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PĒTĪJUMA VEICĒJS Tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas Fakti"

IZLASE Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 602 Latvijas pastāvīgie
iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem.

Stratifikācijas pazīmes:

a) ģeogrāfiskā (administratīvi teritoriālā);

b) nacionālā.

Izlase aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par Latvijas Republikas
iedzīvotājiem.

APTAUJAS METODE Telefonaptauja (CATI)

INTERVĒŠANAS LAIKS 16.02.2018. – 22.02.2018.

RESEARCHER Market and social research center "Latvian Facts"

SAMPLE 602 permanent residents of the Republic of Latvia, aged 16 and older, were included in
the survey, following the stratified random principle.

Stratification elements:

a) geographical;

b) national.

The sample was calculated, based on the latest statistical data on the residents of the
Latvia.

SURVEY METHOD Telephone survey (CATI)

INTERVIEWING TIME 16.02.2018. – 22.02.2018.



II. Pētījuma rezultāti

II.  Survey results

1. Sadarbības ar Ziemeļvalstīm nozīme un 

vērtējums

1. Importance and evaluation of cooperation with the Nordic 

countries



Sadarbības ar Ziemeļvalstīm nozīme

1 (Not important) 5 (Very important)

1% 1%

11%

31%

53%

3%

0%

25%

50%

75%

 1 (Nav svarīga)  2  3  4  5 (Ļoti svarīga)  Nezina/ NA

Ļoti vai drīzāk 
svarīga – 84% 

Cik svarīga, pēc Jūsu domām, ir laba sadarbība ar 

Ziemeļvalstīm? Lūdzu novērtējiet skalā no 1 līdz 5, 

kur 1 - nav svarīga un 5 - ļoti svarīga

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

How important is it, in your opinion, to have a good 

cooperation with the Nordic countries? Please

evaluate on a scale 1- 5, where 1 - not important, 5 -

very important (Base = all respondents; N=602)

Don’t know / NA
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67%

65%
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31%
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26%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Latvija / Latvia

Lietuva / Lithuania

Igaunija / Estonia

KOPĀ / ALL

"5" "4"

How important is it, in your opinion, to have a good 

cooperation with the Nordic countries? Please

evaluate on a scale 1- 5, where 1 - not important, 5 -

very important (Base = all respondents; N=602)

Cik svarīga, pēc Jūsu domām, ir laba sadarbība ar 

Ziemeļvalstīm? Lūdzu novērtējiet skalā no 1 līdz 5, 

kur 1 - nav svarīga un 5 - ļoti svarīga

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Sadarbības ar Ziemeļvalstīm nozīme: Baltijas valstu salīdzinājums



How do you evaluate the current level of cooperation 

with the Nordic countries? Do you want to see more 

or less cooperation between Latvia and Nordic 

countries or you find the current situation is good?

(Base = all respondents; N=602)

Kā Jūs novērtētu patreizējo sadarbības līmeni 

ar Ziemeļvlstīm? Vai Jūs gribētu redzēt vairāk 

vai mazāk sadarbības starp Latviju un 

Ziemeļvalstīm, vai arī šobrīd tās ir pietiekami?

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Sadarbības ar Ziemeļvalstīm vērtējums

Vairāk sadarbības 
(More cooperation)

63%

Patreizējā sadarbība ir 
pietiekama              

(Present situation is 
good)
21%

Mazāk sadarbības 
(Less cooperation)

1%
Nezina/ NA 

(Don’t know )
15%



Attieksme pret Latvijas ciešāku integrāciju Ziemeļvalstu sadarbībā un tās institūcijās

2%
4%

18%

39%

28%

9%

0%

25%

50%

 1 (Nemaz
nevēlētos)

 2  3  4  5 (Ļoti vēlētos)  Nezina/ NA

Ļoti vai drīzāk 
vēlētos – 67% 

1 (Not at all)
1 (Absolutely yes) Don’t know / NA

Vai jūs vēlētos, lai Latvija ciešāk integrētos

Ziemeļvalstu sadarbībā un tās institūcijās?  

Vērtējumam izmantojiet 5 punktu skalu, kur “1” nozīmē

“nemaz nevēlētos”, bet “5” nozīmē “ļoti vēlētos”

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Would you like Latvia to be more closely 

integrated to Nordic cooperation and these 

institutions? Please evaluate on a scale 1- 5, 

where 1 – “not at all ”, but 5 – “absolutely yes”

(Base = all respondents; N=602)



Attieksme pret Latvijas ciešāku integrāciju Ziemeļvalstu sadarbībā un tās institūcijās

55%

72%

63%

64%

69%

68%

75%

67%

25%

15%

17%

21%

16%

21%

12%

18%

8%

5%

6%

7%

7%

4%

7%

6%

12%

8%

13%

9%

8%

6%

6%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Krievu / Russian

Latviešu / Latvian

65+

51-64

41-50

31-40

16-30

Kopā / Total

D
z
im

tā
 v

a
lo

d
a

 /
N

a
ti

v
e

la
n

g
u

a
g

e
V

e
c
u

m
s

 /
 A

g
e

K
o

p
ā

Ļoti +drīzāk vēlētos (4+5) / Absolutely + rather yes
Neitrāls vērtējums (3) / Neutral (3)
Nemaz + drīzāk nevēlētos (1+2) / Rather no + not at all (1+2)
Nezina, NA  / Don't know, NA

Vai jūs vēlētos, lai Latvija ciešāk integrētos

Ziemeļvalstu sadarbībā un tās institūcijās?  

Vērtējumam izmantojiet 5 punktu skalu, kur “1” nozīmē

“nemaz nevēlētos”, bet “5” nozīmē “ļoti vēlētos”

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Would you like Latvia to be more closely 

integrated to Nordic cooperation and these 

institutions? Please evaluate on a scale 1- 5, 

where 1 – “not at all ”, but 5 – “absolutely yes”

(Base = all respondents; N=602)



2. Svarīgākie priekšnoteikumi, nozares un ieguvumi 

sadarbībā ar Ziemeļvalstīm

2. Most important base, sectors and benefits from 

cooperation with the Nordic countries



Svarīgākie priekšnoteikumi sadarbībā ar Ziemeļvalstīm

9%

13%

15%

46%

74%

34%

45%

45%

37%

19%

17%

14%

12%

6%

3%

32%

24%

23%

9%

2%

8%

4%
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2%
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0% 25% 50% 75% 100%

Mums ir līdzīga sabiedrības
struktūra; līdzīga sociālā kārtība

/ We have similar structure of
society; similar social order

Mūsu kultūras ir līdzīgas / We
have cultural similarities

Mums ir vienādas vērtības / We
share same values

Ģeogrāfiskā tuvība /
Geographical proximity

Mazajām valstīm ir jāsadarbojas /
Small countries need to

cooperate

2 (Pilnībā piekrīt) (Fully agree)
1 (Drīzāk piekrīt) (Rather agree)
0 (Grūti atbildēt) (Can’t say)
-1 (Drīzāk nepiekrīt) (Rather disagree)
-2 (Pilnīgi nepiekrīt) (Fully disagree)

0,0

0,4

0,5

1,1

1,6

-2 -1 0 1 2

Pilnīgi nepiekrīt
Fully disagree

Pilnībā piekrīt
Fully agree

Kādi priekšnoteikumi, jūsuprāt, ir

svarīgi sadarbībā ar Ziemeļvalstīm? 

Vērtējumam izmantojiet 5 punktu

skalu, kur “-2” nozīmē “pilnīgi

nepiekrīt”, bet “2” nozīmē “pilnībā 

piekrīt”

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

What do you think is the most 

important base for cooperation 

with the Nordic countries? Please

evaluate on 5 point scale, where “-

2” is “fully disagree” and “2” is

“fully agree”

(Base = all respondents; N=602)

Vidējais vērtējums 5 

punktu skalā, 

kur -2 nozīmē "pilnīgi 

nepiekrīt" un 2 –

"pilnībā piekrīt”

Avarege rating on 5 

point scale,

where -2 is "fully

disagree” and 2 is

"fully agree”
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40%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65+

51-64

41-50

31-40

16-30

Kopā / Total

V
e
c
u

m
s

 /
 A

g
e

K
o

p
ā

Pilnībā + drīzāk piekrīt / Fully+ rather agree

Grūti atbildēt / Can’t say

Pilnīgi + drīzāk nepiekrīt / Fully + rather disagree

Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat 

apgalvojumam? 

MŪSU KULTŪRAS IR LĪDZĪGAS

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

To what extent do you agree or disagree 

with this statement?

WE HAVE CULTURAL SIMILARITIES

(Base = all respondents; N=602)



1%

6%

8%

13%

26%

29%

32%

33%

37%

40%

41%

51%

51%

82%

0% 25% 50% 75% 100%

 Nezina

Integrācijas un bēgļu politika

Pilsoniskas sabiedrības pilnveidošana

Vienādu tiesību nodrošināšana visiem

Sports

Ārpolitika

Vides aizsardzība

Valsts aizsardzība

Inovācijas un jaunās tehnoloģijas

Sociālā un labklājības politika

Kultūra

Tūrisms

Izglītība un zinātne

Ekonomika

Svarīgākie 
sadarbības 

virzieni

Most important
directions for
cooperationEconomy

Education and science

Tourism

Culture

Social- and welfare policy 

Innovation and new technologies

Defense policy

Environmental protection

Foreign policy

Sport

Equal rights for anyone

Development of civil society

Integration and refugee policy

Don’t know

Tagad es nolasīšu Jums vairākas nozares 

sadarbībai ar Ziemeļvalstīm. Kuras no tām, 

pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās?  

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Now I will read different sectors for cooperation 

with the Nordic countries. Which of them do you 

think that are the most important ones?

(Base = all respondents; N-602)



Lielākie ieguvumi 
Latvijai, ko tai 

sniedz sadarbība 
ar Ziemeļvalstīm

2%

25%

28%

33%

37%

37%

52%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

Grūti atbildēt

Kopā ar Ziemeļvalstīm Latvijai balss
pasaulē izskan spēcīgāk

Kopā ir vieglāk risināt problēmas

Sadarbojoties, mēs varam ietaupīt
naudu

Iedzīvotājiem ir vieglāk pārvietoties
darba vai mācību nolūkos

Mēs varam izmantot viena otra
resursus

Mēs varam palielināt mūsu
tirdzniecības apjomus un

konkurētspēju

Mēs varam mācīties viens no otra We can learn from each other

We can increase our trade and 

competitiveness

We can use each other´s resources

It is easier for people to move around 

for studies and work

We can save money by cooperating

It is easier to solve problems 

together

Together with Nordic countries Latvia

has a stronger voice in the world

Don’t know

Tagad es Jums nolasīšu septiņus

izteikumus. Kuri no tiem, Jūsuprāt, 

raksturo lielākos ieguvumus Latvijai, ko

sniedz tās sadarbība ar Ziemeļvalstīm? 

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Now I will read you seven statements. 

Which of the following options are the 

greatest benefits for Latvia from a 

cooperation with the Nordic countries?

(Base = all respondents; N=602)



36%

12%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

7%

14%

15%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 Nezina/ NA

Cita atbilde

Dziesmu un deju svētki

Pārtikas produktus

Savstarpējo tidzniecību / tirdzniecības iespējas

inovācijas / inovatīvas idejas

Zināšanas / intelektu / intelektuālo potenciālu

Mūsu vērtības (sapratni, uzticēšanos, sirsnību,
laipnību, mierīgumu, ģimeniskumu)

Ražojumus (neprecizēti) / savu produkciju

Ciešāku sadarbību dažādās tautsaimniecības
nozarēs / ekonomikā

Izglītību / studentu apmaiņas programmas

Kokmateriālus / Mežus

Dabas resursus (neprecizēti)

Tūrisma iespējas / Atpūtas iespējas

Kultūru

Darba spēku / cilvēkresursus
Iespējamais 

Latvijas 
ieguldījums 
sadarbībā ar 

Ziemeļvalstīm

Ko, Jūsuprāt, Latvija no savas puses

varētu piedāvāt Ziemeļvalstīm? 

(Bāze =  visi aptaujas dalībnieki; N=602)

What can Latvia in your opinion 

contribute to the Nordic countries?

(Base =  all respondents; N=602)

Labor force, human recources

Tourism, recreation possibilities

Culture

Natural resources

Timber/ Forests

Education/ student exchange programs

Cooperation in different sectors of the economy

Products (not specified)

Our values

Knowledge, intellect, intellectual potential

Innovation, innovative ideas

Mutual trade, trading opportunities

Food products

Song and Dance Festival

Other answer

Don’t know



Retāk minētās atbildes uz jautājumu: «Ko, Jūsuprāt, Latvija no savas puses varētu piedāvāt Ziemeļvalstīm?»  (grafikā «cita 

atbilde»):

- Neskartu dabu / ekoloģisku vidi;

- IT joma / IT speciālistus / zināšanas pat IT tehnoloģijām;

- Pieredzi sociālo problēmu risināšanā / pieredzi ekonomikā / pieredzes apmaiņu;

- Kultūras pasākumus;

- Medicīnas pakalpojumus / veselības aprūpes pakalpojumus;

- Ekoloģisku produkciju / ekoloģisku pārtiku;

- Transporta komunikācijas / Tranzītceļus / Tranzītu;

- Pieredzi sadarbībā ar Krieviju / vidutāja lomu ar Krieviju;

- Amatnieku ražoto produkciju / izstrādājumus;

- Lauksaimniecības produktus / lopkopību;

- Sporta pasākumus / sporta infrastruktūru;

- Tehnoloģijas;

- Mākslu;

- Pieredzi lauksaimniecībā;

- Reliģisko sadarbību;

- Farmāciju;

- Ostas;

- Kūdru;

- Zvejniecības produktus;

- Zemi;

- Baletu;

- Operdziedātājus;

- Infrastruktūras attīstību.



Ko, Jūsuprāt, Latvija no savas puses

varētu piedāvāt Ziemeļvalstīm? 

(Bāze =  visi aptaujas dalībnieki; N=602)

What can Latvia in your opinion 

contribute to the Nordic countries?

(Base =  all respondents; N=602)

28%

22%
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7% 8%
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18%
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16-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-64 gadi 65+ gadi

Darba spēku, cilvēkresursus /Labor force, human resources

Tūrisma iespējas, atpūtas iespējas / Tourism, recreation possibilities

Kultūru / Culture



3. Priekšstati par Ziemeļvalstīm

3. Assciations about Nordic countries



Ziemeļvalstīm raksturīgās vērtības

34%

38%

50%

51%

51%

54%

62%

64%

68%

72%

79%
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33%

25%

29%

24%

29%

22%

19%

13%

17%
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3%
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18%

15%

15%

10%

15%

10%

7%

8%

12%

7%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Uzticēšanās viens otram

Līdzjūtība, spēja izprast citu cilvēku
vajadzības un jūtas

Atklāti un demokrātiski procesi

Ideja, ka visiem cilvēkiem ir vienādas
tiesības un vērtība

Atvērta sabiedrība/ sabiedrība, kurā
pilsoņi iesaistīti lēmumu pieņemšanā

Godīgums

Vārda brīvība

Atbildība par nākamajām paaudzēm

Dzimumu līdztiesība

Izpratne par vides aizsardzību

Sociālā labklājība

Noteikti jā / Certainly
yes

Zināmā mērā / To some extent Nē/No Nezina/Don’t know

Vērtības ir tas, kas cilvēkus apvieno no dažādām 

kultūrām un kopienām. Vai, Jūsuprāt, sekojošās 

vērtības ir vai nav raksturīgas Ziemeļvalstīm?

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Values are something that get people together 

within different cultures and communities. Do you 

find any of the following values as typical for the 

Nordic countries? (Base =  all respondents; N=602)

Social welfare

Environmental awareness

Gender equality

Responsibility for future generations 

Freedom of expression/ speech

Honesty

Open and inclusive society

The idea that all humans beings have 

same rights and value

Open and democratic processes

Empathy, ability to perceive the needs 

and feelings of others

Trust in each other



Ziemeļvalstīm raksturīgās vērtības

Kā Ziemeļvalstīm raksturīgas vērtības spontāni vēl tika minētas:

- Apdomība/ pārdomātu lēmumu pieņemšana;

- Kārtīgums / punktualitāte;

- Uzticība;

- Ģimeniskās vērtības;

- Konservatīvisms/ tradīcijas;

- Atsaucība;

- Augsts pašnovērtējums;

- Tolerance;

- Taisnīguma izjūta;

- Pieklājība.



Trūkumi 
Ziemeļvalstīs 

40%

24%

7%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 Nezina/ NA

Nav nekā tāda / viss kārtībā

Cita atbilde

Slikta attieksme pret dzīvniekiem

Liekulība/ daudz tukšas runāšanas

Tūristu uzvedība Latvijā (dzer, sekstūrisms)

Pārprasta/ pārāk liberāla demokrātija

Pārāk liberāla attieksme pret bērnu seksuālo
izglītību (ļauj bērniem izvēlēties sev dzimumu)

Pārspīlēts sociālais taisnīgums (pārāk daudz dažādi
pabalsti)

Pārspīlēta dzimumu līdztiesība/ genderisms

Pārāk augstas cenas / dārga dzīvošana

Aukstums/ sals

Pārāk toleranti/ dzīvo ilūzijās / nedomā par savu
nāciju ilgtermiņā

Pārāk brīva seksuālā uzvedība/ izlaidīgums / morāla
degradācija/ neievēro reliģijas noteikumus

Pārāk toleranta/ iecietīga attieksme pret
seksuālajām minoritātēm

Klimats (tumšs, drūms, saules trūkums)

Noslēgtība / individuālisms / introvertums /
vienaldzīga attieksme

Augstprātība / snobisms/ uzskata sevi par pārākiem

Neadekvāta politika bērnu tiesību jautājumos /
radikāli bāriņtiesu lēmumi (par niecīgām sūdzībām)

Pārāk toleranta/ iecietīga attieksme bret bēgļiem /
imigrantiem

Viendzimuma laulību atbalstīšana

Sakiet, lūdzu, vai ir kaut kas tāds, kas Jums 

nepatīk Ziemeļvalstīs? Kaut kas tāds, no kā 

mums nevajadzētu ņemt piemēru? 

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Is there something you don´t like about the 

Nordic countries? Is there something we 

should not take as an example? 

Base =  all respondents; N=602)

Support for same-sex marriages

Overly tolerant attitude towards refugees and immigrants 

Inadequate policy on children's rights / too radical decisions of Orphan's courts 

Arrogance, snobbery, consider themselves superior 

Privacy, individualism, introvertum, indifferent attitude

Coldness, Frost

Prices are too high

Too tolerant, living in ilusions

Too tolerant attitude towards sexual minorities

Climate (dark, lack of sun)

Too free sexual behaviour

Excesive gender equality, genderism

Exaggerated social justice (lot of social benefits)

Too liberal attitude towards children’s sexual education

Too liberal democracy

Non-cultural, vulgar tourists

Hypocrisy

Bad attitude towards animals

Other answer

There is no such thing

Don’t know
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Edvards Hāgerups Grīgs (komponists)

Pepija Garzeķe

zvejnieki, zveja, zivis

Ūle Einars Bjērndalens (biatlonists)

Fjordi

Nokia

Žans Sibelius (komponists)

Ledus / Sniegs / Aukstums

Pērs Gints

Sigrida Unsete (rakstniece)

Alfrēds Nobels / Nobela prēmija

Ziemeļbriedis

Henriks Ibsens (rakstieks)

Knuts Hamsuns (rakstnieks)

Hokejs

Ūlofs Palme

Hans Kristians Andersens

ABBA

karalis / karaliene / karaliskā ģimene

Santa Klauss / Ziemassvētku vecītis

Sportisti / sasniegumi sportā

Troļļi

Karlsons

Astrīda Lingrēna

Vikingi
Personas vai tēli, 
kas vispirms nāk 
prātā, domājot 

par Ziemeļvalstīm

Vikings

Astrid Lindgren

Karlsson-on-the-Roof

Trolls

Athlets, achievements in sport

Santa Claus

Royal family, Kings

ABBA

Hans Christian Andersen

Ulof Palme

Knut Hamsun

Ice Hochey

Henrik Ibsen

Reindeer

Alfred Nobel, Nobel Prize

Fjords

Sigrid Undset

Per Gynt

Fishing, fish

Ice, snow, could

Jean Sibelius)

Nokia

Ole Einar Bjoerndalen (biatlonist)

Pippi Longstump

Edvard Hagerup Grieg

Other answer

Kāda persona vai tēls Jums vispirms nāk 

prātā, kad Jūs domājat par Ziemeļvalstīm? 

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=602)

Which person or character comes first into 

your mind when thinking on Nordic countries?

(Base =  all respondents; N=602)



Retāk minētās atbildes (grafikā «cita atbilde»):

- Sportisti: Svens Tumba Johhansons (zviedru hokejists); Ingemars Stēnmarks (zviedru slēpotājs), 
Petter Solberg (norvēģu rallija braucējs), Hokeja komanda 'Sverige’, Zlatan Ibrahimovic
(futbolists);

- Pasaku tēli: Līsbeta Salandere, Sniega karaliene, Nils Holgersons, Gēsta Berlings, Emīla nedarbi, 
Ziemeļmeita;

- Sabiedriski un politiski aktīvas personas: Urho Kekonens (ex Somijas prezidents), Laila Freivalde
(Zviedrijas finanšu ministre); Anna Žīgure; Dzulians Asanžs, Tomas Lidmans; Karls Gustavs 
Mannerheims; 

- Daba: Ziemeļblāzma, Lāči, Baltais lācis, Lapzeme, Ziemeļbrieži, Sniega cilvēks;

- Ceļotāji, polārpētnieki: Tūrs Heijerdāls, Roalds Amundsens; Fritjofs Nansens;

- Rakstnieki  un kultūras darbinieki: Tūve Marika Jānsone,  Selma Lagerlēva, gleznotājs Edvards 
Munks, kino režisors Ingmars Bergmans; 

- Konkrēti monarhi: Zviedru karalis Kārlis Gustavs, Kārlis XII, Dānijas karaliene;

- Mūziķi: Bjorka, Roxet, Lords;

- Zīmoli: Husqvarna, Volvo; Statoil;

- Mitoloģiski tēli: Tors, Odins;



PALDIES PAR UZMANĪBU!

THANK YOU!


