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KOPSAVILKUMS 

Pētījums Latvijas aktīvo sabiedrisko organizāciju intereses zinātnisko pētījumu jomā ir daļa no 

projekta Zinātnes tirdziņu apmācība, vadīšana un konsultēšana (TRAMS – Training and Mentoring of 

Science Shops), kuru šobrīd veic Baltijas Sociālo zinātľu institūts.  

Galvenie pētījuma mērķi ir (1) izpētīt, cik lielā mērā Latvijas sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas 

sadarbībā ar zinātniekiem pētījumu veikšanā un zinātniskās informācijas izmantošanā, un (2) noteikt 

jomas, kurās sabiedriskajām organizācijām ir nepieciešami pētījumi. 

Pētījumā izmantotās metodes ir (1) anketēšana ar e-pasta starpniecību un (2) ekspertu intervijas ar 

sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Tika apzinātas 500 pētījuma mērķiem atbilstošas sabiedriskās 

organizācijas. 399 dažādām sabiedriskajām organizācijām, kuram bija norādīta e-pasta adrese, tika 

izsūtītas anketas. Derīgas anketas tika saľemtas no 108 organizācijām. Tika aptverti visi Latvijas reģioni 

(Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurzeme, Rīga). No sabiedriskajām organizācijām, kas piedalījās e-pasta 

aptaujā, tika izvēlētas piecas pētniecībā ieinteresētas organizācijas, ar kuru pārstāvjiem tika veiktas 

ekpertu intervijas. 

Pētījumā noskaidrojās, ka sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas zinātniskajos pētījumos un ka 

organizāciju intereses vairāk koncentrējas sociālo pētījumu jomā. Būtisks šķērslis sabiedrisko 

organizāciju un zinātnieku veiksmīgai sadarbībai ir organizāciju iniciatīvas trūkums nepieciešamās 

pētnieciskās informācijas iegūšanai. Zinātnes tirdziņi ir potenciāli veiksmīgs šīs sabiedrisko organizāciju 

un zinātnieku sadarbības problēmu risinājums. 
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IEVADS 

Latvijā darbojas daudzas sabiedriskās organizācijas (turpmāk SO) un katra no tām risina noteiktai 

sabiedrības daļai aktuālas problēmas un iesaistās dažādu grupu interešu aizstāvībā un ir aktīvākā 

sabiedrības daļa. Tomēr, kā norādīts Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 

izstrādātajās Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014. gadam, Latvijā 

pilsoniskā sabiedrība ir tās attīstības sākumstadijā
1
 un šo organizāciju darbība ir saistīta ar vairākām 

problēmām. 

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014. gadam minētas trīs 

problēmu grupas. Pirmkārt, zema iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte un savstarpējā uzticēšanās. Otrkārt, 

iedzīvotāju atsvešinātība no publiskās pārvaldes. Treškārt, iedzīvotāju zināšanu trūkums par sabiedrisko 

organizāciju darbību, to darba rezultātiem un lietderību, līdz ar to arī cilvēku iesaistīšanās līmenis ir 

zems.
2
  

Viens no pamatnostādnēs plānotajiem rīcības virzieniem paredz „nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un 

saprotamu informāciju, kā arī komunikācijas infrastruktūru pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai 

politikas veidošanā”
3
. Informācijas trūkums līdz ar to tiek atzīts par vienu no iemesliem tam, ka 

nevalstiskais sektors nespēj efektīvi līdzdarboties politikā, aizstāvot dažādu iedzīvotāju grupu intereses. 

Dažādi pētījumi ir viens no informācijas avotiem, kas varētu stiprināt organizāciju darbību. Izpētot 

jomas, kurās sabiedriskajām organizācijām trūkst informācijas un to, kādas ir organizāciju pētnieciskās 

intereses un vajadzības, būtu iespējams uzzināt, kādi pētījumi ir aktuāli organizācijām, kas to rezultātus 

varētu pielietot praktiski biedru interešu aizstāvībā. Līdz ar to ieguvumi būtu gan nevalstiskajam 

sektoram, gan pētniekiem, panākot lielāku pētījumu lietderību. Science-shop attīstība ir samērā jauna 

iniciatīva, kā panākt lielāku bezmaksas pētījumu pieejamību sabiedriskajām organizācijām. 

Science-shop jēdzienam atbilstošs termins latviešu valodā vēl nav izstrādāts, taču to varētu saukt par 

zinātnes veikaliņu vai zinātnes tirdziņu, ietverot norādi uz pētījumu piedāvājuma un pieprasījuma 

sastapšanos. Šī pētījuma ietvaros dēvēsim šo iniciatīvu par zinātnes tirdziņiem. 

Zinātnes tirdziņi ir „neatkarīgas apvienības, kas nodrošina neatkarīgu, objektīvu un līdzdalīgu 

pētniecisko atbalstu un risina pilsoniskajai sabiedrībai svarīgus un aktuālus jautājumus.”
4
 Zinātnes tirdziņi 

veicina komunikāciju starp pilsonisko sabiedrību (SO, dažādām kopienām) un zinātniekiem. Zinātnes 

tirdziņi ir vieta, kurā satiekas pētnieki un sabiedrība, un kuros notiek informācijas apmaiņa par reālām 

problēmām. Zinātnes tirdziņu galvenais uzdevums ir veicināt dažādu veidu zinātnisko pētījumu 

                                                           
1
 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas 

pamatnostādnes 2005.-2014. gadam. Iegūts http://www.politika.lv/index.php?id=5779 [aplūkots 07.06.2006.], 3.lpp. 
2
 turpat 

3
 turpat, 4.lpp. 

4
 The International Science Shop Network. To the GeneralOverview of Frequently Asked Questions. Iegūts 

http://www.scienceshops.org/new%20web-content/framesets/fs-about-faq.html [aplūkots 05.06.2006]. 

http://www.politika.lv/index.php?id=5779
http://www.scienceshops.org/new%20web-content/framesets/fs-about-faq.html
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pieejamību sabiedrībai, līdz ar to zinātnes tirdziņi atspoguļo pilsoniskās sabiedrības vajadzības pēc 

konkrētām zināšanām. 

Zinātnes tirdziņi var būt dažādi pēc to darbības formas un finansējuma avotiem. Zinātnes tirdziņi, kas 

darbojas pie universitātēm, pilnībā vai daļēji darboties ar universitāšu finansiālu atbalstu, pētniecībā 

iesaistot universitātes akadēmisko personālu un studentus. Zinātnes tirdziņi var darboties arī kā 

sabiedriskās organizācijas, kas saľem finansējumu no citām sabiedriskām organizācijām vai arī 

uzľēmējiem, kuri atbalsta SO. Citi zinātnes tirdziņi piesaista finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem 

(Eiropas Savienības programmu, valdības vai privāto grantu finansējums), piesaista universitātes 

pētniekus un studentus.
1
 

Zinātnes tirdziņu aizsākumi meklējami 1970. gadā, kad holandiešu ķīmijas studenti vēlējās palīdzēt 

cilvēkiem risināt dažādas problēmas, kuru risināšanai traucēja informācijas un atbilstošu pētījumu 

pieejamības trūkums. Studentu grupas mērķis bija palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi un nodibināt 

ciešākas attiecības ar tiem iedzīvotājiem un zinātniekiem, kuriem aktuāla bija vides aizsardzība. Sākot ar 

1980-tajiem gadiem, zinātnes tirdziņi uzplaukumu piedzīvoja Vācijā, Francijā un Dānijā, un sākotnēji to 

darbība galvenokārt bija saistīta ar pētījumiem par dažādām vides problēmām. 1990-tajos gados zinātnes 

tirdziņu pētījumu lokā ienāca dažādu sociālu un psiholoģisku problēmu risināšana. Šajā laikā zinātnes 

tirdziņu ideja ieinteresēja arī politiķus. 
2
 

Eiropas Komisija Zinātnes un sabiedrības rīcības plānā (Science and Society Action Plan), kas 

pieľemts 2001. gada 4. decembrī, vērtē, ka Eiropā darbojas vairāk kā 60 zinātnes tirdziņi. Aktīvākie un 

attīstītākie no tiem atrodas Nīderlandē, Vācijā, Austrijā, Lielbritānijā un Francijā. Rīcības plāns paredz 

veicināt zinātnes tirdziņu izplatību un izveidot struktūru, kurā zinātne var palīdzēt pilsoniskajai 

sabiedrībai risināt aktuālus un svarīgus jautājumus.
3
  

Saskaľā ar Eiropas Savienības 6. ietvara programmu Zinātne un sabiedrība šobrīd Eiropā tiek īstenots 

projekts Zinātnes tirdziņu apmācība, vadīšana un konsultēšana (TRAMS - Training and Mentoring of 

Science Shops). Šīs programmas mērķis ir ieviest zinātnes tirdziņus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs 

un izveidot starptautisku zinātnes tirdziņu un tiem līdzīgu organizāciju tīklu.
4
 TRAMS projektā piedalās 

19 sadarbības partneri, to skaitā arī Baltijas Sociālo zinātľu institūts no Latvijas.
5
 

                                                           
1
 Science Shops. Thinking the Future and Twinning Old/New Shops: Science Shops vs. Universities. Iegūts 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/minutes_of_workshop_25_11_04_en.pdf [aplūkots 06.06.2006.]. 
2
 Fischer, C., Leydesdorff, L., Schophaus, M. Science Shops in Europe: The Public as Stakeholder Iegūts 

http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/sshops03/ [aplūkots 06.06.2006.]. 
3
 Science Shops: Research for Local Civil Society. Iegūts 

http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/wissenschaftundgesellschaft/ausschreibungen/Download/dat_/fil_1745 

[aplūkots 5.06.2006]. 
4
 The International Science Shop Network. To the General Overview of Frequently Asked Questions Iegūts 

http://www.scienceshops.org/new%20web-content/framesets/fs-about-faq.html [aplūkots 05.06.2006.]. 
5
 Science Shops: Research for Local Civil Society. Iegūts 

http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/wissenschaftundgesellschaft/ausschreibungen/Download/dat_/fil_1745 

[aplūkots 05.06.2006.]. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/minutes_of_workshop_25_11_04_en.pdf
http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/sshops03/
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/wissenschaftundgesellschaft/ausschreibungen/Download/dat_/fil_1745
http://www.scienceshops.org/new%20web-content/framesets/fs-about-faq.html
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/wissenschaftundgesellschaft/ausschreibungen/Download/dat_/fil_1745
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Pirmais posms zinātnes tirdziņu veidošanā ir sabiedrisko organizāciju ieinteresētības un vajadzību 

izpēte, kā arī organizāciju informēšana par tirdziņu priekšrocībām.
1
 Lai izpētītu sabiedrisko organizāciju 

pētnieciskās intereses un ieinteresētību sadarbība ar zinātniekiem, Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu 

fakultātes studenti sadarbībā ar Baltijas Sociālo zinātľu institūtu veica pētījumu Latvijas aktīvo 

sabiedrisko organizāciju intereses zinātnisko pētījumu jomā. 

Tika izvirzīti sekojoši pētījuma mērķi: 

1) izpētīt, cik lielā mērā Latvijas sabiedriskās organizācijas ir ieinteresētas sadarbībā ar zinātniekiem 

pētījumu veikšanā un zinātniskās informācijas izmantošanā. 

2) noteikt jomas, kurās sabiedriskajam organizācijām ir nepieciešami pētījumi. 

Pētījuma gaitā tika izvirzītas un pārbaudītas šādas hipotēzes: 

1. SO ir ieinteresētas zinātnisko pētījumu rezultātu izmantošanā. 

2. SO intereses vairāk koncentrējas sociālo pētījumu jomā. 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai un hipotēžu pārbaudei tika noteikti šādi darba uzdevumi: 

1. Iepazīties ar Latvijā iepriekš veiktajiem pētījumiem par nevalstisko sektoru Latvijā. 

2. Izstrādāt metodoloģiju e-pasta aptaujas veikšanai (izveidot instrumentāriju SO aptaujāšanai, 

ievadvēstuli, kas motivētu aizpildīt aptaujas anketu, un instrukciju tās aizpildīšanai). 

3. Veikt SO e-pasta aptauju un veikt ekspertu intervijas. 

4. Izveidot Latvijas aktīvo un sadarbībā ar zinātniekiem ieinteresēto SO sarakstu, norādot to galvenās 

darbības un pētniecisko interešu jomas. 

5. Apkopot rezultātus un izveidot sarakstu ar SO zinātniskajām vēlmēm. 

                                                           
1
 European Commission (2004). Workshop „Science Shops. Thinking the Future and Twinnign Old/New Shops.‖ Iegūts 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/minutes_of_workshop_25_11_04_en.pdf [aplūkots 06.06.2006.]. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/minutes_of_workshop_25_11_04_en.pdf
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1. SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS LATVIJĀ 

1.1. NEVALSTISKĀ SEKTORA ORGANIZĀCIJU DEFINĪCIJAS 

Pastāv daudzas definīcijas par to, kas ir sabiedriskas organizācijas. Šajā pētījumā izmantotas Latvijas 

politikas dokumentos nostiprinātas definīcijas un jēdzieni. Tā kā tiek izmantoti divi jēdzieni, nevalstiskās 

organizācijas un sabiedriskās organizācijas, tad svarīgi ir saprast, ka nevalstiskās organizācijas jeb 

sabiedriskās organizācijas (SO), jeb biedrības ir publiskas personas - nevaldības organizācijas, kas 

apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju.
1
 

Šī pētījuma ietvaros tiek lietots jēdziens sabiedriskās organizācijas. 

Sabiedriskās organizācijas (nevalstiskās organizācijas) ir organizācijas, kuras veidojušās, 

pamatojoties uz privāto iniciatīvu un kuru mērķis nav peļľas gūšana
2
. 

Visas sabiedriskās organizācijas Latvijā tiek iedalītas biedrībās un nodibinājumos.  

Biedrība ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta brīvprātīga personu apvienība, kas 

nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļľas gūšanas rakstura.  

Nodibinājums (arī fonds) ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts mantas kopums 

(finanšu līdzekļi, nekustamais īpašums u.tml.), kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa 

sasniegšanai, kam nav peļľas gūšanas rakstura. 

Parasti uz nevalstisko sektoru vēl iespējams attiecināt šādus organizāciju veidus: 

 servisa organizācijas, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai par zināmu samaksu, vai arī par brīvu 

(piemēram, NVO centrs) 

 organizāciju apvienības (koalīcijas) – ir organizācijas, kas apvieno vairākas organizācijas 

(piemēram, Latvijas Jaunatnes padome, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome). 

 politiskās organizācijas; 

 reliģiskās organizācijas; 

 arodbiedrības. 

Šī pētījuma ietvaros galvenokārt runāsim par sabiedriskajām organizācijām – biedrībām, jo 

nodibinājumi tikai nošķir noteiktu mantas kopumu, bet neapvieno biedrus – sabiedriski aktīvu iedzīvotāju 

kopumu. Politikas dokumenta Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādņu 2005.-

2014. gadam ietvaros jēdzienā sabiedriskās organizācijas nav ietvertas reliģiskās organizācijas, 

arodbiedrības un politiskās partijas, kas zināmā mērā saistītas ar nevalstisko sektoru, tomēr tām ir 

atšķirīgs tiesiskais statuss, intereses un darbība. Šī pētījuma ietvaros jēdziens SO ietvers arī organizāciju 

apvienības, servisa organizācijas un arodbiedrības, jo tām mērķu sasniegšanā varētu būt nozīmīgas 

pētnieciskās intereses. 

                                                           
1
 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas 

pamatnostādnes 2005.-2014. gadam. Iegūts http://www.politika.lv/index.php?id=5779 [aplūkots 07.06.2006.]. 
2
 turpat 

http://www.politika.lv/index.php?id=5779
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1.2. LATVIJAS SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBA 

2004. gada sākumā „Deklarācijā par I. Emša vadīta Ministra kabineta iecerēto darbību” valdība kā 

vienu no prioritātēm izvirzīja demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu
1
. Ciešā saistībā ar šo 

dokumentu tika izstrādāta valsts programma “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. 

gadam”
2
, kā arī izstrādāts un pieľemts „Biedrību un nodibinājumu likums”

3
. Nevalstisko sektoru 

atbalstoša valsts politika sekmēja SO darbības īpatnību un problēmu aktīvu izpēti
4
.  

Pētījumu dati liecina par Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstības vājumu, jo mazāk kā puse valsts 

iedzīvotāju darbojas kādā SO. Tomēr ir aktīvo iedzīvotāju skaits pamazām pieaug.
5
 Dažādos pētījumos 

laikā SO norāda uz cilvēkresursu, ierindas locekļu, brīvprātīgo, algoto darbinieku, ekspertu, kas sekmētu 

SO mērķtiecīgu izaugsmi, nepietiekamību.
6
 

Turklāt pētījumu veikšanas laikā reģistrētās organizācijas koncentrējas lielākajās valsts pilsētās, un 

kopumā sabiedrisko organizāciju blīvums
7
 ir raksturojams kā zems. 2004. gadā visvairāk SO tika 

reģistrētas Rīgā un Rīgas rajonā (60%), bet vismazāk Ludzas rajonā, kur reģistrētās SO sastādīja 0,3% no 

visu SO skaita.
8
 Protams, jāľem vērā, ka Rīgā un Rīgas reģionā dzīvo vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāju, 

taču pēc pētnieku domām, šāds sabiedrisko organizāciju izvietojums ir saistāms arī ar reģionu labklājības 

līmeni.
9
 Tomēr svarīgi atzīmēt, ka ceturtajā daļā gadījumu organizācijas reģistrācijas vieta nenosaka 

darbošanās vietu, tā, piemēram, organizācija, kas ir reģistrēta Rīgā, vai izveidot filiāles visā valstī. 

Neviendabīgs ir ne tikai SO ģeogrāfiskais izvietojums, bet arī darbības jomu pārklājums. Pieejamie 

dati parāda, ka visvairāk ir organizāciju, kas darbojas izglītības un pētniecības (24.2%), kultūras un 

atpūtas (15.6%), likumdošanas, interešu aizstāvības un politikas (14.8%) jomās.
10

 Taču citu pētījumu 

rezultāti parāda, ka cilvēki vairāk iesaistās reliģiskajās organizācijās (11.9%), arodbiedrībās (11.5%) un 

sporta un atpūtas organizācijās un klubos (9.2%), bet ir mazāk aktīvi sabiedriskā labuma jomā, kas ietver 

vides aizsardzību, sociālo palīdzību, veselības aizsardzību un cilvēktiesības.
11

 Interesanti, ka Kristīnes 

Gaugeres veiktā pētījuma ietvaros lielāka daļa organizāciju, raksturojot darbības jomas atbilstoši 

                                                           
1
 LR Ministru Kabinets (2004). Deklarācija par I. Emša vadīta Ministra kabineta iecerēto darbību. Iegūts 

http://www.mk.gov.lv/index.php/?id=9591 [aplūkots 03.05.2006.]. 
2
 LR Ministru Kabinets (2005). Valsts programma Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5782 [aplūkots 3.05.2006]. 
3
 LR Saeima (2004). Biedrību un nodibinājumu likums. Iegūts http://www.politika.lv/index.php?id=5778 [aplūkots 

02.06.2006.]. 
4
 Sabiedriskās politikas portālā Politika.lv vien publicēti 11 pētījumi, kuri veikti 2004.- 2005. gadā. 

5
 Miezaine, Z., Sīmane, M. (2005). “Politiskā līdzdalība.” Grām.: Rozenvalds, J (zin.red.). Cik demokrātiska ir Latvija: 

demokrātijas audits. Rīga: LU SPPI, 156-158.lpp 
6
 Šīfere, I., Dimanta, R. (2005). Kā trūkst Latvijas NVO? Iegūts http://www.politika.lv/index.php?id=5714 [aplūkots 

01.06.2006]. 
7
 Sabiedrisko organizāciju skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

8
 Gaugere, K. (2005). Pārskats par nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā.2004.gads. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5710 [aplūkots 01.06.2006.]. 
9
 turpat 

10
 turpat  

11
 Miezaine, Z., Sīmane, M. (2005). “Politiskā līdzdalība.” Grām.: Rozenvalds, J (zin.red.). Cik demokrātiska ir Latvija: 

demokrātijas audits. Rīga: LU SPPI, 158-161.lpp. 

http://www.mk.gov.lv/index.php/?id=9591
http://www.politika.lv/index.php?id=5782
http://www.politika.lv/index.php?id=5778
http://www.politika.lv/index.php?id=5714
http://www.politika.lv/index.php?id=5710


 9 

starptautiskam sabiedrisko organizāciju darbības jomu klasifikatoram, izvēlējās tikai vienu darbības jomu, 

bet piebilda, ka darbojās arī citās jomās
1
. 2006. gadā SO cerības atrisināt klasifikācijas problēmas 

saistāmas ar Biedrību un nodibinājumu likuma ieviešanu praksē, pārreģistrējot SO pēc jauniem jomu 

dalījuma principiem. 

Līdz pēdējai pārreģistrācijai, kura notika līdz 2005. gada 31. decembrim, organizāciju iesniegtie gada 

pārskati parādīja, ka daļa no reģistrētām SO nedarbojas
2
, kas vēlreiz apliecināja pilsoniskās sabiedrības 

funkcionēšanas problēmas. 

Viena no būtiskajām problēmām, ko akcentē gan pašas SO, gan SO pētnieki, ir finansējuma piesaiste 

un tā nodrošināšana ilgstošam periodam mainīgajos likumdošanas un finansējuma avotu pieejamības 

apstākļos.
3
  

Tomēr finansējuma nodrošināšanas problēma ir saistīta arī ar SO nespēju skaidri definēt savus mērķus 

un uzdevumus, kā arī zināšanu un prasmju, kas ir būtiskas SO iekšējiem administratīviem procesiem, 

trūkumu. Tieši zināšanu, nevis finansējuma, trūkumu eksperti atzīst par galveno šķērsli SO efektīvai 

darbībai. Gan SO, gan eksperti atzīmē, ka organizācijām trūkst zināšanu:  

 stratēģiskajā plānošanā, organizācijas darbības izvērtēšanā, personāla vadībā; 

 grāmatvedībā, lietvedībā un juridiskajos jautājumos (šīs zināšanu pietrūka arī iepriekš, bet to 

nepietiekamība īpaši aktualizējās saistībā ar jaunās likumdošanas ieviešanu); 

 sabiedriskajās attiecībās, mārketingā un reklāmā.
4
 

Kā sekas nepietiekamām zināšanām dažādās jomās un nespējai piesaistīt finansējumu parādās SO 

tendence reaģēt uz situāciju, nevis pašām to vadīt un mainīt. Pieejamie dati liecina, ka mazāk kā 10% no 

SO ir ieinteresētas un arī piedalās likumdošanas optimizēšanas procesā.
5
 

Kaut arī nav šķēršļu likumdošanā, kas traucētu SO piedalīties politiskajā procesā, zemu SO 

iesaistīšanos politikas ietekmēšanā var skaidrot ar nepietiekamu informāciju par sadarbības veidiem ar 

valsts un pašvaldību institūcijām, ka arī „mehānisku” Eiropas Savienības prasību ievērošanu un 

sadarbības iniciatīvas trūkumu no valsts un pašvaldību puses sadarbībā ar SO.
 6

 Gan valsts un pašvaldību 

darbiniekiem, gan SO pārstāvjiem trūkst informācijas par sadarbības iespējām.  

                                                           
1
 Gaugere, K. (2005). Pārskats par nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā. 2004. gads. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5710 [aplūkots 01.06.2006.]. 
2
 turpat  

3
 Vilka, I., Strupišs, A. (2004). Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: situācijas analīze. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5707 [aplūkots 01.06.2006]. 
4
 Šīfere, I., Dimanta, R. (2005). Kā trūkst Latvijas NVO? Iegūts http://www.politika.lv/index.php?id=5714 [aplūkots 

01.06.2006]. 
5
 NVO ietekme uz likumdošanu Latvijā. Sabiedriskās politikas portāls POLITIKA.LV 

http://www.politika.lv/index.php?id=5694 [aplūkots 01.06.2006. 18:35] 
6
 Sniķere, S., Krieviľa, B., Aleksandrovs, A. (2005). Administratīvās barjeras NVO attīstībā. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5716 [aplūkots 01.06.2006.]. 

http://www.politika.lv/index.php?id=5710
http://www.politika.lv/index.php?id=5707
http://www.politika.lv/index.php?id=5714
http://www.politika.lv/index.php?id=5694
http://www.politika.lv/index.php?id=5716
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1.3. STATISTIKA PAR LATVIJAS SO 

Pastāv nopietnas problēmas ar statistikas datiem SO jomā. Jau 2001. gadā Latvijas Zinātľu akadēmijas 

Ekonomikas Institūta veiktajā pētījumā “Ekonomiskie aprēķini par sabiedriskā labuma organizācijām 

likumdošanā paredzēto nodokļu grozījumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem” atzīmēts, ka 

Latvijā gandrīz nav iespējams iegūt ticamu statistiku par NVO (SO) darbību.
1
 Pirms pārreģistrācijas 

sabiedrisko organizāciju skaits Latvijā bija apmēram 9600
2
, taču precīzs skaits nav zināms. Dažādos 

avotos informācija par organizāciju skaitu ir atšķirīga. 

Pašlaik nav precīzas informācijas par statistiku SO sektorā, jo pēc pārreģistrācijas 2005.gadā to skaits 

ir mainījies. Parādās atšķirīga informācija par SO skaitu. Mārtiľš Bičevskis, kas pārstāv Tieslietu 

ministrijas Tieslietu sekretariātu, norāda, ka “Sausā statistika rāda, ka no vairāk nekā 9600 Uzľēmumu 

reģistrā iepriekš reģistrētajām organizācijām pieteikumus pārreģistrācijai iesniedza mazāk kā puse – 

janvāra pirmajā dienā Biedrību un nodibinājumu reģistrā bija reģistrētas 2818 NVO, vēl 1350 pieteikumi 

jāizskata. Organizācijas, kas nepārreģistrējās tiks likvidētas.”
3
 Iespējams šīs lielās skaitliskās izmaiľas 

parāda reāli aktīvo sabiedrisko organizāciju skaitu.  

Pilnīgi atšķirīga informācija ir pieejama Lursoft mājas lapā, kuru izvēlējāmies par pamatu šī pētījuma 

izlases aprēķināšanai. Pēc šiem datiem pašlaik Latvijā ir reģistrētas 10204 nevalstiskās organizācijas, no 

kurām 72 ir politiskas organizācijas
4
 (skat. 3.1. pielikumu). Interesanti, ka Lursoft publicētajos datos: 

Sabiedrisko organizāciju sadalījums pa Latvijas rajoniem, ņemot vērā SO reģistrēto juridisko adresi 

(skat. 3.2. pielikumu) ir cita informācija par reģistrēto organizāciju kopējo skaitu – 10176.
5
 No tā var 

secināt, ka arī valsts iestādēs nav viennozīmīgas informācijas par šo sektoru, un katrs avots izmanto citu 

SO definējumu, līdz ar to rezultāts ir atšķirīgs. 

2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA UN PĒTĪJUMA NORISE 

2.1. ANKETĒŠANA AR E-PASTA STARPNIECĪBU 

Galvenā informācijas iegūšanas metode šajā pētījumā bija aptauja, kas tika veikta pa e-pastu. 

Anketēšana pa e-pastu šajā pētījumā nodrošina vairākas būtiskas priekšrocības: 

 tā ir ļoti izdevīga laika un izmaksu ziľā, jo anketu izplatīšana aizľem salīdzinoši maz laika, kā arī 

nav nepieciešami papildus līdzekļi anketu kopēšanai un piegādei. 

 ir iespējams ērti sasniegt sabiedriskās organizācijas no visas Latvijas; 

                                                           
1
 Latvijas Zinātľu akadēmijas Ekonomikas Institūts (2001). Ekonomiskie aprēķini par sabiedriskā labuma organizācijām 

likumdošanā paredzēto nodokļu grozījumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budţetiem.‖ Iegūts 

http://www.politika.lv/port.real/files/lv [aplūkots 08.06.2006.].  
2
 Bičkevskis, M. (2006). ―Pēctecības trūkums — ne tikai valsts pārvaldē. Diena, 2006. gada 17. janvāris. Iegūts 

http://www.tm.gov.lv/lv/jaunumi/raksti_runas.html?news_id=635 [aplūkots 08.06.2006.]. 
3
 turpat 

4
 Lursoft (2006). Sabiedrisko organizāciju sadalījums pa veidiem. Iegūts http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_066.html 

[aplūkots 08.06.2006.]. 
5
 Lursoft (2006). Sabiedrisko organizāciju sadalījums pa Latvijas rajoniem. Iegūts http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_050.html 

[aplūkots 08.06.2006.]. 

http://www.politika.lv/port.real/files/lv
http://www.tm.gov.lv/lv/jaunumi/raksti_runas.html?news_id=635
http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_066.html
http://www.lursoft.lv/stat/ur_stat_050.html
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 šāds anketēšanas veids ir izdevīgs arī respondentiem, jo atbildes nosūtīšana ir salīdzinoši vienkārša, 

turklāt anketu respondents var aizpildīt sev izdevīgā laikā, labi pārdomājot savas atbildes. 

Iespējamie trūkumi, ar kuriem jārēķinās, veicot anketēšanu ar elektroniskā pasta starpniecību, ir: 

 zināmas problēmas vispārināt iegūtos datus, jo nevar iegūt informācija par visu mērķa grupu, proti, 

pastāv iespēja, ka atbildēs atsevišķa grupa, kas, pētījuma tēmā ir vairāk ieinteresēta. 

 problēmas rada arī iespējas sasniegt respondentus ar e-pasta starpniecību, jo ne visas Latvijas SO ir 

iespējams sasniegt ar interneta palīdzību. 

 izmantojot bezmaksas e-pasta serverus, ir problēmas noteikt, vai adresāts anketu ir saľēmis
1
  

Tomēr pētījumu praksē ir pierādījies, ka, lai gan pastāv cilvēku tips, kas uz elektroniskajā formātā 

dotajiem jautājumiem atbildēs drīzāk nekā citi, kopumā Internetā veikta anketēšana dod ļoti līdzīgu 

respondenci anketēšanai, kas izdarīta ārpus Interneta vides
2
. Šī pētījuma kontekstā arī ir būtiski, lai tiktu 

sasniegtas SO, kam pētnieciskās informācijas izmantošana ir aktuāla. 

Šī pētījuma ietvaros e-pasta aptauja tika veidota tā, lai pēc iespējas izvairītos no metodei 

raksturīgajiem trūkumiem. Lai pētījuma ietvaros pa e-pastu izsūtītā anketa netiku uztverta kā 

surogātpasts, tika izveidota atbilstoša pavadvēstule, kurā paskaidroti pētījuma mērķi. Lai padarītu anketu 

pēc iespējas pieejamāku visiem respondentiem, anketa organizācijām tika izsūtīta gan latviski, gan 

krieviski. 

Anketa tika veidota pēc iespējas vienkāršāka, lai tajā būtu viegli orientēties, lai tā būtu pēc iespējas īsa 

un vienkārša, lai tās aizpildīšana neaizľemtu pārāk daudz laika. Anketas noformējums bija tāds, lai to 

varētu atvērt arī vecākās Microsoft Word versijās vai citās lietojumprogrammās, piemēram, WordPad. 

Būtiskas problēmas anketas aizpildīšanā varēja radīt respondentu tehnisko zināšanu trūkums, kā arī 

programmatūras nesavietojamība, tāpēc pavadvēstulē tika sniegtas sīkas instrukcijas anketas lejupielādei 

un aizpildīšanai. 

Lai veicinātu respondentu motivāciju piedalīties pētījumā, tika nodrošināts arī alternatīvs anketas 

aizpildīšanas veids, gadījumā, ja respondentam rastos tehniskas problēmas, vai būtu ērtāk nosūtīt 

aizpildīto anketu pa faksu. Pavadvēstulē tika norādīts arī faksa numurs. Tika norādīts arī kontakttelefons 

gadījumiem, ja respondentam rastos kādi jautājumi vai neskaidrības. 

E-pasta aptaujas anketā tika iekļauti šādi jautājumu bloki: 

 organizācijas darbības virzieni; 

 zinātniskās informācijas izmantošana; 

 sadarbība ar zinātniekiem; 

 organizācijas raksturojums. 

                                                           
1
 Hewson, C., Yule, P., Laurent, D., Vogel, C. (2003). Internet Research Methods. A Practical Guide for the Social and 

Behavioral Sciences. London: SAGE Publications, p.37-38. 
2
 turpat, p.44. 
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Tā kā starp elektronisko interviju trūkumiem tiek minēts arī fakts, ka grūti noteikt, kurš organizācijas 

biedrs ir atbildējis uz anketas jautājumiem, jautājumu blokā par organizācijas raksturojumu lūdzām 

norādīt, kādu amatu sabiedriskajā organizācijā ieľem cilvēks, kurš anketu aizpildījis. Šī informācija ļāva 

mums novērtēt saľemto datu kvalitāti atbilstoši atbildētāja informētības līmenim. 

2.2. PLĀNOTĀ IZLASE ANKETĒŠANĀ PA E-PASTU 

Pētījuma ģenerālais kopums ir Latvijā līdz 2006. gada 1. janvārim pārreģistrētās SO, kurām ir 

norādītas e-pasta adreses un kas līdz ar to ir uzskatāmas par aktīvākajām dažādu sabiedrības grupu 

interešu aizstāvībā.  

Lai iegūtu ieskatu par SO pētnieciskajām interesēm, sasniedzamās izlases vēlamais kopums bija 

vismaz 100 organizācijas, kas atbildēs uz elektroniskā pasta aptauju. Ľemot vērā iepriekš veikto pētījumu 

pieredzi, kur uz elektroniskā pasta aptaujām atbildējušas ~20% SO
1
, tika aprēķināts, ka izlasē 

nepieciešams iekļaut vismaz 500-550 sabiedriskās organizācijas. 

Precīza izlases modeļa veidošana nebija iespējama iepriekš minēto iemeslu – precīzas SO statistikas 

trūkuma un SO sarakstu dēļ. Pie tam, e-pasta aptaujām ir raksturīga zema respondence ~20%, tāpēc 

vēlams pētījumā iekļaut pēc iespējas vairāk SO. Līdz ar to pētījumā tika iekļautas visas organizācijas, 

kurām bija norādītas e-pasta adreses, un sasniegto izlases kopumu veido SO pašizlase. 

Lai aptauja iegūtu pēc iespējas daudzveidīgāku informāciju par Latvijas SO zinātniskajām interesēm, 

pētījumā tika iekļautas organizācijas no visiem Latvijas reģioniem. 

Pētījuma sākuma posmā tika apkopota pieejamā statistika par Latvijas SO sadalījumu pa rajoniem un 

aprēķināts arī Latvijas SO procentuālais sadalījums rajonos (skat. 3.3. pielikumu). Šāds sadalījums tika 

pieľemts par vēlamo izlases sadalījumu. Tā kā pētījuma mērķis bija iegūt pēc iespējas aptverošāku 

informāciju, tad šāds izlases sadalījums bija tikai kā ieteicams un galvenais bija iegūt vismaz dažas 

anketas no katra rajona. 

Izlases izveidei bija nepieciešams izveidot pārreģistrēto SO sarakstu katram Latvijas reģionam – 

Rīgas, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionam. Šim mērķim tika apzināti šādi iespējamie 

informācijas avoti: 

1. Informācija no NVO centriem; 

2. Informācija no interneta; 

3. Pa telefonu no SO iegūta informācijas par e-pasta adresēm  

4. Lursoft datu bāzes. 

Latvijas NVO centri ir reģistrētās sabiedriskās organizācijas, kas brīvprātīgi apvieno SO un darbojas 

divos līmeľos: (1) Rajonu NVO centri; (2) Reģionālie NVO centri. Pirmie darbojas noteiktā pilsētā vai 

                                                           
1
 Gaugere, K. (2005). Pārskats par nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā. 2004. gads. Iegūts 

http://www.politika.lv/index.php?id=5710 [aplūkots 01.06.2006.]. 

http://www.politika.lv/index.php?id=5710
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rajonā, nereti ciešā sadarbībā ar pilsētas domi vai rajona padomi. Tāpat arī informāciju par NVO darbību 

rajonos iespējams iegūt pilsētas domju mājas lapās.  

Galveno informāciju pētījumam sniedza reģionālie NVO centri: 

 Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs; 

 Madonas NVO atbalsta centrs (resursu centrs Vidzemei); 

 Zemgales NVO atbalsta centrs; 

 Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs; 

 Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Kontaktējoties un mēģinot iegūt informāciju no NVO centriem, saskārāmies ar vairākām problēmām. 

Pirmkārt, bija vērojams rajonu NVO centru atsaucības trūkums un tas, ka par šiem centriem nav pieejama 

informācija. Līdz ar to nebija informācijas par tādiem rajoniem kā Valka, Gulbene, Ogre, Tukums, 

Kuldīga un Saldus. Otrkārt, SO resursu trūkums reģionos, kas liedza pieeju e-pastam. Daudzām 

organizācijām e-pasts vispār nebija pieejams vai bija norādīta pagasta padomes, skolas vai bibliotēkas e-

pasta adrese. 

Treškārt, problēmas izlases izveidē radīja arī NVO sektora mainīgums. Daudzi NVO rajonu centri 

vairs nepastāv vai darbojas neaktīvi. Tikpat mainīgi ir arī reģionālie centri. Piemēram, Dienvidlatgales 

NVO centrs ir nodibināts tikai 2005. gada beigās, savukārt par tādu centru kā Sēlijas reģionālais NVO 

atbalsta centrs un Viduskurzemes NVO atbalsta centrs darbību informācija vispār nebija pieejama. Vēl 

viens šķērslis informācijas iegūšanai ir arī SO nesenā pārreģistrācija līdz 2006. gada 1. janvārim. NVO 

centri lauka darba veikšanas laikā (2006. gada marta beigas-aprīlis) bija tikai sākuši apkopot informāciju 

par SO. Informācijas apkopošanas ilgums ir saistīts ar NVO centra lielumu. Informāciju no Latvijas 

Pilsoniskās Alianses, kas pārstāv Rīgas reģionu, lauka darba laikā nebija iespējams iegūt. Šim reģionam 

tika izmantota informācija no dažādiem avotiem internetā. 

Vēl viens informācijas iegūšanas variants bija Lursoft datu bāzes. Šajā gadījumā problēma bija 

personīgo datu konfidencialitāte, šī iemesla dēļ datu bāzēs nebija informācijas par SO e-pasta adresēm. 

Iespēja izveidot sarakstu ar SO un telefoniski iegūt informāciju par to e-pasta adresēm tika atzīta par 

pārāk laikietilpīgu un finansiāli neizdevīgu, un netika izmantota. 

Ľemot vērā visas priekšrocības un trūkumus, tika nolemts informāciju iegūt no NVO centriem un 

internetā, tomēr bija nepieciešams ľemt vērā sekojošus ierobežojumus pētījuma veikšanā: 1) lauka darba 

plāns bija jāpielāgo tam, kad no kura NVO centra būs iespējams iegūt SO sarakstus, un 2) bija 

nepieciešams izveidot sarakstus, izmantojot internetā pieejamo informāciju par SO e-pastiem. 

Kopumā, veidojot SO sarakstus (skat. 4. pielikumu), tika apkopotas 500 organizāciju e-pasta adreses. 

Pētījuma gaitā 101 no tām tika atzītas par nederīgām(skat. 3.3. pielikumu), jo e-pastu tām nebija 

iespējams nosūtīt. 
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2.3. E-PASTA APTAUJU VEIKŠANA UN SASNIEGTĀ IZLASE 

E-pasta aptauju sūtīšana un SO sarakstu veidošana bija divi paralēli lauka darba posmi. Iesākumā tika 

veikts neliels pilotpētījums, aizsūtot anketas organizācijām, ar kurām tika runāts pa telefonu, iegūstot e-

pasta adreses. Pēc tam, kad NVO saraksts attiecīgajā reģionā bija pieejams, šī reģiona SO tika izsūtītas 

anketas. Anketu sūtīšana notika pēc lauka darba plāna (skat. projekta pieteikumu 1. pielikumā) un 

izstrādātās metodoloģijas. 

Kopumā SO sarakstos (skat. 4. pielikumu) tika apkopotas 500 organizāciju e-pasta adreses. Pētījuma 

gaitā 101 no tām tika atzītas par nederīgām(skat. 3.3. pielikumu), jo e-pastu tām nebija iespējams nosūtīt, 

un e-pasti tika izsūtīti 399 organizācijām.  

Trīs Rīgas reģiona SO atsūtīja atteikumu piedalīties aptaujā. Līdz 2. maijam tika saľemtas 110 anketas. 

No tām 2 tika atzītas par nederīgām: jo viena bija politiska organizācija, kura neatbilda pētījuma 

nosacījumiem, bet otra organizācija bija atbildējusi gan pa e-pastu, gan pa faksu, tādēļ kļūdas pēc tika 

iekļauta divas reizes. Līdz ar to tika iegūtas 108 anketas, bet datu bāzē numerācija ir no 1-110, divas 

anketas izlaižot. 

Kopumā 8 organizācijas bija izmantojušas iespēju atsūtīt anketas pa faksu, bet 100 SO anketas sūtīja 

elektroniski. 105 no iegūtajām anketām tika aizpildītas latviski, bet 3 organizācijas bija izmantojušas 

anketu krievu valodā. Vēl trīs anketas tika saľemtas pēc lauka darba un datu ievades beigām, tāpēc netika 

iekļautas. 

Sasniegtā izlase (skat. 3.3. pielikumu) atšķīrās no iepriekš plānotās izlases. Rīgas reģiona SO veido 

59.5% no Latvijas organizācijām, bet sasniegtajā izlasē to ir mazāk – 45.4%. Tādi rajoni kā Daugavpils, 

Balvu, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Tukuma un Valkas rajonu SO sasniegtajā izlasē nav. Tas saistīts ar SO 

e-pastu pieejamību, jo šo informāciju galvenokārt sniedza reģionālie NVO centri, savukārt par Rīgas SO 

bija informācija tikai no interneta. No Dienvidlatgales un Zemgales NVO centriem tika saľemts vairāk e-

pasta adrešu. 

2.4. EKSPERTU INTERVIJAS 

Lai padziļināti SO intereses pētījumu dažādās jomās, tika veiktas ekspertu intervijas. Tās tika veiktas 

pēc anketēšanas, jo respondenti-eksperti tika izvēlēti no tām sabiedriskajām organizācijām, kas bija 

atbildējušas uz e-pasta anketu. Ekspertu izvēlē noteicošie bija trīs kritēriji: 

1) organizācija ir mēģinājusi ietekmēt kāda lēmuma pieľemšanu pašvaldības vai valsts līmenī 

(pozitīvas atbildes uz anketas jautājumiem 1.5, 1.6); 

2) organizācija ir izjutusi informācijas trūkumu savu interešu aizstāvēšanai (pozitīvas atbildes uz 

jautājumiem 2.2, 2.3); 

3) organizācijai ir svarīga sadarbība ar pētniekiem un tai ir konkrētas zinātniskās intereses, t.i., 

jautājumi, kurus tā gribētu izpētīt (pozitīvas atbildes uz jautājumiem 3.1, 3.2). 
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Ekspertu izvēle tika veikta tā, lai būtu pārstāvētas dažādas sabiedrisko organizāciju darbības jomas. 

1. tabula 

Intervēto ekspertu saraksts 

Organizācija Respondenta ieņemtais amats 

Latvijas Sarkanais Krusts Attīstības un struktūrvienību koordinatore 

Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne Vadītāja 

Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA” 

Latvija” 

Biroja vadītāja 

Zemgales tūrisma asociācija Valdes priekšsēdētājs 

Aizkraukles rajona partnerība Valdes priekšsēdētāja 

 

Ekspertu interviju vadlīnijas (skatīt 6. pielikumu) tika sastādītas atbilstoši anketas jautājumiem, 

balstoties uz aptaujā iegūto informāciju par organizāciju darbību un pētnieciskajām interesēm. Intervijas 

tika veiktas dziļo, daļēji strukturēto interviju formā. 
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI. SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU „DEMOGRĀFIJA” 

3.1. SO DARBĪBAS REĢIONI 

Pētījuma anketas aizpildīja organizācijas ar dažādiem darbības mērogiem, biedru skaitu un darbības 

ilgumu. Šie raksturojumi veidoja nozīmīgu pamatu pārējo jautājumu analīzei. 

Nedaudz vairāk kā trešā daļa aptaujāto organizāciju (35%) darbojas Latvijas mērogā, kas ir visbiežāk 

minētā atbilde. Starptautiskā mērogā darbojas 27% aptaujāto organizāciju, reģiona līmenī – 21%, bet 

vismazāk aptaujāto SO darbojas pilsētas/pagasta līmenī (15%) (skat. 5.16. pielikumu). 

No organizācijām, kuras atbildēja, ka darbojas reģiona līmenī (21% jeb 23 organizācijas), visvairāk 

aptaujāto SO pārstāvēja Latgales un Zemgales reģionu, attiecīgi – 44% un 39% (skat. 5.17. pielikumu), 

Vidzemes reģionu – 13%, bet Kurzemes – tikai 4%. Neviena SO nav norādījusi, ka darbojas Rīgas 

reģionā. SO, kas pārstāvēja Rīgu, atzīmējušas, ka darbojas Latvijas mērogā. 

3.2. BIEDRU SKAITS UN DARBĪBAS ILGUMS 

Organizācijas pēc biedru skaita tika sadalītas piecos intervālos. Vismazākajās darbojas līdz 20 

biedriem, vislielākajās – virs 500 biedriem. Pētījumā aptaujāto organizāciju vidū dominē organizācijas ar 

vidēju un mazu biedru skaitu (skat. 2.tabulu). Organizācijas ar biedru skaitu līdz 20 cilvēkiem veido 23%, 

bet organizācijas, kurās ir no 21-50 biedriem – 33% no aptaujātajām organizācijām. Pārējās organizācijas, 

kurās ir virs 50 biedriem, aizľem apmēram vienādu īpatsvaru – 14-15% no aptaujātajām organizācijām. 

2.tabula 

Organizāciju biedru skaits 

„Cik daudz biedru šobrīd ir Jūsu organizācijā?” 

Organizāciju lielums Procenti 

< 21 23% 

21-50 33% 

51-100 15% 

101-500 14% 

> 500 15% 

Kopā 100% 

n=94 

Organizācijas pēc darbības ilguma tika sadalītas piecās grupās: nesen izveidotās SO, kas darbojas ne 

ilgāk kā divus gadus; neilgi darbojošās SO, kas darbojas 3-5 gadus; 6-10 gadus vecas SO; pieredzējušas 

SO ar darbības laiku no 11 līdz 20 gadiem, un SO, kas darbojas jau vairāk nekā 20 gadus (skat. 5.15. 

pielikumu).  

Vismazāk aptaujāto SO vidū ir organizāciju, kuras darbojas vairāk nekā 20 gadus (7%). Organizācijas, 

kuras darbojas 3 – 5 gadus, 6-10 gadus un 11-20 gadus veido samērā līdzīgu īpatsvaru aptaujāto 

organizāciju vidū, attiecīgi 24%, 25% un 26%. Jauno organizāciju, kuras darbojas ne vairāk kā divus 

gadus, īpatsvars ir nedaudz mazāks - 18%. 
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3.3. DARBĪBAS JOMAS 

Anketā katrai organizācijai lūdza norādīt trīs galvenās jomas, kurās organizācija darbojas un kuru 

ietvaros cenšas risināt dažādus jautājumus. Visbiežāk minētās jomas aptaujāto organizāciju vidū bija 

bērni un jaunatne (30%), labdarība (28%), kā arī izglītības un zinātnes veicināšana (28%). (skat. 

3.tabulu).  

Salīdzinoši bieži aptaujātās organizācijas minējušas, ka veic profesionālās asociācijas un 

arodbiedrības darbu (21%), darbojas sociālās un reģionālās attīstības veicināšanā (20%) un kultūras jomā 

(18%). Retāk tika minētas tādas jomas kā pilsoniskās sabiedrības attīstība (15%), veselības veicināšana 

(14%), cilvēktiesības (13%) un vides aizsardzība (13%). Vismazāk no aptaujātajām SO darbojas jomās, 

kas saistītas ar ģimeni (9%), sportu (6%) un darba aizsardzību (6%). 

3.tabula 

Organizāciju sadalījums pa darbības jomām 

„Kurā no nosauktajām jomām Jūsu pārstāvētā organizācija darbojas? (ne vairāk kā 3 atbildes!)” 

Organizāciju darbības jomas Procenti 

Bērni un jaunatne 30% 

Labdarība 28% 

Izglītība un zinātne 28% 

Profesionālās asociācijas un arodbiedrības 21% 

Sociālā un reģionālā attīstība 20% 

Kultūra 18% 

Pilsoniskās sabiedrības attīstība 15% 

Veselības veicināšana 14% 

Cilvēktiesības 13% 

Vides aizsardzība 13% 

Ģimene 9% 

Sports 6% 

Darba aizsardzība 6% 

Kopā 240 

n=108 
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4. SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU AKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

4.1. AKTIVITĀŠU JOMA UN BIEŢUMS 

Atbildot uz jautājumu „Kādas sabiedrībai un Jūsu kopienai aktuālas problēmas šobrīd risina Jūsu 

organizācija?”, respondenti varēja brīvā formā aprakstīt organizācijas galvenos darbības virzienus. 

Atbildes uz šo jautājumu sniedza 104 organizācijas, un visbiežāk minētie aptaujāto organizāciju darbības 

virzieni, problēmas bija sociāli atstumto un citu grupu integrācijas veicināšana (minējušas 18 

organizācijas jeb 17%), fiziskās un garīgās veselības veicināšana (17 organizācijas jeb 16%), 

uzľēmējdarbības un lauksaimniecības attīstība, (16 organizācijas jeb 15%), lauku un reģionālā attīstība 

(15 organizācijas jeb 14%), sabiedrības informēšana un izglītošana (14 organizācijas jeb 14%), 

pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas attīstība (13 organizācijas jeb 13%) un izglītības un zinātnes 

attīstība (12 organizācijas jeb 12%). (skat. pielikumu 5.3.) 

Organizāciju raksturo arī biedriem un plašākam cilvēku lokam organizētu, pasākumu, aktivitāšu 

norises biežums. Atbildot uz jautājumu, „Cik bieži pēdējā gada laikā Jūsu organizācijā ir notikušas 

dažādas aktivitātes (piemēram, tikšanās, sapulces, citi pasākumi biedriem un plašākai sabiedrībai)?”, 

pētījuma rezultāti liecina, ka aptaujātajās SO dažādas aktivitātes - tikšanās, sapulces vai citi pasākumi 

biedriem un plašākai sabiedrībai pēdējā gada laikā visbiežāk notikuši 2-3 reizes mēnesī (26%) vai vidēji 1 

reizi mēnesī (23%).  

14% SO tikšanās, sapulces vai citi pasākumi biedriem notikuši reizi nedēļā vai biežāk nekā reizi 

nedēļā (16%). Retāk nekā vienu reizi mēnesī aktivitātes ir bijušas 13% SO, bet 8% tās notiek neregulāri. 

(skat. 1. diagrammu). 

 

1. diagramma 

8%

13%

23%

26%

14%

16%

neregulāri

retāk kā reizi mēnesī

reizi mēnesī

2-3 reizes mēnesī

reizi  nedēļā

biežāk nekā reizi nedēļā

Aktivitāšu biežums

n=108 
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Tātad lielākā daļa aptaujāto organizāciju darbojas vienu vai vairākas reizes mēnesī, tātad samērā 

aktīvi (skat. 2. diagrammu). 

2. diagramma 

21%

49%

30%

Retāk kā reizi

mēnesī/neregulāri

Viena vai vairākas

reizes mēnesī

Viena vai vairākas

reizes nedēļā

Aktivitāšu biežums

n=108 

4.2. SO DARBĪBA, IETEKMĒJOT VALSTS UN PAŠVALDĪBU LĒMUMUS 

Atbildot uz jautājumu „Vai Jūsu organizācija pēdējo 12 mēnešu laikā ir mēģinājusi ietekmēt 

lēmumu pieľemšanu pašvaldību vai valsts institūcijās?”, nedaudz vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto 

(69%) SO norādījušas, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir mēģinājušas ietekmēt lēmumu pieľemšanu 

pašvaldību un valsts institūcijās, 31% to nav mēģinājušas (skat. 3. diagrammu). 

3. diagramma 

31%

69%

Nē

Jā

Mēģinājumi ietekmēt lēmumus

n=108 

Pastāv atšķirības starp SO, kas mēģinājušas ietekmēt lēmumus, gan organizācijas raksturojumā, 

gan arī pēc tā, kādus lēmumus un kādā veidā SO mēģina ietekmēt.  

Kopumā 61 organizācija, atbildot uz atvērto jautājumu “Kādus lēmumus un kā Jūsu organizācija ir 

mēģinājusi ietekmēt pašvaldību vai valsts institūcijās?”, bija norādījusi veidus, kādos tās iesaistās 

lēmumu pieľemšanā. (skat. 5.5. pielikumu) Visbiežāk izmantotais lēmumu ietekmēšanas veids bija 
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interešu lobēšana, kuru minējuši 43% aptaujāto SO. Nedaudz retāk minēta līdzdalība darba grupās, 

politikas dokumentu izstrādē (38%), bet 26% SO sniegušas ieteikumus institūcijām. 

Organizācijas runā ne tikai par to, kādā veidā tās ietekmē lēmumu pieľemšanu, bet arī par to, kāda 

līmeľa lēmumu pieľemšanā tās iesaistās. Visbiežāk SO darbojas, ietekmējot lēmumus attiecībā uz 

konkrētu nozari vai profesiju – 25 organizācijas jeb 34% (skat.4.diagrammu). Vienlīdz bieži SO 

iesaistījušās lēmumu pieľemšanā valsts un pašvaldību līmenī – katru norādījusi 21 organizācija jeb 29%. 

Vismazāk organizāciju darbojas reģionā līmenī (4 organizācijas jeb 6%) un starptautiski (2 organizācijas 

jeb 3%).  

4. diagramma 
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Aplūkojot aptaujāto SO īpatsvaru, kuras pēdējā gada laikā ir mēģinājušas ietekmēt valsts vai 

pašvaldību iestāžu lēmumus dažādās nozarēs, vērojamas zināmas atšķirības. Visaktīvākās ir bijušas 

profesionālās asociācijas un arodbiedrības (91% no 23 organizācijām) ir mēģinājušas ietekmēt lēmumus 

(skat. 5. diagrammu). Lielāks lēmumu ietekmējošo organizāciju īpatsvars ir tikai sporta jomā (100%), bet 

šo jomu kā vienu no 3 galvenajām norādījušas tikai 6 organizācijas. Diezgan aktīvi lēmumus ietekmējušas 

arī organizācijas, kas darbojas darba aizsardzības jomā, kas samērā tuva profesionālo asociāciju un 

arodbiedrību jomai (83% no 6 organizācijām). 

Aktīvi lēmumus ietekmē arī organizācijas, kas darbojas sociālās, reģionālās un kopienas attīstības 

jomā (77% no 22 organizācijām), kā arī organizācijas, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības 

(71% no 38 organizācijām) un indivīda un cilvēktiesību jomā (71% no 14 organizācijām). 

Visretāk lēmumus ietekmējušas organizācijas, kuras darbojas veselības veicināšanas (47% no 15 

organizācijām) un izglītības/zinātnes jomā (43% no 30 organizācijām). 
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5. diagramma 

Mēģinājumi ietekmēt lēmumus pa organizāciju darbības jomām 
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mēģina ietekmēt lēmumus (%)
 

Organizāciju mēģinājumi ietekmēt lēmumus atšķiras ne tikai pa darbības jomām, bet arī pēc 

citiem raksturojumiem – biedru skaita, SO darbības ilguma, tās aktivitāšu biežuma. 

Visaktīvāk lēmumu pieľemšanā iesaistās organizācijas, kuru biedru skaits pārsniedz 500, t.i., 86% 

no 14 organizācijām (skat. 4. tabulu). Gandrīz tikpat aktīvas ir organizācijas, kuru biedru skaits ir 101-

500. 85% no 13 SO iesaistījušās lēmumu pieľemšanā pēdēja gada laikā. Visretāk lēmumu pieľemšanā 

iesaistījušās organizācijas ar biedru skaitu 51-100 (43% no 14 organizācijām). Tomēr atšķirības nav 

statistiski nozīmīgas. 

4. tabula 

 

Sabiedriskas organizācijas biedru skaits 

mazāk 
par 20 

21-50 51-100 101-500 
vairāk 
par 500 

Mēģinājumi 
ietekmēt 
valsts vai 
pašvaldību 
lēmumus 

Jā 
organizāciju skaits 12 20 6 11 12 

% 55% 65% 43% 85% 86% 

Nē 
organizāciju skaits 10 11 8 2 2 

% 45% 35% 57% 15% 14% 

 Kopā 22 31 14 13 14 

n=94 

Līdzdalība lēmumu pieľemšanā ir saistīta arī ar organizācijas darbības mērogu. Visbiežāk lēmumus 

ietekmējušas tās SO, kas darbojas starptautiski – 86% no 29 organizācijām (skat. 5.tabulu). No Latvijas 

mēroga un reģionu ,mēroga organizācijām lēmumu pieľemšanā ir iesaistījušās divas trešdaļas – 68% un 

65%. Vismazāk lēmumu ietekmēšanā līdzdarbojas pilsētas un pagasta līmeľa organizācijas – 44%. 
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Līdzdalība lēmumu pieľemšanā atšķiras arī SO ar dažādu aktivitāšu biežumu – starp aptaujātajām 

organizācijām aktīvākas ir bijušas starptautiskās organizācijas, kā arī SO, kas darbojas Latvijas vai 

reģiona līmenī; bet vismazāk – SO, kas darbojas pilsētas/pagasta līmenī, tomēr atšķirības nav statistiski 

nozīmīgas.  

5. tabula 

Mēģinājumi ietekmēt lēmumus un darbības mērogs 

  

Darbības mērogs 

Latvijas 
mērogs 

Reģiona 
līmenis 

Pilsētas, 
pagasta 
līmenis 

Starptautisks 
līmenis 

Cita 
atbilde 

Mēģinājumi 
ietekmēt 

Jā 
organizāciju skaits 26 15 7 25 1 

% 69% 65% 44% 86% 50% 

Nē 
organizāciju skaits 12 8 9 4 1 

% 31% 35% 56% 14% 50% 

 Kopā 38 23 16 29 2 

n=108 

Intervijās SO pārstāvjiem iegūtā informācija liecina, ka pastāv vairāki modeļi, kā sadarboties ar 

pašvaldībām un valsts institūcijām, un līdzdarboties lēmumu pieľemšanā. Pašvaldība un SO veido 

dialogu, raksta kopīgus projektus, sadarbojas sociālo jautājumu risināšanā. Sadarbība var būt kā 

savstarpējs atbalsts, vai arī tiek slēgts savstarpējs sadarbības līgums.  

SO darbība parasti pievērš uzmanību vai aktualizē kādu problēmu. Intervijās eksperti arī norāda, 

ka bieži ir nepieciešams valsts vai pašvaldības finansiāls atbalsts, lai risinātu dažādus jautājumus vai 

veiktu sabiedrībai vajadzīgas aktivitātes. Intervētie SO pārstāvji pauž pārliecību, ka organizācijas spēj 

ietekmēt pašvaldības lēmumus un veiksmīgi sadarboties. Šo pārliecību stiprina sekmīga pieredze. Kā 

stāsta viens no ekspertiem, valsts lēmumu ietekmēšanai eksperta pārstāvētā SO bija rakstījusi vēstuli 

attiecīgajai ministrijai un sasniegusi vēlamo rezultātu.  

Citās intervijās respondenti saistībā ar līdzdalību lēmumu pieľemšanā akcentēja savu dalību 

lielākās organizācijās, kas apvieno daudzas SO, piemēram, Latvijas Jaunatnes padome vai Latvijas 

Pilsoniskā Alianse un kuru ietekme uz procesiem valstī ir nozīmīgāka. 

Latvijas Jaunatnes padome ir kā lietussarga organizācija daudzām organizācijām un viņi ir 

lielāks spēks nekā mēs vieni paši. 
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5. SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN PĒTNIECĪBA 

5.1. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA 

Uz jautājumu „Vai ir bijuši gadījumi, kad Jūsu organizācijai nav bijusi pieejama vai ir pietrūkusi 

informācija organizācijas viedokļa pamatošanai un interešu aizstāvībai?”, apstiprinoši atbildēja 42% 

aptaujāto organizāciju, bet 58% organizāciju ar šādu situāciju nebija saskārušās. 

Vairāk kā pusei (54%) no sabiedriskajām organizācijām, kas saskārušās ar informācijas trūkumu, 

trūkst statistikas vai pētījumu par konkrētām jomām (skat. 6. diagrammu). Citas biežāk minētās 

problēmas ir statistikas un pētījumu nepilnīgums (15%) – nav pieejama informācija atbilstošajā griezumā, 

nav pieejama interpretācija; kā arī grūtības sadarbībā ar valsts vai pašvaldību iestādēm, kas nesniedz 

pilnīgu informāciju (13%). Desmitā daļa organizāciju ir sakārušās ar resursu trūkumu nepieciešamās 

informācijas ieguvei(10%), nepietiekamu informāciju projektu rakstīšanai (10%). 9% SO saskārušās ar 

informācijas trūkumu par noteiktu apdzīvotu vietu, kā arī par situāciju citās valstīs (5%). 8% organizāciju 

norādījušas, ka trūkst informācijas organizācijas darbības nodrošināšanai. 

6. diagramma 

Informācijas trūkuma situācijas (% no visām organizācijām) 
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Trūkst informācijas projektiem
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Trūkst dažāda veida informācijas organizācijas
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Trūkst informācijas par situāciju citas valstis

n=48 

Nav statistiski nozīmīgu atšķirību informācijas pieejamībā dažāda lieluma sabiedrisko 

organizāciju vidū un organizāciju vidū ar dažādu darbības ilgumu. 

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka informācijas trūkumu vairāk izjūt tieši tās organizācijas, kas 

aktīvāk iesaistās lēmumu pieľemšanā. No 73 organizācijām, kuras pēdējā gada laikā iesaistījušās lēmumu 

pieľemšanā, 48% norādījušas, ka izjutušas informācijas trūkumu, bet aptaujāto 32 organizāciju vidū, kas 

lēmumus nav mēģinājušas ietekmēt, informācijas trūkst tikai 28% (skat. 6.tabulu). Tomēr atšķirības nav 

statistiski nozīmīgas. 
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6. tabula 

Mēģinājumi ietekmēt lēmumus un informācijas trūkums 

 
Līdzdalība lēmumu pieņemšanā 

Jā Nē 

Informācijas trūkums 

Jā 
organizāciju skaits 35 9  

% 48% 28% 

Nē 
organizāciju skaits 38 23 

% 52% 72% 

 Kopā 73 32 

n=105 

Vismazāk informācijas pietrūkst tām sabiedriskajām organizācijām, kuras piedalās likumu 

apspriešanās un atzinumu sniegšanās par tiem - tikai 33% no 9 organizācijām tās trūkst. Savukārt 

vislielākās grūtības ar nepieciešamo datu iegūšanu ir tām SO, kas lēmumu pieľemšanā iesaistījušās, 

sniedzot ieteikumus par likumdošanas un budžeta jautājumiem, informācijas trūkst 75% no 16 šādām 

organizācijām. Informācijas trūkst 46% no 26 organizācijām, kas lobē vai aizstāv sabiedrības grupu 

intereses, 41% no 23 organizācijām, kas piedalās darba grupās likumu un politikas dokumentu izstrādē. 

Vislielākās grūtības informācijas ieguvē ir tām SO, kas darbojas nozares ietvaros, saistībā ar 

tautsaimniecību, profesiju - 54% no 24 organizācijām ir pietrūcis informācijas sava viedokļa pamatošanai 

un interešu aizstāvībai. Informācijas trūkst 43% no 21 aptaujātās organizācijas, kas piedalījušās lēmumu 

pieľemšanā valsts līmenī, un 38% no 21 organizācijas, kas mēģinājušas ietekmēt lēmumus pašvaldību 

līmenī.  

Lai gan zinātniskās informācijas trūkst sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas visās jomās, ir 

atsevišķas sfēras, kurās aptaujātās organizācijas informācijas trūkumu izjutušas vairāk. Visvairāk 

informācijas trūkumu sava viedokļa aizstāvībā izjūt tās organizācijas, kas darbojas sociālās, reģionālās un 

kopienas attīstības jomā, 62% šo organizāciju trūkst dažādu datu. Citas jomas, kur vairāk kā pusei 

darbojošos organizāciju trūkst informācijas, ir: darba aizsardzība (60%), indivīda tiesības un 

cilvēktiesības (57%), profesionālas asociācijas un arodbiedrības (55%) un vides aizsardzība (54%). 

Zināmas grūtības ar informāciju savu interešu aizstāvēšanai ir arī 43% organizāciju, kas darbojas 

pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, tikpat arī izglītības un zinātnes jomā strādājošajām SO, un 40% 

organizāciju ģimenes jomā. 

5.2. INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA 

Atbildot uz jautājumu “Kāda veida zinātnisko informāciju savā darbībā organizācija lieto vai ir 

lietojusi pēdējā gada laikā”, visbiežāk aptaujātās sabiedriskās organizācijas norādījušas, ka izmanto 

sociālos pētījumus (par cilvēkiem, sabiedrību, politiku, ekonomiku, reliģiju u.c.). No 108 aptaujātajām SO 

šādus pētījumus izmanto 57% un gandrīz tikpat - 56% aptaujāto organizāciju – izmanto statistikas datus 

(Centrālās Statistikas pārvaldes informāciju un publikācijas). Trešais visbiežāk minētais informācijas 

veids ir sabiedriskās domas aptauju rezultāti, kurus izmanto 37% organizāciju (skat. 5.7. pielikumu). 28% 
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SO izmanto pētījumus dabaszinātľu jomās (medicīnā, bioloģijā, fizikā, ģeoloģijā u.c. jomās). Cita veida 

zinātnisko informāciju ir izmantojušas tikai 9% aptaujāto SO. Viena organizācija minēja, ka izmanto 

studentu veiktos pētījumus, 3 organizācijas ir izmantojušas pašu veiktos pētījumus, humanitāros 

pētījumus izmantojusi 1 organizācija, pētījumus tehniskajās zinātnēs ir izmantojušas 2 organizācijas un 3 

organizācijas ir izmantojušas starptautiskos pētījumus un statistiku. 

Ekspertu intervijās respondenti norādīja, ka savā ikdienas darbā lieto zinātnisko informāciju: 

statistikas datus, pētījumus par organizācijai svarīgām tēmām. Informācija tiek izmantota dažādiem 

organizācijas darbības virzieniem:  

Rakstot projektus, vai plānojot aktivitātes, pamatojot savu viedokli. 

Eksperti uzskata, ka kopumā informācija ir pieejama, tomēr reizēm ir saskārušies ar to, ka trūkst 

informācijas.  

Tā ir publicēta internetā, izmantojam ANO mājas lapu vai Nacionālās Attīstības plānu. 

Meklējam informāciju internetā, un ja to dara mērķtiecīgi, tad nav problēmu, kaut vai caur to 

pašu Google. 

NVO institūts piedāvā plašus bezmaksas pakalpojumus. 

Citi eksperti – SO pārstāvji - uzskata, ka viľiem nepieciešamā informācija nav apkopota vai 

pieejama tāpēc viľi to vāc paši.  

Ejam pie cilvēkiem taisām aptaujas. 

Eksperti atzīmē, ka SO ir problēmas ar to informāciju, kuras ieguvei ir nepieciešami finansiāli 

līdzekļi. 

Problēmas ir ar maksas informāciju, lai šī informācija būtu vairāk pieejama. 

Eksperti vērtē, ka internetā publicēti ir tikai daži pētījumi, kamēr statistika ir vairāk pieejama. 

Ekspertu vērtējumā labs risinājums būtu, ja SO būtu pieejama informācija, kur varētu meklēt jau 

publicēto zinātnisko informāciju. Vairāku organizāciju pārstāvji uzsvēra, ka problēmas, kuras pašlaik 

risina viľu organizācija, nav pietiekoši pētītas, piemēram, sociāli neaktīvi 15 – 18 gadus veci jaunieši, to 

problēmām un interesēm sociālajā jomā: 

Nav apkopotas informācijas par mazaizsargātajiem cilvēkiem.  

SO trūkst arī pētījumu par tādām tēmām kā vardarbība skolās, dažādi ar jaunatni saistīti aspekti, 

HIV un AIDS, pētījumi par to, kas būtu jāmaina NVO darbībā, pētījumi par lauku attīstību. 

Vispār par cilvēkiem laukos, to atstumtību, nabadzību, invalīdu problēmas un cilvēku resursus var 

papētīt. 

Eksperti norāda, ka informācijas ieguvei izmantojuši arī personiskos kontaktus, sakarus. 

Mans pamatdarbs ir Aizkraukles rajona padomes projektu vadītāja. Tā kā man informācijas ir 

diezgan daudz. Bet, ja es padomāju par saviem kolēģiem pagastos, viņiem tā ir diezgan grūti 

pieejama. 
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5.3. SADARBĪBA AR PĒTNIEKIEM 

Lai raksturotu organizāciju interesi par sadarbību ar pētniekiem, tika uzdots jautājums 

„Novērtējiet, cik svarīga Jūsu organizācijai ir sadarbība ar zinātniekiem, pētniekiem?”. Pētījuma rezultāti 

liecina, ka 76% aptaujāto organizāciju uzskata, ka sadarbība ar pētniekiem ir svarīga (29% uzskata, ka 

sadarbība ir ļoti svarīga, 48% uzskata, ka šāda sadarbība ir svarīga) bet 22% aptaujāto organizāciju 

uzskata, ka sadarbība nav svarīga, un vēl 2% aptaujāto nebija snieguši atbildi. 

Ekspertu vērtējumā sadarbība starp zinātni un SO ir ļoti nepieciešama, lai arī vairākām 

organizācijām sadarbības ar zinātniekiem nekad nav bijis. 

Galvenās sadarbības problēmas, kuras uzskaitīja SO pārstāvji, ir intereses trūkums, jo sadarbības 

veidošanai varētu trūkt motivācijas. Svarīga problēma, kas varētu ietekmēt SO sadarbību ar pētniekiem, ir 

finansiālais aspekts, jo daudzas SO nevar atļauties apmaksāt pētījumus.  

SO no lauku reģioniem uzskata, ka nozīmīga problēma sadarbībai ir pētnieku piesaiste pilsētas 

videi. 

Pētnieki tik tālu uz laukiem nemaz nebrauc. Jūs jau arī daudz iegūsiet, ja, atbraucot uz dziļiem 

laukiem, papētītu to, kā cilvēki dzīvo. 

Zinātnieki varētu painteresēties par to, ko mēs domājam. Viņi varētu nolikt savu galdu arī 

novados, nevis domāt, ka visi pie viņiem tikai uz Rīgu dosies. 

SO „Latvijas Sarkanais Krusts” ir bijusi veiksmīga sadarbība ar pētniekiem pasūtītā pētījumā par 

organizācijas tēlu. Šī informācija tika izmantota, lai informētu sabiedrību, kā arī dažādos projektos. 

Organizācijas pārstāvja vērtējumā svarīgi būtu arī izpētīt, kādas problēmas ir svarīgas katrā rajonā 

atsevišķi. 

Viens no pētnieku un SO iespējamajiem sadarbības modeļiem ekspertu vērtējumā ir Konsultatīvās 

padomes, kurās tiktos zinātnieki un vairākas pētījumos ieinteresētas SO. 

Padomē varētu būt iekšā gan NVO pārstāvji, gan pētnieki. Tikšanās reizi divos mēnešos un grupa 

kopā varētu strādāt. 

Eksperti norāda arī citus aspektus, kas ir svarīgi, lai veidotos veiksmīga pētnieku un SO sadarbība. 

Svarīga ir pētnieku iniciatīva un kontaktu uzturēšana ar SO. 

Uz projektu bāzes. Galvenais, lai pētnieki paši vēlās sadarboties. 

Mēs grieztos pie Jums un Jūs būtu atsaucīgi. Abpusēja sadarbība. 

Lai mēs varētu, kaut pa retam, pasūtīt kādu pētījumu. Izpētīt lauku vajadzības un izveidot 

kontaktus ar pētniekiem 

Zinātnieki varētu piedalīties konferencēs. Ja tā pastāvēšana ir tikai iekš tā datora, tad tā jocīgi – 

kur tad ir tie zinātnieki.  

Man tie zinātnieki neliekas īpaši tālredzīgi cilvēki. 
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5.3. SO PĒTNIECISKO INTEREŠU JOMAS 

Lūdzot novērtēt jomas un formu, kādās organizācijām varētu būt interese saľemt pētnieku 

atbalstu, SO tika uzdots jautājums „Ja Jūsu organizācijai būtu iespēja sadarboties ar pētniekiem, kādas 

būtiskas problēmas Jūsu organizācija vēlētos izpētīt? Kādi pētījumi Jums būtu nepieciešami, ja tos varētu 

veikt bez maksas vai par nelielu samaksu?”. SO sniegtās atbildes apstiprināja pētījuma darba grupas 

sākotnēji izvirzītu pieľēmumu, ka sabiedriskās organizācijas vairāk ir interesē sociāli pētījumi.  

Organizācijām visvairāk ir nepieciešami sociālo zinātľu pētījumi, kas attiecas uz konkrētas 

nozares izpēti (40%) un sociālo zinātľu pētījumi par sociālam problēmām, kas skar visus Latvijas 

iedzīvotājus (36%).  

Svarīgi SO ir arī pētījumi statistikas un dokumentu analīzes jomā, ko norādījuši 18% SO. (skat. 8. 

diagrammu). 

8. diagramma 
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Viena organizācija varēja norādīt vairākas pētījumu jomas, tāpēc procentu summa ir lielāka par 100%. 

Nedaudz retāk minēti sociālo zinātľu pētījumi par reģioniem būtiskus jautājumus (14%), 

dabaszinātľu pētījumiem (14%) un tirgus izpēte nozarē (10%). Retāk aptaujātās SO minējušas 

novadpētniecību un vēsturiskus pētījumus (5%), starptautiskus salīdzinošus pētījumos (3%) un 

inženierzinātľu pētījumus (3%). 

4% no respondentiem izteica interesi par zinātniskajiem pētījumiem, bet nevarēja precizēt 

nepieciešamo pētījumu jomas un tēmas. 
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Gandrīz visās pētījumu jomās biežāk interesi paudušas sabiedriskās organizācijas, kuras ir 

mēģinājušas ietekmēt valsts vai pašvaldību institūciju lēmumus. Par izľēmumu var uzskatīt vienīgi 

statistisko datu un dokumentu analīzes jomu, kas ir saistoša gan tām organizācijām, kas mēģina ietekmēt 

lēmumu pieľemšanu (53%), gan tām organizācijām, kas to pēdējā gada laika nav darījušas (47%). 

Šādu situāciju varētu skaidrot ar to, ka sabiedriskās organizācijas, kas mēģina ietekmēt valsts un 

pašvaldību institūciju lēmumus, iegūstot pieredzi skaidrāk apzinās zinātniskās informācijas 

nepieciešamību veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Savukārt, statistiskās informācijas un dokumentu analīze 

var būt noderīga, lai apzinātos situāciju SO darbības jomā, neatkarīgi no tā, vai organizācijai ir mērķis 

iesaistīties lēmumu pieľemšanā, vai nav. 

SO pētnieciskās intereses nav atkarīgas no organizācijas lieluma. 

Dažāda veida zinātniskās informācijas izmantošanā pastāv cieša saistība starp iepriekšējo pieredzi 

un SO ieinteresētību pētījumos. SO, kas jau iepriekš noradījušas, ka izmantojušas pētniecisko 

informāciju, biežāk norādījušas, ka tam ir interese par sociāliem pētījumiem par problēmu Latvijā, ka arī 

par sociāliem pētījumiem par reģionam būtisku jautājumu. Savukārt organizācijas, kas norādījušas, ka 

zinātnisku informāciju nav izmantojušas, vairāk ir ieinteresētas pētījumos, kas balstīti uz statistikas datu 

un dokumentu analīzi. 

Grūtības minēt konkrētu pētniecisko interešu jomu vērojamas nelielai aptaujāto organizāciju daļai 

(4%). Nav statistiski nozīmīgas saistības starp iepriekšējo informācijas izmantošanas pieredzi, darbības 

mērogu, ilgumu aktivitāšu biežumu un pētniecisko interešu formulēšanas grūtībām. 

Pārējās organizācijas (96%) spēj noteikt pētniecisko interešu jomas un daļa no tām apzinās ne 

tikai jomu, bet arī vēlamās pētījumu tēmas. Pilns pētījumu, kas nepieciešami SO, tēmu saraksts pieejams 

7. pielikumā. 
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SECINĀJUMI 

Pētniecība SO sektorā ir sarežģīta, jo tajā nav vienotu definīciju, statistikas un klasifikācijas. 

Neskatoties uz to, ka SO vajadzētu būt atvērtām un pieejamām, bija vērojamas vairākas problēmas SO 

sasniedzamībā. Tās bija saistītas gan ar SO resursu trūkumu un neatsaucību, gan nevalstiskā sektora 

mainīgumu. 

Pētījuma gaitā aptaujātās 108 SO pārstāvēja Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionu. 

Organizācijas, kas ir no Rīgas uzskata, ka darbojas visas Latvijas mērogā. 

Pieejamie dati liecina, ka mazāk kā 10% no SO piedalās likumdošanas pilnveidošanas procesā, 

aizstāvot dažādu sabiedrības grupu intereses. Šī pētījuma ietvaros apkopotās SO atbildes liecina, ka 

pašvaldību un valsts lēmumus pēdējā gada laikā mēģinājušas ietekmēt 74% SO. Tas liecina, ka pētījumā 

aptaujātas aktīvākās organizācijas. 

Iepriekš veikto pētījumu rezultāti liecina, ka galvenā problēma, kas traucē SO sadarbībai ar valsts 

un pašvaldību institūcijām, ir nepietiekama informācija par sadarbības veidiem. Pētījuma ietvaros 

aptaujātās SO sadarbību ar pašvaldību institūcijām veido biežāk un tā ir veiksmīgāka. Tomēr valsts līmenī 

organizācijas cenšas darboties SO apvienībās, jo uzskata, ka tādā veidā lēmumus ietekmēt ir vieglāk. 

Raksturojot galvenās problēmas sadarbībai ar pētniekiem, SO minēja finansējumu, kā arī 

motivācijas trūkumu gan no SO, gan no pētnieku puses. Šāds situācijas raksturojums pamato zinātnes 

tirdziņu nepieciešamību. 

Aptaujātās SO izmanto samērā daudzveidīgu zinātnisko informāciju – statistiku un pētījumus par 

sev aktuālām tēmām, rakstot projektus, plānojot aktivitātes un pamatojot viedokli un aizstāvot biedru 

intereses. 

Visvairāk informācijas trūkst tām organizācijām, kas mēģina ietekmēt valsts vai pašvaldību 

lēmumus. Nereti problēma nav informācijas trūkums, bet gan iemaľu trūkums informācijas meklēšanā. 

Tāpat arī SO trūkst resursu (piemēram, nav pieejams Internets) informācijas iegūšanai, pašvaldības un 

valsts institūcijas bieži vien nesniedz nepieciešamo informāciju. Tāpat organizācijas, kas darbojas reģionu 

un pagastu līmenī min, ka trūkst informācijas par konkrētu apdzīvoto vietu. Lauku reģionu organizācijas 

vērtē, ka zinātne ir attālinājusies no laukos aktuālajām problēmām. 

Visvairāk ar informācijas trūkumu saskaras tās organizācijas, kas darbojas sociālās, reģionālās un 

kopienas attīstības jomā. Citas jomas, kur trūkst informācijas, ir darba aizsardzība, indivīda tiesības un 

cilvēktiesības, profesionālas asociācijas un arodbiedrības un vides aizsardzība. Zināmas grūtības ar 

pētniecisko informāciju ir arī organizācijām, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, izglītības 

un zinātnes jomā un ģimenes jomā. 

Lielāko interesi SO izrādījušas par sociāliem pētījumiem dažādās nozarēs, ka arī dokumentu un 

statistikas datu analīzi. 
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Pētījums parāda, ka, lai gan SO ir problēmas ar finansiālo nodrošinājumu pētījumiem, tās vēlas 

sadarboties ar zinātniekiem, bet SO vērtējumā galvenajai iniciatīvai ir jānāk no zinātniekiem. Līdz ar to 

rodas situācija, ka zinātniekiem ir sarežģīti noskaidrot, tieši kāda informācija vajadzīga SO darbam. Tikai 

abpusējas ieinteresētības un iniciatīvas rezultātā iespējams pārvarēt informācijas trūkumu, kas pastāv gan 

zinātniekiem par SO sektoru, gan SO par dažādām pētījumu jomām. 

Pētījuma ietvaros ir izveidots pārskats par aptaujāto organizāciju pētnieciskajām interesēm. (Skat. 

7.pielikumu.). 
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