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Pētījuma mērķis un tālākā
izmantošana
 Iegūt datus par sabiedrības attieksmi pret Valsts 

policiju un Valsts policijas darbu, galvenajiem 
uzticēšanās un neuzticēšanās iemesliem, izmantot 
datus kā vienu no policijas darba vērtēšanas 
kritērijiem.

 Dati iegūti gan par visu Latvijas teritoriju  Dati iegūti gan par visu Latvijas teritoriju 
(telefonintervijas 1000), gan īpaši detalizēti par Talsu 
policijas iecirkņa apkalpojamo teritoriju –
Talsu, Dundagas un Rojas novadiem (tiešās 
intervijas respondenta dzīves vietā 1006).

 Iegūto datu izmantošana paredzēta policijas darba 
plānošanai 2010. gadam.



Uzticēšanās Valsts policijai novados
(Talsi, Dundaga, Roja)

Nemaz 

Drīzāk 
neuzticas

20

Drīzāk uzticas
54

Uzticēšanās Valsts policijai (%)

Nemaz 
neuzticas

6

Pilnībā uzticas
14

Grūti pateikt
6

Bāze: visi respondenti, n=1006

Vidējais rādītājs - 2,8 
punkti četru punktu 

skalā

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs uzticaties Valsts policijai?



Uzticēšanās – Latvijas un novadu
iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums

55

10

54

14

Drīzāk uzticas

Pilnībā uzticas

Uzticēšanās Valsts policijai - Latvijas un novadu iedzīvotāju 
viedokļu salīdzinājums (%)

Visa Latvija (n=1000)

Novadi (n=1006)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs uzticaties Valsts policijai?
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Bāze: visi respondenti Latvijā un Talsu, Dundagas un Rojas novados, skaitu (n=) skatīt attēlā



Uzticēšanās rādītāju salīdzinājums pa
gadiem (2003, 2007, 2009)

6 25 55 10 42009 (n=1000)

Uzticēšanās Valsts policijai - salīdzinājums pa gadiem (%)

Nemaz neuzticas Drīzāk neuzticas Drīzāk uzticas Pilnībā uzticas Grūti pateikt
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Bāze: visi respondenti attiecīgajā aptaujas gadā, skaitu (n=) skatīt attēlā

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs uzticaties Valsts policijai?



Apmierinātība ar Valsts policijas darbu
novados (Talsi, Dundaga, Roja)

Pilnībā 

Drīzāk 
neapmierināts

19
Drīzāk 

apmierināts
54

Apmierinātība ar Valsts policijas darbu (%)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/-a ar Valsts policijas darbu?

Pilnībā 
neapmierināts

4

Pilnībā 
apmierināts

14

Grūti pateikt
8

Bāze: visi respondenti, n=1006

Vidējais rādītājs - 2,9 
punkti četru punktu 

skalā



Apmierinātība – Latvijas un novadu
iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums
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Drīzāk apmierināts

Pilnībā apmierināts

Apmierinātība ar Valsts policijas darbu - Latvijas un novadu 
iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums (%)

Visa Latvija (n=1000)

Novadi (n=1006)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/-a ar Valsts policijas darbu?
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Bāze: visi respondenti Latvijā un Talsu, Dundagas un Rojas novados, skaitu (n=) skatīt attēlā



Apmierinātība ar Ceļu policijas darbu
(Talsi, Dundaga, Roja)

Drīzāk 
neapmierināts

15

Drīzāk 
apmierināts

43

Apmierinātība ar Ceļu policijas darbu (%)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/-a ar Ceļu policijas darbu?
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Bāze: visi respondenti, n=1006

Vidējais rādītājs - 3,0 
punkti četru punktu 

skalā



Neuzticēšanās Valsts policijai iemesli
novados (Talsi, Dundaga, Roja)
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Neredz policistus, policisti slikti strādā, neko nedara

Negatīva personīgā pieredze

Korupcija, kukuļņemšana policijas darbā

Iemesli, kādēļ iedzīvotāji neuzticas Valsts policijai (%)*

Jautājums aptaujā: Kas ir galvenie iemesli, kādēļ Jūs neuzticaties Valsts policijai?
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Ir daudz neatklāti noziegumi, ilgstoši neatrisināti 
jautājumi

Policisti nereaģē, neiejaucas, atsaka palīdzību

Policisti nav godīgi, godprātīgi, nerīkojas likumīgi

Neieinteresētība un vienaldzība no policijas 
darbinieku puses

Bāze: respondenti, kuri neuzticas Valsts policijai, n=263
*Attēlotas tikai tās atbildes, kuras minējuši vismaz 3% aptaujāto!



Uzticēšanās Valsts policijai iemesli
novados (Talsi, Dundaga, Roja)
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Policija strādā, veic savu 
darbu, pienākumus, nodrošina kārtību

Policija rada drošības sajūtu, aizstāv, palīdz

Nav iemesla, pamata neuzticēties, nav negatīvas 
pieredzes

Iemesli, kādēļ iedzīvotāji uzticas Valsts policijai (%)*

Jautājums aptaujā: Kas ir galvenie iemesli, kādēļ Jūs uzticaties Valsts policijai?

10

7

5

4

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kādam ir jāuzticas; kam citam, lai uzticas, ja ne policijai

Pozitīva personīgā pieredze

Nav bijusi saskarsme ar policiju

Uzticas kā valsts struktūrai, kā amatpersonām, kā 
valsts varai

Policijas darbinieku pozitīvs tēls - laipni, pretimnākoši

Bāze: respondenti, kuri uzticas Valsts policijai, n=680
*Attēlotas tikai tās atbildes, kuras minējuši vismaz 3% aptaujāto!



Saskarsme ar Valsts policiju pēdējo
divu gadu laikā (Talsi, Dundaga, Roja)

Ir saskārušies
53

Saskarsme ar Valsts policiju pēdējo divu gadu 
laikā (%)

Jautājums aptaujā: Sakiet, lūdzu, vai pēdējo divu gadu laikā Jums personīgi ir bijusi saskarsme ar Valsts policiju?

Nav 
saskārušies

47

Bāze: visi respondenti, n=1006



Saskarsmes ar Valsts policiju veidi – Latvijas 
un novadu iedzīvotāju datu salīdzinājums 
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Policijas iecirkņi

Ceļu policija

Saskarsmes ar Valsts policiju veidi pēdējo divu gadu laikā -
Latvijas un novadu iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums (%)

Visa Latvija (n=1000)

Novadi (n=1006)

Jautājums aptaujā: Sakiet, lūdzu, vai pēdējo divu gadu laikā Jums personīgi ir bijusi saskarsme ar...?
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Bāze: visi respondenti Latvijā un Talsu, Dundagas un Rojas novados, skaitu (n=) skatīt attēlā



Atbildes uz apgalvojumiem novados
(Talsi, Dundaga, Roja)
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Ikvienam iedzīvotājam ir pašam aktīvi jāiesaistās savas 
dzīves vietas drošības problēmu risināšanā

Es jūtos drošāk, ja ikdienā redzu policiju veicam apgaitu 
(patrulēšanu) manā dzīves vietā

Savā dzīves vietā es jūtos droši

Policija manā dzīves vietā ir viegli sasniedzama un 
pieejama

Ja vien tas ir iespējams, es izvairos vērsties policijā

Nemaz nepiekrīt Drīzāk nepiekrīt Drīzāk piekrīt Pilnībā piekrīt Grūti pateikt

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem apgalvojumiem par Valsts policiju?
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Sabiedriskā kārtība manā dzīves vietā ir pilnībā nodrošināta

Manā dzīves vietā policija risina arī mazus, sīkus 
likumpārkāpumus

Manā dzīves vietā policija ir labi informēta par drošības 
problēmām, kas uztrauc vietējos iedzīvotājus

Manā dzīves vietā policija sekmīgi risina tās drošības 
problēmas, kas uztrauc vietējos iedzīvotājus

Ikdienā savā dzīves vietā es regulāri redzu policijas 
darbiniekus, kas pilda savus pienākumus

Esmu labi informēts par to, ko ir darījusi iecirkņa policija 
pēdējā gada laikā, lai nodrošinātu kārtību manā dzīves vietā

Manā dzīves vietā policija iesaista iedzīvotājus dažādu 
drošības problēmu risināšanā

Bāze: visi respondenti, n=1006



Atbildes uz apgalvojumiem -
tendences
 90% iedzīvotāju piekrīt, ka pašiem jāiesaistās savas 

dzīvesvietas drošības problēmu risināšanā.
 Novadu iedzīvotāji izteikti biežāk kā Latvijas iedzīvotāji 

kopumā piekrituši, ka savā dzīvesvietā jūtas droši (75% un 
63%).

 Novadu iedzīvotāji izteikti biežāk kā Latvijas iedzīvotāji 
kopumā piekrituši apgalvojumam, ka viņu dzīvesvietā 
policija ir labi informēta par drošības problēmām, kas 
uztrauc vietējos iedzīvotājus (50% un 41%).

 Novadu iedzīvotāji izteikti biežāk kā Latvijas iedzīvotāji ir 
uzskatījuši, ka ir labi informēti par iecirkņa policijas darbu 
(32% un 19%). 



Informētība par Valsts policijas darbu
(Talsi, Dundaga, Roja)

Pilnībā 
neinformēts

Drīzāk 
neinformēts

33

Informētība par Valsts policijas darbu (%)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik informēti Jūs jūtaties par Valsts policijas darbu kopumā?

neinformēts
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informēts
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Pilnībā 

informēts
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Grūti pateikt
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Bāze: visi respondenti, n=1006

Vidējais rādītājs - 2,6 
punkti četru punktu 

skalā



Informētība par policijas darbu – Latvijas un 
novadu iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums
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Drīzāk informēts

Pilnībā informēts

Informētība par Valsts policijas darbu - Latvijas un novadu 
iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums (%)

Visa Latvija (n=1000)

Novadi (n=1006)

Jautājums aptaujā: Novērtējiet, lūdzu, cik informēti Jūs jūtaties par Valsts policijas darbu kopumā?
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Bāze: visi respondenti Latvijā un Talsu, Dundagas un Rojas novados, skaitu (n=) skatīt attēlā



Informētība par policijas darbu -
tendences
 Novadu iedzīvotāji sevi uzskata par salīdzinoši vairāk 

informētiem – ja Latvijā kopumā 43% uzskata, ka ir 
drīzāk vai pilnībā informēti par Valsts policijas darbu, tad 
novados šādu iedzīvotāju ir 57%.

 Salīdzinoši biežāk sevi par informētiem uzskatījuši 55-57  Salīdzinoši biežāk sevi par informētiem uzskatījuši 55-57 
gadīgie (64%), uzņēmēji, pašnodarbinātie, paši sev 
darba devēji (62%), mājsaimnieces (63%) un pensionāri 
(66%) kā arī Talsu novada, izņemot Talsu 
pilsētu, iedzīvotāji (61%).



Informācija, kādu iedzīvotāji vēlētos
saņemt par Valsts policijas darbu
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Informācija, kādu iedzīvotāji vēlētos saņemt par Valsts policijas darbu (%)*

Jautājums aptaujā: Kāda veida informāciju par Valsts policijas darbu Jūs vēlētos saņemt?
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Kur meklēt palīdzību, kā rīkoties, kā sasniegt policiju 
nepieciešamības gadījumā

Par noziedzniekiem, aizturētajiem, atklāt noziedznieku 
personības

Nav nepieciešama nekāda informācija

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=1006
*Attēlotas tikai tās atbildes, kuras minējuši vismaz 2% aptaujāto!



Veidi, kā iedzīvotāji vēlētos saņemt
informāciju par Valsts policijas darbu
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policijas darbu (%)

Jautājums aptaujā: Kādā veidā Jūs vislabprātāk saņemtu informāciju par Valsts policijas darbu?
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Bāze: visi respondenti, n=1006



Gatavība līdzdarboties – Latvijas un 
novadu iedzīvotāju viedokļu salīdzinājums
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Gatavība līdzdarboties sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanā - Latvijas un novadu iedzīvotāju viedokļu 

salīdzinājums (%)

Visa Latvija (n=1000)

Novadi (n=1006)

Jautājums aptaujā: Vai Jūs personīgi būtu gatavs/-a līdzdarboties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā savā dzīves vietā?
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Bāze: visi respondenti Latvijā un Talsu, Dundagas un Rojas novados, skaitu (n=) skatīt attēlā



Iemesli, kādēļ iedzīvotāji nebūtu gatavi
līdzdarboties
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Jautājums aptaujā: Kas ir galvenie iemesli, kādēļ Jūs nebūtu gatavs/-a līdzdarboties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā savā dzīves vietā?
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Bāze: respondenti, kuri nebūtu gatavi līdzdarboties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā savā dzīves vietā, n=433



Veidi kā būtu gatavi līdzdarboties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

63

51

50

Pieskatīt kaimiņa īpašumu viņa prombūtnes laikā

Piedalīties talkās, sakopjot apkārti, padarot to 
drošāku

Ziņot policijai par svešām, nepiederošām personām 

Veidi, kā iedzīvotāji būtu gatavi līdzdarboties sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanā (%)

Jautājums aptaujā: Pasakiet, lūdzu, ko no minētā Jūs pats/pati personīgi būtu gatavi darīt?
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Bāze: visi respondenti, n=1006



Iecirkņa inspektora atpazīstamība
novados (Talsi, Roja, Dundaga)
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Jautājums aptaujā: Cik labi Jūs pazīstat iecirkņa inspektoru, kurš apkalpo teritoriju, kurā atrodas Jūsu dzīves vieta?

Zinu tikai 
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nezinu pēc 

izskata
11
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izskata
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Bāze: visi respondenti, n=1006



Būtiskākās sabiedriskās kārtības un
drošības problēmas dzīvesvietā
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pārsniegšana, trakošana ar automašīnām u.c.)

Dzērāji, alkoholiķi, dzeršana, alkohola lietošana

Tumšas ielas, pagalmi, trepes, slikts apgaismojums

Zagšana, zādzības

Būtiskākās sabiedriskās kārtības un drošības problēmas (%)*

Jautājums aptaujā: Jūsuprāt, kas ir būtiskākās sabiedriskās kārtības un drošības problēmas Jūsu dzīves vietā?
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patrulēšana
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Narkomāni, narkotiku lietošana

Bomži, bezpajumtnieki, aizdomīgas, nepiederošas personas

Problēmu nav, viss ir kārtībā

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=1006
*Attēlotas tikai tās atbildes, kuras minējuši vismaz 3% aptaujāto!



Aptaujas tehniskā informācija

 Veikta 2009. gada nogalē (novembris – decembris) 

 Sasniegtā izlase – 1006 respondenti.

 Izlases metode: nejauša nacionāli reprezentatīva izlase. 

 Pētījuma novados mērķa grupa – Latvijas iedzīvotāji vecumā no 
16 – 74 gadiem. 

 Aptaujas metode:  tiešās intervijas respondenta dzīvesvietā  

 Izpildītājs – SIA Fieldex. 

 Dati iegūti projekta “Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz 
sabiedrību vērsts policijas darbs” ietvaros. Projekts tiek finansēts 
ar Eiropas Komisijas programmas “Noziedzības novēršana un 
apkarošana” atbalstu. 

Ar programmas 
„Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu

Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāts


