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Projekta uzdevumi

• Anomijas mērījumi un iespaids

• Vērtības un politiskā līdzdalība

• Vērtības, mediju patēriņš un attieksmes

• Padomju prakses un vērtības mūsdienu 
sabiedrībā

• Mūsdienu ģimenes modeļi Latvijā

• Vērtības un reproduktīvā uzvedība



Pirmā posma galvenie rezultāti

• Pētnieku grupas izveide

• Konceptuāli un metodoloģiski jautājumi

• Reprezentatīva aptauja

• Internacionalizācija 
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Drošība (valsts drošība, piederības
sajūta, tīrīgums u.c.)

Konformitāte (paklausība, pieklājība
u.c.)

Tradīcijas  (mērenība, esošās dzīves
pieņemšana u.c.)

Labvēlība (godīgums, lojalitāte,
piedošana u.c.)

Universālisms (sociālais taisnīgums,
miers pasaulē, gudrība u.c.)

Pašrealizācija (radošums, pašcieņa,
neatkarība u.c.)

Stimulācija (aizraujoša dzīve u.c.)

Hedonisms (dzīves baudīšana u.c.)

Sasniegumi (ambīcijas, spējas,
panākumi u.c.)

Vara  (sociālā atzinība, bagātība u.c.)



Faktori, kas skaidro attieksmes
Ir jēga pretoties iebrukumam NATO klātbūtne NATO neaizsargās Fašisms atdzimst Labi publiskie pakalpojumi

Latviešu prese -,017 -.038 -.079 .073 .039 .004 -.063 -.045 -.022 -.091 -.04 -.018 .044 ,075 ,039

Krievu prese -,054 -.032 -.009 -.125 -.072 -.083 .083 .071 .079 .189 .154 .126 -109 -,117 -,068

Latviešu TV ,102 .07 .061 .171 .123 .153 -.093 -.075 -.069 -.027 .011 -.022 ,018 ,033 ,009

LTV 7 ,037 .043 -.03 -.002 .008 -.019 .032 .034 .034 -.011 -.012 -.02 ,037 .053 .027

Krievu TV -.085 -.078 -.03 -.111 -.076 -.053 .096 .095 .055 .038 .039 .015 -.021 -.008 -.005

Latviešu radio .029 .009 .007 .058 .038 .022 .038 .049 .066 -.064 -.034 -.038 -.040 -.034 -.034

Krievu radio -.037 -.019 -.002 -.038 -.016 .006 -.008 .019 -.061 .125 .098 .061 -.013 -.034 -.018

Latviešu ziņu portāli .117 .094 .059 .109 .062 .055 -.083 -.074 -.058 -.067 -.049 -.012 .020 .007 .002

Krievu ziņu portāli .012 .026 .053 -.059 -.013 -.004 .063 .054 .041 .025 .013 .007 .012 .001 -.005

Vecums .006 .004 .000 .001 -.006 -.006 -.013 -.011 -.010 -.006

Dzimums (F) .066 .107 .028 .136 -.048 -.135 .06 -.021 -.042 -.052

Izglītība -.028 -.058 -.037 -.083 .033 .047 -.061 -.006 .071 .072

Ienākumi -.001 -.001 .001 .000 .000 .001 -.001 .000 .000 .000

Latvietis .357 -.247 .541 .430 -.412 -.292 -.146 -.192 -.144 -.331

Slāvs .015 .156 .028 .131 -.053 -.008 .045 .235 -.074 -.110

Latvija ir labi pārvaldīta .228 .162 -.161 -.089 -.237

Minoritāšu vienlīdzība .169 .107 -.031 -.127 -.074

Padomju laikā dzīve bija labāka -.181 -.189 .154 .264 .039

Nodokļi tiek tērēti lietderīgi .169 .218 -.052 -.063 -.275

Adjusted R-sq. .108 .124 .237 .315 .348 .454 .137 .130 .166 .213 .244 .368 .012 .013 .196
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