES:
ONLY IN POLAND:
D98a.
[ ATVĒRTS JAUTĀJUMS, ATZĪMĒT PRECĪZU SKAITU]

______
0 - Neviena ------ > [ Beigt intreviju D98b]
1 - Viena -------- > [ Beigt intreviju D98b]
27 - 7+
[ Turpināt]
8 - [ Nezin] ------ > [ Beigt intreviju D98b]
9 - [ Atteikums] - > [ Beigt intreviju D98b]

D98b.
[ ATVĒRTS JAUTĀJUMS, ATZĪMĒT PRECĪZU SKAITU]

______
0 - Neviena
8 - [ Nezin]
9 - [ Atteikums]

IN ALL OTHER COUNTRIES:
D99a. Tagad es Jūs lūgšu saskaitīt visas fiksētā telefona līnijas, kas pievienotas Jūsus
mājsaimniecībai. Cik daudz dažādu telefona numuru ienāk Jūsu mājsaimniecībā,
kas ir iekļauti telefona abonentu katalogā.
[ ATVĒRTS JAUTĀJUMS, ATZĪMĒT PRECĪZU SKAITU]

______
0 - Neviena ------ > [ Beigt intreviju D99b]
1 - Viena -------- > [ Beigt intreviju D99b]
27 - 7+
[ Turpināt]
8 - [ Nezin] ------ > [ Beigt intreviju D99b]
9 - [ Atteikums] - > [ Beigt intreviju D99b]

D99b. Cik daudz no šiem … [D99a] katalogā ietvertajiem telefona numuriem tiek lietoti
tikai biznesa nolūkos vai arī elektroniskajām ierīcēm, tādām kā dators un fakss?
[ ATVĒRTS JAUTĀJUMS, ATZĪMĒT PRECĪZU SKAITU]

______
0 - Neviena
8 - [ Nezin]
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9 - [ Atteikums]
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