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EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒTĀJU GAIDU PĒTĪJUMS 2017 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā jau trešo gadu īsteno vēlētāju gaidu pētījumu, lai 

izzinātu cilvēku noskaņojumu par Eiropas Savienību, gaidas no Eiropas Parlamenta un izprastu viedokli 

par sabiedrībai būtisku tēmu, šogad - sociālo un transporta sfēru. Eiropas Parlamenta Eirobarometra 

jaunākie rezultāti liecina, ka Eiropas iedzīvotāji no ES sagaida lielāku iesaisti veselības aprūpē un 

sociālajā nodrošinājumā. Savukārt transportam ir arī būtiska sociālā funkcija. Vēlētāju gaidu pētījuma 

rezultāti ir darba instruments Eiropas Parlamenta deputātiem, lai precīzāk noskaidrotu vēlētāju 

prioritātes jomās, kur strādā Eiropas Parlaments. 

Pētījuma gaitā tika padziļināti intervēti 250 sociālās un transporta jomas pārstāvji. Respondentu vidū 

bija sociālie darbinieki, aprūpes iestāžu vadības pārstāvji, pedagogi, jaunatne, nodarbinātības un darba 

aizsardzības eksperti, sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji, arodbiedrību pārstāvji, invalīdu 

organizācijas, vietējie aktīvisti, kā arī transporta nozares eksperti.  

Intervijas notika laika periodā no 1. marta līdz 8. jūnijam, sarunas ilga vidēji 40 minūtes, garākās pat 

pusotru stundu.  

Tika intervēti respondenti no vairāk nekā 50 Latvijas vietām: Amatas, Aknīstes, Augšlīgatnes, Ādažiem, 

Balviem, Bauskas, Brocēniem, Carnikavas, Daugavpils, Engures, Gulbenes, Ieriķiem, Inčukalna, 

Jēkabpils, Jūrmalas, Kalsnavas, Kandavas, Kārsavas, Krimuldas, Krustpils, Kuldīgas, Kūkām, Ķekavas, 

Lēdurgas, Lielvārdes, Liepājas, Liezēres, Līgatnes, Līvāniem, Madonas, Murmastienes, Murjāņiem, 

Neretas, Pilskalnes, Praulienas, Preiļiem, Raganas, Rēzeknes, Rīgas, Sabiles, Saikavas, Salas, 

Salacgrīvas, Saldus, Sarkaņiem, Saulkrastiem, Saukas, Sējas, Siguldas, Skrundas, Tukuma, Varakļāniem, 

Viesītes, Viļakas, Zīlāniem. 

 

  

ES STABILITĀTES PRIEKŠNOSACĪJUMI 

Lūdzot 250 sociālās un transporta jomas interešu grupu pārstāvjus novērtēt ar atzīmi no 0 (nav 

stabila) līdz 5 (ļoti stabila) to, cik, viņuprāt, pašlaik stabila ir Eiropas Savienība, visbiežāk tika minētas 

atzīmes 3 (99 respondenti jeb 40% no visiem 250 respondentiem) un 4 (104 jeb 42%), attiecīgi vidējais 

vērtējums ir 3.29. Intervijās biežāk minētie ES stabilitātes priekšnosacījumi: 

 Novērst to, lai citas valstis nesekotu Brexit piemēram (94); 

 Terorisma apkarošana (62); 

 Algu izlīdzināšana visās valstīs, lai novērstu iedzīvotāju neapmierinātību ar ES (51); 

 Migrācijas problēmu atrisināšana (41) – akcentējot, ka, viņuprāt, nekontrolēta migrācijas 

procesi rada sajūtu, ka ES ir nestabila; 

 Ekonomikas izaugsme (22); 

 Sadarbības veicināšana ar Krieviju (18); 

 ES iestāžu darba caurspīdīgums (17). 

 

Sarunu gaitā respondenti arī pauduši satraukumu par to, vai pēc 2020. gada būs pieejami ES līdzekļi, 

kas lielā mērā varētu noteikt ES stabilitāti. Respondenti iesaka mācīties no pagātnes kļūdām 

(ekonomikas recesijas); ievēlēt deputātus, nevis balstoties uz kampaņām, bet pieņemtajiem 
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lēmumiem; mudina spēcināt ES valstu vienotību un piederības apziņu ES, lai nevarētu sašūpot ES; 

norāda, ka mazajām valstīm (kā Latvijai) ne vienmēr der tie paši likumi, kas Francijai un Vācijai; brīdina, 

ka nevienā no akūtajām problēmām pašlaik nav pieņemama nogaidoša pozīcija; turklāt Lielbritānijas 

izstāšanās un populistiski līderi rada bažas ES vērtību atbalstītājos. Respondenti arī norādīja, ka valstu 

iekšienē vairāk jāatbalsta cilvēktiesības un jāakceptē dažādība, jāatgādina par Eiropas Savienības 

pamatvērtībām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlamenta deputāti atzinīgi vērtē 27 dalībvalstu un Eiropas Savienības institūciju 
vienotību Brexit jautājumā, vienlaikus aicinot veikt ES reformas iedzīvotāju labā  

 

» Sākušās Brexit sarunas – Eiropas Parlamenta reakcija  
 

» Kohēzijas politika pēc 2020. gada – eiroprlamentārieši prasa pietiekamu finansējumu  
 

» Eiropas Parlaments prasa veikt daudzpusējus pasākumus, lai pārvaldītu iepriekš nepieredzēta 
apmēra migrācijas plūsmu visā pasaulē  

 

 

NODARBINĀTĪBA PAŠLAIK: JAUNIEŠI, PIEAUGUŠIE, SENIORI 

Vēlētāji sagaida, lai Eiropas Parlaments veicinātu visu vecumgrupu nodarbinātību.  

Galvenās problēmas: 

 Jaunieši: maz prakses iespēju; vēlme saņemt lielu algu bez pieredzes; būtu jāveicina darba 
vidē balstīta izglītība – labākajiem studentiem kopā ar diplomu izlaidumā arī tiek nodrošināta 
iespēja sākt darbu profesijā. 

 Pieaugušie: zūd elastība – vairāk jāpielāgojas laikmeta diktētajām pārmaiņām; pārstrādāšanās; 
pārāk zemas algas; sociālo zinātņu speciālistu pārprodukcija.  

 Seniori: trūkst atbilstošu prasmju (īpaši tehnoloģiju jomā); lēnums; jūtas nevajadzīgi; cita 
starpā intervijās rosināts attīstīt start-up uzņēmumus, kas iesaistītu darbā seniorus un 
mudinātu tos apgūt jaunas prasmes.  

 

“ NVO pārstāve (Vidzeme, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Jauniešiem būtu jāiemāca, kā sākt biznesu. Tas būtu vērtīgi ekonomikai.” 
 

“ NVO pārstāve (Latgale, balsoja iepriekšējās vēlēšanās):  

“Atvērtās robežas dod iespēju doties strādāt tur, kur var nopelnīt adekvāti un uzturēt ģimeni, Latvijā 
tas ne visiem ir iespējams, un cilvēki vienkārši piekūst rauties no rīta līdz vakaram par kapeikām.” 

“ Izglītības jomas pārstāvis (Latgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Galvenokārt, lai es justos stabili, tad tā ir ekonomiskā stabilitāte un aldziņa. Ja mēs turpināsim 
attīstīties un algas pieaugs, tad visam vajadzētu būt kārtībā.” 

  

“ NVO pārstāve (Kurzeme, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Es ceru, ka Eiropa būs stabila, jo tā ir pavērusi iespējas brīvprātīgajam darbam, palīdz jauniešiem 
pilnveidoties un palielina redzesloku.” 

 
  
  

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mai_jaunumi/ep.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mai_jaunumi/ep.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/brexitjunijs.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/kohezija.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/apr_jaunumi/medicina.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/apr_jaunumi/medicina.html
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Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlaments prasa, lai trūcīgākajās Eiropas Savienības valstīs būtu vairāk investīcijas, 
kas vērstas uz nākotni; vairāk atbalsta nelieliem uzņēmumiem 

 

» Eiropas Parlaments norāda, ka vīrieši saņem gandrīz par 40% lielākas pensijas nekā sievietes, 
starpība jāmazina 

 

 

NODARBINĀTĪBA PĒC 20 GADIEM 

Lai prognozētu situāciju nodarbinātības jomā nākotnē, interviju gaitā respondentiem tika lūgts 

atbildēt uz šādu atvērto jautājumu: “Iedomāsimies nupat piedzimušu bērnu. Kas pēc 20 gadiem būs 

viņa/viņas galvenie izaicinājumi, ar ko nāksies saskarties Latvijā un ES kopumā?” Respondenti bieži vien 

nonāca pie līdzīga secinājuma – tehnoloģijas un roboti atvieglo dzīvi, bet vienlaikus arī rada 

konkurenci roku darbam.  

Viņi pieļauj, ka bērnus gaida neparedzama un trausla dzīve.  Jau pašlaik bērniem ir grūtības ar 

koncentrēšanos, jo fiziski un garīgi ķermenis netiek līdzi tehnoloģiju attīstībai, tas ir liels šoks un stress 

apziņai. Netiek izslēgts, ka pēc 20 gadiem būs vēl lielāka darbaspēka koncentrācija lielpilsētās.  

Respondenti arī minējuši, ka bērniem nākotnē varētu būt ilgāks mūžs, attiecīgi augs arī pensionēšanās 

vecuma slieksnis.  

Pēc aptaujāto domām, pieprasītāki būs speciālisti ar vairāku valodu zināšanām un gatavību daudz un 

ilgstoši ceļot – tas varētu nozīmēt, ka mainīsies izpratne par ģimenes vērtībām, jo valdīs lielāka 

atsvešinātība.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlaments pieņem rekomendācijas “Eiropas Sociālo tiesību pīlāram”  

 

 

ĻAUNPRĀTĪBA NO DARBA DEVĒJA PUSES 

Tikai 10% no respondentiem karjeras laikā nav izjutuši ļaunprātību no darba devēja puses, 16% 

respondenti piedzīvojuši ļaunprātību vairākkārt, 34% – dažkārt, tikpat arī minējuši, ka ļaunprātība 

bijusi vienreiz (6% neatbildēja uz šo jautājumu).  

“ Jauniete (Kurzeme, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Vai augstskolas spēj piedāvāt ejošas profesijas? Programmas attīstās ar novēlošanos.  
Kāpēc mums studēt nemodernās programmās?” 

 

“ Jaunatnes speciālists (Latgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Dzīve no gadsimta uz gadsimtu paliek tikai vieglāka, domāju arī turpmāk tā paliks vieglāka, bet 
jaunietim būs jāspēj orientēties informācijas un iespēju gūzmā.  

Atšķirt īstu no viltota, ja tā var teikt.” 
 

“ NVO pārstāve (Kurzeme, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Mani satrauc, vai mūsu bērniem būs iespējas savā valstī? Laukos iespējas samazināsies, reģionos 
paliks vēl mazāk cilvēku. Pieaugs projāmbraucēju skaits.”  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/investicijuplans.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/investicijuplans.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/sieviesupensijas.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/sieviesupensijas.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/janv_jaunumi/socialais_pilars.html
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Biežāk minētās ļaunprātības pret darbiniekiem: gaidot mazuli, jāriskē ar zemāku atalgojumu vai darba 

zaudēšanu; tiek izteiktas aizskarošas piezīmes; netiek uzklausīti racionalizācijas priekšlikumi; ejot prom 

no darba, neizmaksā algas atlikumu; vadība prasa strādāt virsstundas, citādi piedraud atlaist no darba; 

neļauj slimot; maksā algu nevis pēc paveiktā vai profesionālā līmeņa, bet nacionalitātes; laukos par 

vienu un to pašu darbu maksā mazāk nekā Rīgā; jāstrādā bez atvaļinājuma.  

Atsevišķi vadības līmeņa speciālisti gan arī uzsvēruši, ka Latvijā pašlaik ir problēmas atrast darbaspēku, 

jo neapmierina piedāvātais atalgojums, vai arī kandidāts uzskata, ka ir pārāk kvalificēts piedāvātajam 

vienkāršajam darbam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlaments vēlas stingrāku darba ņēmēju aizsardzību pret risku, ko darbā rada saskare 
ar vielām, kas izraisa vēzi 

 

 

DARBS ATTĀLINĀTI UN ELASTĪGS DARBA LAIKS  

Respondentiem tika lūgts atbildēt uz atvērto jautājumu: “Kādiem riskiem, jūsuprāt, ir pakļauti 

darbinieki, kas strādā attālināti vai ar elastīgu darba laiku?”. Kamēr 13% minējuši, ka nesaredz riskus, 

bet gan ieguvumus no šāda darba formas, citi respondenti norādījuši uz sekojošiem riskiem: 

 Rodas atsvešinātība no kolektīva, nav komandas izjūtas (14); 

 Darba līgumi ir uz konkrētu laiku, attiecīgi nav sociālo garantiju (14); 

 Trūkst stabilitātes izjūtas par nākotni (8); 

 Izvēloties strādāt mājās, netiek ievērota pareiza sēdēšanas poza (sēž visu dienu sakumpis 

dīvānā) un nav pārdomāts apgaismojums (7); 

 Darba un mājas dzīve saplūst, rodas problēmas ar privātās dzīves balansu – darbs pārņem visu 

dzīvi (6); 

 Nav nepieciešamības rūpēties par savu izskatu, jo nenotiek socializācija (4). 

Respondenti rosinājuši darbiniekiem, kas strādā attālināti, tomēr vismaz reizi nedēļā tikties ar 

kolēģiem; iekārtot pastāvīgu darba telpu mājās (lai sēdētu pareizi un lai nebūtu jāguļ tajā pašā telpā, 

kur atrodas dokumentu mapes un printeris vai kopētājs). 

 

 

  

 

“ Jauniete (Latgale, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Grūti norobežot un normēt laiku, kas tiek pavadīts ar ģimeni vai privātām vajadzībām.” 
 

 “ NVO pārstāve (Vidzeme, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Mobilie telefoni ir radījuši jaunu problēmu – tev vairs nekad nav privātās teritorijas, jo vienmēr esi 

sasniedzams. Meita it kā atbrauc ciemos, tomēr runā nevis ar mani, bet gan risina darba jautājumus.”  

 

 

“ Jaunatnes lietu speciāliste (Zemgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Kad strādāju privātā uzņēmumā un biju dekrētā ar otro bērnu, man pateica, ka ir atrasts cits 
speciālists – mani vairs nevajadzēja.” 

 

“ Transporta nozares pārstāvis (Rīga, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Tieši otrādi – bieži gadās ļaunprātīga prakse no darba ņēmēja puses – darbinieks izdomā 101 iemeslu, 
lai neatnāktu uz darbu vai darbā neko nedara un tad apvainojas par aizrādījumu.”  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0004(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0004(COD)
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Ko dara Eiropas Parlaments? 
» Eiropas Parlaments: nepieciešams likums par pienācīgiem darba apstākļiem visās 

nodarbinātības formās 
 

 

PRIVĀTĀS DZĪVES UN DARBA BALANSS 

Atbildot uz jautājumu, vai respondentiem izdodas sabalansēt savu privāto dzīvi un darbu, 30% 

respondentu minēja atbilžu variantu “Jā, vienmēr – darbs vai mācības atstāj pietiekami daudz laika 

privātajai dzīvei”. Vairums šo respondentu gan arī piebilda, ka atstāt dokumentu mapes darbā viņi 

iemācījušies tikai gadu gaitā – lai atgūtu spēkus, atpūstos no ikdienas rūpēm un varētu veltīt laiku 

tuviniekiem (agrāk strādājuši arī mājās).  

19% respondentu norādīja, ka pārsvarā neizdodas sabalansēt privāto dzīvi un darbu, jo nākas bieži 

risināt darba jautājumus arī mājās. Teju tikpat respondentu norādījuši, ka pārsvarā izdodas panākt 

balansu, savukārt 21% respondentu (galvenokārt respondenti līdz 35 g.v.) jūtas pārstrādājušies – 

darbs vai mācības neatstāj laiku privātajai dzīvei, jo darba tirgū ir spēcīga konkurence un nākas sevi 

nemitīgi pierādīt; darba devēji maz rēķinās ar darbiniekiem.  

Seši respondenti (2%) minējuši, ka darbs ir viņu dzīvesveids un hobijs, tāpēc uzskata to par 

pašsaprotamu, ka strādā vairāk par 40 stundām nedēļā. 

 

 

 

 

 

 
 
Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlaments: jāveido darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgi darba tirgus apstākļi  

 

 

DARBA APSTĀKĻI APĢĒRBU RAŽOTNĒS  

Eiropas Parlaments arī mudina ievērot cilvēktiesības un labākus darba apstākļus apģērba ražošanas 

jomā, jo šīs nozares piegādes ķēde ir starp tām, kurās ir vislielākais cilvēktiesību pārkāpumu un cilvēku 

cieņas aizskāruma risks.  

Vairāk nekā puse respondentu (58%), pērkot apģērbu, nekad nepievērš uzmanību tam, vai tas ir ticis 

ražots tā, lai rūpētos par fabrikas darbinieku drošību un sociālo aizsardzību.  Biežāk par to aizdomājas 

jaunāka gadagājuma cilvēki, kas cenšas iegādāties second hand apģērbu, kā arī iepirkties veikalos, kas 

nodrošina apģērbu otrreizējo pārstrādi (šie respondenti arī minējuši taupīgāku attieksmi pret papīru 

un pārtiku).   

Ceturtā daļa respondentu minējuši, ka vienmēr (16%) vai samērā bieži (9%) pievērš uzmanību 

informācijai par ražošanas apstākļiem, bet 15% respondentu tam pievērš uzmanību samērā reti. 

Vairāki respondenti minējuši, ka mēdz aizdomāties ne tikai par darba apstākļiem apģērbu ražotnēs, 

bet arī bērnu darbu banānu un kakao plantācijās u.c. Viens respondents norādījis, ka problēmas ar 

darbinieku ekspluatāciju būtu jārisina ar starpvalstu līgumiem, pieprasot attiecīgo valstu valdībām 

novērst trūkumus.  

“ Izglītības jomas pārstāve (Latgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Tā ir ļoti smalka līnija, gribas nopelnīt, tāpēc cilvēki ņem otro un trešo darbu, nav tā, ka viņi negrib 
pavadīt laiku ar ģimeni vai darīt ko citu.” 

 

“ Transporta nozares pārstāvis (Rīga, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Kapteinis – tas ir dzīvesveids. Vorkoholiķis – tas nav lamuvārds.” 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0338&language=LV&ring=A8-2016-0253
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0338&language=LV&ring=A8-2016-0253
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0338&language=LV&ring=A8-2016-0253
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Interviju gaitā tika vaicāts arī par citām nodarbinātības šķautnēm, ar ko strādā Eiropas Parlamenta 

deputāti, piemēram, nedeklarēto darbu, kā arī dažādu grupu, piemēram, invalīdu nodarbinātību.  

 

 

TRANSPORTA NOZARES PROBLĒMAS 

Jautājumu blokā par transporta tēmu, kas arī ir viena no Eiropas Parlamenta prioritātēm, 

respondentiem tika vaicāts, kādas, viņuprāt, problēmas eksistē autopārvadājumu jomā, kas ietekmē 

satiksmes drošību. Galvenokārt tika norādītas sekojošas problēmas: 

 Ceļu infrastruktūras kvalitāte (22); 

 Pārbaužu trūkums uz ceļiem (9) – netiek kontrolētas ne kravas, ne arī auto tehniskais 

stāvoklis; 

 Kvalificētu autopārvadātāju – darbaspēka trūkums (9); 

 Drošu atpūtas vietu trūkums tālbraucējiem šoferiem (7); 

 Nenostiprinātas kravas (5); 

 Tiek atrasti veidi, kā apiet atpūtas laikus (4); 

 Šauri divvirzienu ceļi (4);  

 Kravas auto izvēlas neadekvāti lielu ātrumu uz Latvijas ceļiem (4). 

 

Interviju gaitā tikai transporta jomas ekspertiem tika vaicāts, kā, viņuprāt, būtu jācīnās ar sociālo 

dempingu transporta nozarē. Respondenti rosina ieviest transporta jomā vienotu likumdošanu starp 

dalībvalstīm un vienlīdzīgus konkurences noteikumus, nedeklarētā darba prakses izskaušanu un darba 

samaksas atšķirību mazināšanu starp dalībvalstīm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Kohēzijas politika pēc 2020. gada – eiroparlamentārieši prasa pietiekamu finansējumu  
 

» Eiropas Parlamenta ziņojuma projekts: norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
 

» Eiropas Parlamenta deputāti uzsver, ka precīzi jādefinē bezpilota auto atbildības sfēras 
 

» Parīzes klimata nolīgums: Eiropas Parlaments atbalsta izmešu samazinājumu (arī transporta 
jomā) 

 

“ Transporta nozares pārstāvis (Latgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās): “Nav jau, kas strādā, 

tagad puišus mācām no nulles – apmaksājam tiesības utt., vecie jau ir izķerti vai nodzērušies.” 
 

“ Jaunatnes lietu speciāliste (Rīga, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Atpūtas stāvlaukumu mums nav, tāpēc kravas auto stājas ielas malā, apdraud sevi, visu satiksmi un 
traucē citiem.” 

 

“ Transporta speciālists (Rīga, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Mēs maksājam ceļu nodokli, bet ceļi šausmīgā stāvoklī – asfalts ir sazin, no kā veidots.  
Eiropai jānāk palīgā un jākontrolē, ko dara ar viņu naudu.” 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/kohezija.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.163+01+DOC+PDF+V0//LV&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/roboti-un-m-ksl-gais-intelekts-ep-deput-ti-prasa-es-m-roga-noteikumus-par-atbild-bu.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/klimats.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/klimats.html
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INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS ŠĶĒRŠĻI 

Visai respondentu kopai tika vaicāts, kādi apstākļi, viņuprāt, Latvijā kavē attīstīt lielus infrastruktūras 

objektus, piemēram, Rail Baltica. Biežāk minētie iemesli: 

 Korupcija, savtīgu biznesa interešu sadursme (28); 

 Sabiedrība neuzticas projektu veicēju godprātībai, tāpēc sāk protestus (21) 

 Baltijas valstīm ir grūti vienoties (15); 

 Nav objektīvas informācijas par ieguvumiem (klibo komunikācija) vai arī apsolītais citā 

projektā nav piepildīts (14); 

 Birokrātijas process (14); 

 Nesaskaņas starp pašvaldībām (13); 

 Cilvēkus biedē neziņa (13); 

 Nekompetence (12); 

 Sabiedrības nevēlēšanās raudzīties ilgtermiņā (4). 

Minēti arī šādi varianti: latviešu tautas ietiepība; savs mazdārziņš ir svarīgāks – ja gribi apturēt 

projektu, saki, ka cietīs zaļā vārna; visu lemj Rīgā. Interviju gaitā bija vērojams, ka vietās, kur tuvumā 

plānota Rail Baltica trase, respondenti aktīvāk piemin, ka projektu īstenotāji parasti netur solījumus 

(izmanto projektu citiem mērķiem, nevis sākotnēji iecerētajiem), un tas bieži liek protestēt pret 

projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Kohēzijas politika pēc 2020. gada – eiroparlamentārieši prasa pietiekamu finansējumu  

 

 

DRONU ATTĪSTĪBA 

Sekojot tehnoloģiju attīstībai, Eiropas Parlaments rūpējas par iedzīvotāju interešu sabalansētu 

attīstību. Tāpēc visiem 250 respondentiem tika jautāts par problēmsituācijām, ko radījis drons 

(piemēram, tika pārkāpts personas privātums vai arī likās, ka drons var uzkrist īpašumam vai 

pašam/tuviniekam). 60% respondentu ar tādām nav saskārušies, ceturtdaļai (26%) šāda situācija 

gadījusies 1–3 reizes, 13 respondentiem (5%) 4–9 reizes, bet 4 respondentiem (2%) šādas situācijas 

bija pieredzētas vairāk nekā 10 reizes.  

“ Transporta jomas eksperts (Rīga, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Ar visiem šiem protestiem ir jādomā – ciktāl Latvija ir pievilcīga investoriem?” 
 

“ NVO pārstāve (Vidzeme, nebalsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Mazo bānīti aizliedza, dzelzceļa līnijas aizaugušas ar nezālēm, bet būvēs jaunu daudzmiljardu 
projektu. Vai tie līdzekļi tiešām aizies īstajam mērķim – man nav pārliecības.” 

  

“ NVO pārstāve (Kurzeme, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Ja lielākas pūles pieliktu Latvijas perifērijas attīstībai, cilvēki vairāk ticētu varas cilvēkiem.”   

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/jun_jaunumi/kohezija.html
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Drons galvenokārt lidojis virs privātmājas dārza vai arī gar dzīvokļa logiem, radot neziņu par to, kurš un 

kāpēc uzņem attēlus un kur tie nonāk. Intervijās uzsvērts, ka dronu lietošana ir nacionālās drošības 

jautājums, īpaši attiecībā uz lidostu tuvumu; tāpat apdraudēti var tikt militārie objekti. Tomēr 

respondenti norāda, ka svarīgi, lai nacionālā un ES likumdošana nebremzētu tehnoloģiju attīstību un 

ietu līdzi laikam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ko dara Eiropas Parlaments? 

» Eiropas Parlaments: dronus jālieto atbildīgāk 
 

 

VĒLĒTĀJU GAIDAS NO EIROPAS PARLAMENTA  

Sarunas noslēgumā atbildot uz atvērto jautājumu, vēlētāji no Eiropas Parlamenta sagaida, lai tas: 

 Vairāk aizsargā darba ņēmējus;  

 Rūpējas par bezdarba mazināšanu, tai skaitā – veicina biznesa uzsākšanu;  

 Mazina nevienlīdzību algu ziņā;  

 Samazina PVN pārtikai, tā, viņuprāt, radot pieejamību cilvēka pamatvajadzībām;   

 Strādās ātrāk; 

 Stāstīs, ko Eiropas Parlaments dara, un būs saprotamāks dalībvalstīs; 

 Parādīs, ka Eiropas Parlamentam ir skaidrs redzējums, kā stiprināt ES; 

 Rūpēsies par lauksaimniekiem; 

 Risinās migrācijas problēmas; 

 Rūpēsies par drošību (Krievijas un arī terorisma kontekstā); 

 Sargās mazās valstis no ASV, kas, viņuprāt, spēcīgi lobē savas vajadzības tirdzniecības jomā; 

 Saglabās brīvas ES iekšējās robežas;  

 Vairāk rūpēsies par patērētāju tiesībām; 

 Spēs pielāgoties pārmaiņu procesiem sabiedrībā utt. 

Vēlētāju gaidu pētījumu Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā plāno veikt arī nākamgad.  

 

Noderīgi avoti: 

» Eiropas Parlamenta Eirobarometrs: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/20170426PVL00115/Eirobarometrs 

» Eiropas Parlamenta Likumdošanas observatorija: 

www.europarl.europa.eu/oeil/ 

» Eiropas Parlamenta Izpētes dienests: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ 

“ NVO pārstāve (Vidzeme, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās): 

 “Mūsdienās vairs pliks privātmājas dārzā nepasauļosies, jo nezini, ko kurš filmē un kur tas uzreiz tiks 
publicēts. Manuprāt, privātajam īpašumam tomēr jābūt privātam.” 

 

“ NVO pārstāve (Latgale, balsoja iepriekšējās EP vēlēšanās):  

“Esmu dzirdējis, ka ar droniem filmē māju un tad aplaupa, tāpēc tikai atbalstu stingrākus 
noteikumus.” 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/droni.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/20170426PVL00115/Eirobarometrs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/

