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 Pētījuma veicējs: tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

 Mērķa grupa: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki

 Aptaujas metode: Interneta aptauja (WAPI), izmantojot klienta doto datu bāzi

 Ģeogrāfiskais pārklājums: visa Latvija

 Sasniegtās izlases lielums: 1212 vadītāji

 Aptaujas laiks: 27.09.2017.- 05.10.2017.

 Respondentu raksturojums:

Pētījuma apraksts

Skaits Kol %
VISI VADĪTĀJI 1212 100.0

IESTĀDES 
VEIDS

Valsts kapitālsabiedrība 33 2.7
Valsts iestāde 863 71.2

Pašvaldības iestāde 281 23.2
Pašvaldības

kapitālsabiedrība 10 .8

Cita veida struktūra 25 2.1

Skaits Kol %
VISI VADĪTĀJI 1212 100.0

DARBA 
ATRAŠANĀS 

VIETA

Rīga 789 65.1
Pierīga 74 6.1

Kurzeme 118 9.7
Zemgale 59 4.9

Latgale 65 5.4
Vidzeme 107 8.8



GALVENIE REZULTĀTI
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GALVENIE RĀDĪTĀJI

Bāze: visi vadītāji, n=1212

Indeksi visu vadītāju grupā

Kopējo indeksu veido 4 apakšindeksi: attieksme pret darbavietu un darbu, darba vērtējums, vadības 
vērtējums un kolēģu vērtējums. Kopējais indekss ir vidējā vērtība no iepriekšminētajiem 4 apakšindeksiem

Katra atsevišķā apakšindeksa vērtība tika rēķināta no anketā iekļauto izteikumu atbilžu sadalījuma pēc 
formulas, kad no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu 

"pilnībā piekrītu" un "pilnībā nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk 
nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu 

vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne 
nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

KOPĒJAIS INDEKSS

DARBA VĒRTĒJUMS

ATTIEKSME PRET 
DARBAVIETU UN DARBU

VADĪBAS VĒRTĒJUMS

KOLĒĢU VĒRTĒJUMS

47

63

51

40

34
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		Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?
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		Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?

		A1. Vadības vērtējums

		Atbildes visu vadītāju grupā











		Bāze: visi vadītāji, n=1212


		*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no     -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.









		Indekss dalījumā pēc darba vietas




		Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)



		Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?

		A2. Jūsu attieksme pret darbavietu un darbu 

		Atbildes visu vadītāju grupā

		Bāze: visi vadītāji, n=1212




		Bāze: visi vadītāji, n=1212


		**- šim izteikumam atšķirībā no pārējiem vēlamā atbilde ir negatīvā. Tāpēc šeit indekss tika rēķināts otrādi, t.i., no negatīvo vērtējumu īpatsvara tika atņemts pozitīvo vērtējumu īpatsvars. 




		Indekss dalījumā pēc darba vietas






















































		Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)





		Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?

		A3. Kolēģu vērtējums

		Atbildes visu vadītāju grupā

		Bāze: visi vadītāji, n=1212


		Indekss dalījumā pēc darba vietas


		Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)



		A4. Jūsu darba vērtējums

		Atbildes visu vadītāju grupā

		Bāze: visi vadītāji, n=1212


		Indekss dalījumā pēc darba vietas








		Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)



		A5. Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus?

		Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar kuriem sastopaties visbiežāk.

		Atbildes visu vadītāju grupā

		Bāze: visi vadītāji, n=1212




		Atbildes dalījumā pēc darba vietas

		Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)





		A6. Vai Jūs strādāsiet publiskajā sektorā (valsts un pašvaldības iestādes) pēc 5 gadiem?

		Atbildes visu vadītāju grupā





























		Bāze: visi vadītāji, n=1212




		Atbildes dažādās sociāli demogrāfiskajās grupās























































		Bāze: visi respondenti attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)



%

Pilnībā nepiekrītu	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	1.4851485148514851	3.7953795379537953	2.887788778877888	2.9702970297029703	4.2904290429042904	Drīzāk nepiekrītu	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	5.6930693069306928	10.643564356435643	11.551155115511552	11.056105610561056	14.851485148514852	Ne piekrītu, ne nepiekrītu	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	11.303630363036303	11.963696369636963	15.841584158415841	17.739273927392738	23.432343234323433	Drīzāk piekrītu	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārš	i sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	51.650165016501653	36.303630363036305	42.986798679867988	43.316831683168317	38.943894389438945	Pilnībā piekrītu	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais 	vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	29.867986798679869	37.293729372937293	26.732673267326732	24.917491749174918	18.481848184818482	





Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	83.993399339933987	72.978547854785489	69.100660066006597	52.268976897689775	37.830033003300336	

%

Pilnībā nepiekrītu	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	0.49504950495049505	0.33003300330033003	1.4026402640264026	2.557755775577558	9.8184818481848186	Drīzāk nepiekrītu	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	5.6105610561056105	5.0330033003300327	8.8283828382838276	13.943894389438944	18.151815181518153	Ne piekrītu, ne nepiekrītu	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	12.788778877887788	13.118811881188119	20.627062706270628	29.537953795379536	27.310231023102311	Drīzāk piekrītu	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	54.372937293729372	62.788778877887786	49.504950495049506	47.524752475247524	26.402640264026402	Pilnībā piekrītu	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	26.732673267326732	18.729372937293729	19.636963696369637	6.435643564356436	18.316831683168317	





Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	50.618811881188115	47.277227722772274	38.572607260726073	20.668316831683168	12.623762376237623	

%

Pilnībā nepiekrītu	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	0.99009900990099009	0.66006600660066006	0.57755775577557755	0.90759075907590758	1.4026402640264026	3.3003300330033003	Drīzāk nepiekrītu	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	2.9702970297029703	2.2277227722772279	4.8679867986798682	5.9405940594059405	5.6930693069306928	17.986798679867988	Ne piekrītu, ne nepiekrītu	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	6.6831683168316829	9.8184818481848186	7.8382838283828384	11.138613861386139	18.06930693069307	28.382838283828384	Drīzāk piekrītu	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	36.386138613861384	42.656765676567659	45.297029702970299	45.957095709570957	56.188118811881189	41.996699669966993	Pilnībā piekrītu	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	52.970297029702969	44.636963696369634	41.419141914191421	36.056105610561055	18.646864686468646	8.3333333333333339	





Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	68.688118811881182	64.191419141914196	61.056105610561062	55.156765676567659	42.491749174917494	17.037953795379536	

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	



KOPĒJAIS INDEX	ATTIEKSME PRET DARBAVIETU UN DARBU	DARBA VĒRTĒJUMS	VADĪBAS VĒRTĒJUMS	KOLĒĢU VĒRTĒJUMS	48.115585168018541	65.382387022016218	50.811123986095019	41.436848203939739	34.831981460023172	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	



KOPĒJAIS INDEX	ATTIEKSME PRET DARBAVIETU UN DARBU	DARBA VĒRTĒJUMS	VADĪBAS VĒRTĒJUMS	KOLĒĢU VĒRTĒJUMS	47.123368920521948	66.755634638196923	53.58837485172004	35.943060498220639	32.206405693950181	



Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	

Tiešais vadītājs atbalsta manas ideja	s un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	53.302433371958287	43.453070683661643	43.858632676709156	39.976825028968712	26.593279258400926	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši 	sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	44.839857651245552	53.202846975088967	27.046263345195729	31.494661921708186	23.131672597864767	





Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informā	cijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku**	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	84.356894553881816	80.069524913093858	72.479721900347613	68.018539976825025	48.319814600231744	39.049826187717258	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku**	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	83.274021352313156	76.156583629893234	74.911032028469762	72.241992882562272	60.498220640569393	33.451957295373667	





Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar	 zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	52.375434530706841	47.450753186558515	41.251448435689461	21.320973348783316	11.76129779837775	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām	Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences	Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda	Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk	Man darbā ir labs draugs	46.97508896797153	47.330960854092531	33.27402135231317	18.505338078291814	14.946619217081849	





Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	

Es zinu, kāds ir manas organizācija	s mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	69.814600231749708	62.050984936268826	62.688296639629208	53.76593279258401	40.787949015063738	15.758980301274622	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	

Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis	Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību	No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem	Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem	Mana organizācija strādā veiksmīgi	Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti	65.658362989323848	70.284697508896798	58.718861209964409	59.430604982206404	46.263345195729535	21.174377224199286	









Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas	Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību	Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu	Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai	Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu	51.361386138613859	46.328382838283829	39.562706270627061	38.077557755775572	26.237623762376234	

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863	

Stresa situācijas	Neskaidras atbildību robežas	Neskaidras procedūras	Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm	Neobjektīva informācija	Sadarbības trūkums ar citām organizācijām	Sadarbības trūkums ar kolēģiem	Nepietiekamas pilnvaras 	Nepietiekamas zināšanas	Kaut kas cits	Nekas netraucē	Grūti pateikt	35.225955967555038	32.444959443800698	29.432213209733487	25.26071842410197	23.290845886442643	23.754345307068366	13.904982618771726	14.136732329084589	6.0254924681344146	18.887601390498261	9.5017381228273461	4.6349942062572422	Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281	

Stresa situācijas	Neskaidras atbildību robežas	Neskaidras procedūras	Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm	Neobjektīva informācija	Sadarbības trūkums ar citām organizācijām	Sadarbības trūkums ar kolēģiem	Nepietiekamas pilnvaras 	Nepietiekamas zināšanas	Kaut kas cits	Nekas netraucē	Grūti pateikt	35.587188612099645	39.857651245551601	32.740213523131672	27.758007117437721	31.316725978647685	18.14946619217082	15.302491103202847	11.743772241992882	6.0498220640569391	10.320284697508896	9.252669039145907	3.9145907473309607	











KOPĒJAIS INDEX	Jūsu attieksme pret darbavietu un darbu 	Jūsu darba vērtējums	Vadības vērtējums	Kolēģu vērtējums	47.234254675467554	63.234323432343231	51.437018701870194	40.313531353135303	33.952145214521451	

%



Stresa situācijas	Neskaidras atbildību robežas	Neskaidras procedūras	Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm	Neobjektīva informācija	Sadarbības trūkums ar citām organizācijām	Sadarbības trūkums ar kolēģiem	Nepietiekamas pilnvaras 	Nepietie	kamas zināšanas	Kaut kas cits	Nekas netraucē	Grūti pateikt	34.900990099009903	34.405940594059409	30.363036303630363	26.072607260726073	25.577557755775576	22.277227722772277	14.438943894389439	13.613861386138614	6.0231023102310228	16.336633663366335	9.5709570957095718	4.4554455445544559	



%

Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē	

VISI VADĪTĀJI, n=1212	IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 	Valsts iestāde, n=863	Pašvaldības iestāde, n=281	DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 	Rīga, n=789	Pierīga, n=74	Kurzeme, n=118	Zemgale, n=59	Latgale, n=65	Vidzeme, n=107	40.594059405940591	43.800695249130939	33.807829181494661	40.557667934093793	36.486486486486484	47.457627118644069	35.593220338983052	33.846153846153847	42.990654205607477	Jā, taču strādāšu citā iestādē	

VISI VADĪTĀJI, n=1212	IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 	Valsts iestāde, n=863	Pašvaldības iestāde, n=281	DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 	Rīga, n=789	Pierīga, n=74	Kurzeme, n=118	Zemgale, n=59	Latgale, n=65	Vidzeme, n=107	3.7953795379537953	4.0556199304750873	3.5587188612099645	4.1825095057034218	5.4054054054054053	2.5423728813559321	1.5384615384615385	4.6728971962616823	Grūti pateikt	

VISI VADĪTĀJI, n=1212	IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 	Valsts iestāde, n=863	Pašvaldības iestāde, n=281	DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 	Rīga, n=789	Pierīga, n=74	Kurzeme, n=118	Zemgale, n=59	Latgale, n=65	Vidzeme, n=107	47.524752475247524	44.84356894553882	51.601423487544487	47.275031685678073	47.297297297297298	41.525423728813557	57.627118644067799	56.92307692307692	44.859813084112147	Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā 	

VISI VADĪTĀJI, n=1212	IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 	Valsts iestāde, n=863	Pašvaldības iestāde, n=281	DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 	Rīga, n=789	Pierīga, n=74	Kurzeme, n=118	Zemgale, n=59	Latgale, n=65	Vidzeme, n=107	5.0330033003300327	4.8667439165701039	5.6939501779359434	5.5766793409378961	5.4054054054054053	3.3898305084745761	5.0847457627118642	3.0769230769230771	3.7383177570093458	Nē, būšu uzņēmējs/ pašnodarbinātais	

VISI VADĪTĀJI, n=1212	IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 	Valsts iestāde, n=863	Pašvaldības iestāde, n=281	DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 	Rīga, n=789	Pierīga, n=74	Kurzeme, n=118	Zemgale, n=59	Latgale, n=65	Vidzeme, n=107	3.052805280528053	2.4333719582850519	5.3380782918149468	2.4081115335868186	5.4054054054054053	5.0847457627118642	1.6949152542372881	4.615384	615384615	3.7383177570093458	



Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē	

40.594059405940591	Jā, taču strādāšu citā iestādē	

3.7953795379537953	Grūti pateikt	

47.524752475247524	Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā 	

5.0330033003300327	Nē, būšu uzņēmējs / pašnodarbinātais	

3.052805280528053	



%

Pilnībā nepiekrītu	

Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	67.986798679867988	Drīzāk nepiekrītu	

Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	24.834983498349835	Ne piekrītu, ne nepiekrītu	

Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	4.9504950495049505	Drīzāk piekrītu	

Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	1.5676567656765676	Pilnībā piekrītu	Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	0.66006600660066006	

Index	



Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku 	78.960396039603964	

%

Pilnībā nepiekrītu	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	0.57755775577557755	0.33003300330033003	0.57755775577557755	1.1551155115511551	2.3927392739273929	Drīzāk nepiekrītu	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	0.57755775577557755	0.90759075907590758	1.4851485148514851	4.8679867986798682	10.478547854785479	Ne piekrītu, ne nepiekrītu	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	0.82508250825082508	5.5280528052805282	6.8481848184818483	18.894389438943893	17.574257425742573	Drīzāk piekrītu	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	26.32013201320132	38.943894389438945	41.336633663366335	38.448844884488452	48.184818481848183	Pilnībā piekrītu	

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt	Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā	Man patīk mans darbs	Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā	Organizācijā es jūtos novērtēts	71.699669966996694	54.290429042904293	49.75247524752475	36.633663366336634	21.369636963696369	
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				Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk		4		12		33		44		6				19

				Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences		1		4		13		65		18				47

				Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām		1		8		9		59		22				47

				Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda		2		11		23		46		18				33

				Man darbā ir labs draugs		7		18		29		28		17				15



																		32

						Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863		Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281

		1		Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām		52		47																		Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām

		2		Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences		47		47																		Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences

		3		Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda		41		33																		Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda

		4		Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk		21		19																		Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk

		5		Man darbā ir labs draugs		12		15																		Man darbā ir labs draugs







		A4. Jūsu darba vērtējums



						Pilnībā nepiekrītu		Drīzāk nepiekrītu		Ne piekrītu, ne nepiekrītu		Drīzāk piekrītu		Pilnībā piekrītu				Index

				Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis		1		3		7		36		53				69

				Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību		1		2		10		43		45				64

				No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem		1		5		8		45		41				61

				Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem		1		6		11		46		36				55

				Mana organizācija strādā veiksmīgi		1		6		18		56		19				42

				Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti		3		18		28		42		8				17



		Valsts iestāde, n=863																51



						Pilnībā nepiekrītu		Drīzāk nepiekrītu		Ne piekrītu, ne nepiekrītu		Drīzāk piekrītu		Pilnībā piekrītu				Index

				No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem		0.5		4		8		44		43				63

				Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti		3		19		30		40		8				16

				Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem		1		7		11		46		35				54

				Mana organizācija strādā veiksmīgi		2		6		19		57		17				41

				Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis		1		3		6		37		53				70

				Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību		1		2		10		44		42				62



																		51

		Pašvaldības iestāde, n=281

						Pilnībā nepiekrītu		Drīzāk nepiekrītu		Ne piekrītu, ne nepiekrītu		Drīzāk piekrītu		Pilnībā piekrītu				Index

				No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem		1		6		7		47		39				59

				Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti		5		14		26		46		10				21

				Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem		2		2		11		46		39				59

				Mana organizācija strādā veiksmīgi		1		4		16		58		21				46

				Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis		2		4		8		35		52				66

				Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību		0.4		2		7		38		53				70



																		54

						Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863		Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281

		1		Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis		70		66																		Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis

		2		Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību		62		70																		Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību

		3		No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem		63		59																		No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem

		4		Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem		54		59																		Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem

		5		Mana organizācija strādā veiksmīgi		41		46																		Mana organizācija strādā veiksmīgi

		6		Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti		16		21																		Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti









		A5. Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus?

		Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar kuriem sastopaties visbiežāk.





		8		Stresa situācijas		35

		3		Neskaidras atbildību robežas		34

		9		Neskaidras procedūras		30

		6		Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm		26

		4		Neobjektīva informācija		26

		2		Sadarbības trūkums ar citām organizācijām		22

		1		Sadarbības trūkums ar kolēģiem		14

		5		Nepietiekamas pilnvaras 		14

		7		Nepietiekamas zināšanas		6

		10		Kaut kas cits		16

		11		Nekas netraucē		10

		98		Grūti pateikt		4





						Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863		Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281

		8		Stresa situācijas		35		36

		3		Neskaidras atbildību robežas		32		40

		9		Neskaidras procedūras		29		33

		6		Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm		25		28

		4		Neobjektīva informācija		23		31

		2		Sadarbības trūkums ar citām organizācijām		24		18

		1		Sadarbības trūkums ar kolēģiem		14		15

		5		Nepietiekamas pilnvaras 		14		12

		7		Nepietiekamas zināšanas		6		6

		10		Kaut kas cits		19		10

		11		Nekas netraucē		10		9

		98		Grūti pateikt		5		4





		A6. Vai Jūs strādāsiet publiskajā sektorā (valsts un pašvaldības iestādes) pēc 5 gadiem?



				Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē		Jā, taču strādāšu citā iestādē		Grūti pateikt		Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā 		Nē, būšu uzņēmējs / pašnodarbinātais

				41		4		48		5		3





						Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē		Jā, taču strādāšu citā iestādē		Grūti pateikt		Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā 		Nē, būšu uzņēmējs/ pašnodarbinātais

				VISI VADĪTĀJI, n=1212		41		4		48		5		3												VISI VADĪTĀJI		, n=		1212

				IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ 																						IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ				 

				Valsts iestāde, n=863		44		4		45		5		2												Valsts iestāde		, n=		863

				Pašvaldības iestāde, n=281		34		4		52		6		5												Pašvaldības iestāde		, n=		281

				DARBA VIETAS ATRAŠANĀS 																						DARBA VIETAS ATRAŠANĀS				 

				Rīga, n=789		41		4		47		6		2												Rīga		, n=		789

				Pierīga, n=74		36		5		47		5		5												Pierīga		, n=		74

				Kurzeme, n=118		47		3		42		3		5												Kurzeme		, n=		118

				Zemgale, n=59		36				58		5		2												Zemgale		, n=		59

				Latgale, n=65		34		2		57		3		5												Latgale		, n=		65

				Vidzeme, n=107		43		5		45		4		4												Vidzeme		, n=		107











		DROŠUMSPĒJAS FAKTORI

		"How satisfied or dissatisfied are you with your current life in general? Please assess your satisfaction on a 10-point scale, where '1' means - 'you are completely dissatisfied', '10' - 'you are completely satisfied'!"



				1- Completely dissatisfied		2		3		4		5		6		7		8		9		10 – Completely satisfied		Hard to say				mean

		2017 [n=1005]		2		3		4		5		12		12		25		25		9		4		1				6.61

		2015 [n=1005]		3		3		5		6		15		11		23		21		9		3		0.4				6.38

		2014 [n=1005]		3		3		6		7		16		14		23		17		6		3		1				6.12



				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		2017		14		12		12		25		25		13		1

		2015		17		15		11		23		21		13		0.4

		2014		19		16		14		23		17		9		1





				ALL RESPONDENTS		6.61

				GENDER

				Male		6.45

				Female		6.76

				AGE

				18 - 24 years		6.98

				25 - 34 years		6.80

				35 - 44 years		6.72

				45 - 54 years		6.45

				55 - 74 years		6.40

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY

				Latvian		6.86

				Russian		6.18

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		5.67

				Medium low		6.39

				Medium		6.81

				Medium high		6.86

				High		7.48

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		6.73

				No		6.55

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		6.55

				Other city		6.68

				Rural area		6.58



						2014		2015		2017

				ALL RESPONDENTS		6.12		6.38		6.61

				GENDER

				Male		6.02		6.17		6.45

				Female		6.21		6.58		6.76

				AGE

				18 - 24 years		6.31		6.51		6.98

				25 - 34 years		6.76		6.72		6.80

				35 - 44 years		5.87		6.33		6.72

				45 - 54 years		5.69		6.07		6.45

				55 - 74 years		6.03		6.34		6.40

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY

				Latvian		6.29		6.68		6.86

				Russian		5.84		5.89		6.18

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		5.19		5.48		5.67

				Medium low		5.65		6.33		6.39

				Medium		6.31		6.19		6.81

				Medium high		6.44		6.72		6.86

				High		6.69		6.98		7.48

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		6.07		6.40		6.73

				No		6.18		6.38		6.55

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		6.15		6.26		6.55

				Other city		6.07		6.38		6.68

				Rural area		6.17		6.58		6.58







				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		Latvia [n=1005]		14		12		12		25		25		13		1

		Lithuania [n=1000]		12		13		12		22		21		19		2

		Estonia [n=1000]		14		12		14		24		18		16		2





				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		Latvia

		2017 [n=1005]		14		12		12		25		25		13		1

		2015 [n=1005]		17		15		11		23		21		13		0.4

		2014 [n=1005]		19		16		14		23		17		9		1

		Lithuania

		2017 [n=1000]		12		13		12		22		21		19		2

		2015 [n=1000]		9		10		12		24		21		22		3

		2014 [n=1000]		13		13		11		24		19		18		2

		Estonia

		2017 [n=1000]		14		12		14		24		18		16		2

		2015 [n=1000]		20		14		15		22		15		11		2

		2014 [n=1000]		18		16		14		22		16		12		2





				2014		2015		2017

		Latvia		6.12		6.38		6.61

		Lithuania 		6.74		7.06		6.81

		Estonia		6.26		6.17		6.61





		"Please estimate to what extent you are the master of your own life? Please assess your viewpoint on a 10-point scale, where '1' means – ‘I am not at all, '10' – ‘I am fully’!?"



				1- I am completely out of control		2		3		4		5		6		7		8		9		10 – I am in complete control		Hard to say				mean

		2017 [n=1005]		1		3		3		5		10		10		21		27		11		7		2				6.94		0

		2015 [n=1005]		2		3		4		5		14		13		19		21		11		8		1				6.71		0

		2014 [n=1005]		1		3		5		6		14		13		22		19		9		6		2				6.52		0





				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		2017		12		10		10		21		27		18		2

		2015		13		14		13		19		21		19		1

		2014		15		14		13		22		19		15		2



				ALL RESPONDENTS		6.94

				GENDER

				Male		6.85

				Female		7.01

				AGE

				18 - 24 years		7.53

				25 - 34 years		7.25

				35 - 44 years		7.11

				45 - 54 years		6.61

				55 - 74 years		6.63

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY

				Latvian		7.22

				Russian		6.44

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		6.26

				Medium low		6.66

				Medium		7.14

				Medium high		7.00

				High		7.70

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		6.98

				No		6.91

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		6.97

				Other city		6.87

				Rural area		7.00



						2014		2015		2017

				ALL RESPONDENTS		6.52		6.71		6.94

				GENDER

				Male		6.59		6.64		6.85

				Female		6.46		6.77		7.01

				AGE

				18 - 24 years		7.00		7.09		7.53

				25 - 34 years		7.16		7.18		7.25

				35 - 44 years		6.48		6.68		7.11

				45 - 54 years		6.01		6.29		6.61

				55 - 74 years		6.24		6.54		6.63

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY

				Latvian		6.72		7.05		7.22

				Russian		6.16		6.12		6.44

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		5.75		6.10		6.26

				Medium low		6.02		6.57		6.66

				Medium		6.63		6.57		7.14

				Medium high		6.58		6.78		7.00

				High		7.09		7.44		7.70

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		6.62		6.66		6.98

				No		6.50		6.74		6.91

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		6.56		6.57		6.97

				Other city		6.42		6.73		6.87

				Rural area		6.65		6.88		7.00



				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		Latvia [n=1005]		12		10		10		21		27		18		2

		Lithuania [n=1000]		5		7		11		19		22		34		3

		Estonia [n=1000]		9		7		9		18		20		34		2



				 1-4		5		6		7		8		 9-10		Hard to say

		Latvia

		2017 [n=1005]		12		10		10		21		27		18		2

		2015 [n=1005]		13		14		13		22		19		19		2

		2014 [n=1005]		15		14		13		22		19		15		2

		Lithuania

		2017 [n=1000]		5		7		11		19		22		34		3

		2015 [n=1000]		4		8		10		18		21		36		3

		2014 [n=1000]		6		10		10		18		22		32		3

		Estonia

		2017 [n=1000]		9		7		9		18		20		34		2

		2015 [n=1000]		10		10		10		16		17		33		3

		2014 [n=1000]		12		11		11		20		18		26		2



				2014		2015		2017

		Latvia		6.52		6.71		6.94

		Lithuania 		7.48		7.71		7.65

		Estonia		7.03		7.28		7.45





		Do you consider yourself overall as financially affluent or Materially deprived?



						.		I consider myself as materially deprived		I consider myself as materially wealthy		.		Hard to say

				2017		16		34		53		15		13						53

				2015		13		38		50		18		12						47

				2014		10		40		49		20		11						48

								40		53				13



						.		I consider myself as materially deprived		I consider myself as materially wealthy		.		Hard to say

				Latvia, n=1005		22		34		53		20		13												Latvia		, n=		1005

				Lithuania, n=1000		33		23		47		27		31												Lithuania		, n=		1000

				Estonia, n=1000		17		39		48		25		13												Estonia		, n=		1000

								39		53				31



						.		I consider myself as materially deprived		I consider myself as materially wealthy		.		Hard to say

				Latvia		57						73														Latvia

				2017, n=1005		23		34		53		20		13												2017		, n=		1005

				2015, n=1005		20		38		50		23		12												2015		, n=		1005

				2014, n=1005		17		40		49		25		11												2014		, n=		1005

				Lithuania 		57						73														Lithuania 

				2017, n=1000		34		23		47		27		31												2017		, n=		1000

				2015, n=1000		36		21		46		27		32												2015		, n=		1000

				2014, n=1000		32		25		43		30		32												2014		, n=		1000

				Estonia		57						73														Estonia

				2017, n=1000		18		39		48		25		13												2017		, n=		1000

				2015, n=1000		15		42		46		27		12												2015		, n=		1000

				2014, n=1000		15		42		45		28		13												2014		, n=		1000

								42		53				32



						.		I consider myself as materially deprived		I consider myself as materially wealthy		.		Hard to say

				ALL RESPONDENTS, n=1005		36		34		53		45		13												ALL RESPONDENTS		, n=		1005

				GENDER 		70						99								50.1						GENDER				 

				Male, n=471		34		36		51		48		13						53.2						Male		, n=		471

				Female, n=534		38		32		56		43		12						47.0						Female		, n=		534

				AGE 		70						99														AGE				 

				18 - 24 years, n=76		36		33		55		44		12												18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		39		31		58		41		11												25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		36		34		50		48		16												35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		32		38		47		51		15												45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		36		34		55		43		11												55 - 74 years		, n=		328

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY 		70						99														LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				 

				Latvian, n=659		39		31		59		40		11												Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		31		39		44		55		17												Russian		, n=		342

				AVERAGE NET INCOME PER FAMILY MEMBER 		70						99												AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER		AVERAGE NET INCOME PER FAMILY MEMBER				 

				Low, n=154		7		63		30		69		8												Low		, n=		154

				Medium low, n=146		22		47		42		57		11												Medium low		, n=		146

				Medium, n=119		42		28		61		38		11												Medium		, n=		119

				Medium high, n=138		50		20		67		32		13												Medium high		, n=		138

				High, n=151		55		15		79		20		6												High		, n=		151

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD 		70						99														CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD				 

				Yes, n=364		36		34		51		48		15												Yes		, n=		364

				No, n=641		36		34		55		44		12												No		, n=		641

				TYPE OF SETTLEMENT 		70						99														TYPE OF SETTLEMENT				 

				Riga, n=348		36		34		54		45		13												Riga		, n=		348

				Other city, n=429		37		33		54		44		12												Other city		, n=		429

				Rural area, n=228		35		35		51		48		14												Rural area		, n=		228

								63		79				17





		"Thinking about different areas of your life, how far you have any future plan or a clear idea of what will happen in this area of your life? Please specify the furthest period for which you have a plan or a clear idea!"





						Further future		Nearest 10 years		Nearest 3-5 years		Nearest 2 years		Nearest year		Nearest half-year		2-3 months		1 month or less		Hard to say		PROPORTION OF THE POPULATION WITH A PLAN FOR AT LEAST NEXT TWO YEARS

				Housing, apartment		17		17		17		11		14		7		3		3		11		61

				Job, carrer		3		5		17		12		22		12		6		7		16		38

				Income		4		6		14		10		23		13		8		8		14		34



						Further future		Nearest 10 years		Nearest 3-5 years		Nearest 2 years		Nearest year		Nearest half-year		2-3 months		1 month or less		Hard to say		PROPORTION OF THE POPULATION WITH A PLAN FOR AT LEAST NEXT TWO YEARS

				Housing, apartment																								Housing, apartment

				2017		17		17		17		11		14		7		3		3		11		61				2017		, n=		1005

				2015		17		15		17		10		14		9		3		3		12		59				2015		, n=		1005

				2014		16		14		16		10		13		10		5		4		12		55				2014		, n=		1005

				Job, carrer																								Job, carrer

				2017		3		5		17		12		22		12		6		7		16		38				2017		, n=		1005

				2015		4		4		14		11		19		17		10		7		15		33				2015		, n=		1005

				2014		4		5		16		10		19		16		9		7		15		35				2014		, n=		1005

				Income																								Income

				2017		4		6		14		10		23		13		8		8		14		34				2017		, n=		1005

				2015		4		5		12		11		19		17		10		7		15		32				2015		, n=		1005

				2014		4		4		11		11		21		17		9		9		15		30				2014		, n=		1005



		PROPORCIJA, kas iegūta, saskaitot Furhter future līdz Nearest 2 years



						.		Housing, apartment		.		Job, carrer		.		Income

				ALL RESPONDENTS, n=1005		5		61		29		38		28		34										ALL RESPONDENTS		, n=		1005

				GENDER 		5				90				65												GENDER				 

				Male, n=471		5		62		28		39		27		37										Male		, n=		471

				Female, n=534		5		60		30		37		28		32										Female		, n=		534

				AGE 		5				90				65												AGE				 

				18 - 24 years, n=76		5		44		47		38		27		27										18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		5		57		33		38		27		32										25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		5		65		25		44		21		37										35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		5		66		24		39		27		33										45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		5		64		26		33		32		37										55 - 74 years		, n=		328

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY 		5				90				65												LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				 

				Latvian, n=659		5		64		26		43		22		38										Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		5		56		34		28		38		28										Russian		, n=		342

				AVERAGE NET INCOME PER FAMILY MEMBER 		5				90				65												AVERAGE NET INCOME PER FAMILY MEMBER				 

				Low, n=154		5		45		45		30		36		27										Low		, n=		154

				Medium low, n=146		5		66		24		34		32		28										Medium low		, n=		146

				Medium, n=119		5		63		27		33		32		38										Medium		, n=		119

				Medium high, n=138		5		66		24		48		17		51										Medium high		, n=		138

				High, n=151		5		75		15		50		15		46										High		, n=		151

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD 		5				90				65												CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD				 

				Yes, n=364		5		64		27		45		21		38										Yes		, n=		364

				No, n=641		5		60		30		34		32		32										No		, n=		641

				TYPE OF SETTLEMENT 		5				90				65												TYPE OF SETTLEMENT				 

				Riga, n=348		5		60		30		38		28		33										Riga		, n=		348

				Other city, n=429		5		60		30		35		30		33										Other city		, n=		429

				Rural area, n=228		5		65		25		42		23		37										Rural area		, n=		228

								75				50				51





						Further future		Nearest 10 years		Nearest 3-5 years		Nearest 2 years		Nearest year		Nearest half-year		2-3 months		1 month or less		Hard to say		PROPORTION OF THE POPULATION WITH A PLAN FOR AT LEAST NEXT TWO YEARS

				HOUSING, APARTMENT

				Latvia		17		17		17		11		14		7		3		3		11		61

				Lithuania 		11		11		15		13		9		6		2		11		21		50

				Estonia		20		14		19		6		12		7		4		3		14		60

				JOB, CARRER

				Latvia		3		5		17		12		22		12		6		7		16		38

				Lithuania 		5		6		14		16		13		12		4		5		26		40

				Estonia		6		6		20		12		15		11		6		8		17		44

				INCOME

				Latvia		4		6		14		10		23		13		8		8		14		34

				Lithuania 		7		4		13		16		13		12		5		5		25		39

				Estonia		6		4		14		11		17		10		9		8		21		35







		"In case if your household would lose all regular income (for example, salaries, pensions, a variety of benefits) how many months you would be able to manage from your current savings without reducing your current spending?"



				Less than one month		16						Less than one month		16

				Approximately one month		20						Approximately one month		20

				2 months		10						2 months		10

				3 months		10						3 months		10

				4-11 months		13						4 months		3

				One year		8						5 months		2

				More than two years		6				mean		6 months		6

				Household does not have any savings		10				5.1		7 months		0.3

				Hard to say		8						8 months		1

						100						9 months		0.4

				More than two years		6						10 months		1

				One year		8						11 months		0.1

				4-11 months		13						One year		8

				3 months		10						Two years		2

				2 months		10						Three years		1

				Approximately one month		20						More than three years		3

				Less than one month		16						Household does not have any savings		10

				Household does not have any savings		10						Hard to say		8

				Hard to say		8

						100



						2014		2015		2017

				More than two years		4		5		6

				One year		7		6		8		average

				4-11 months		12		14		13				2014		4.30

				3 months		8		11		10				2015		4.60

				2 months		13		11		10

				Approximately one month		18		17		20

				Less than one month		18		17		16				2014		4.26

				Household does not have any savings		13		12		10				2015		4.56

				Hard to say		8		6		8				2017		5.05

						100		100		100



				ALL RESPONDENTS		5.05				2014		4.3

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY						2015		4.6

				Latvian		5.86				2017		5.1

				Russian		4.31

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		1.70

				Medium low		3.61

				Medium		3.73

				Medium high		5.16

				High		7.72

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		3.00

				No		6.19

				HOUSEHOLD SIZE

				1 person		6.00

				2 persons		6.49

				3 persons		4.05

				4 or more persons		3.72

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		5.62

				Other city		4.49

				Rural area		5.32



						2017		2015		2014

				ALL RESPONDENTS		5.05		4.56		4.26

				LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY

				Latvian		5.86		4.53		3.80

				Russian		4.31		4.57		5.09

				AVERAGE MONTHLY NET INCOME PER FAMILY MEMBER

				Low		1.70		2.09		2.14

				Medium low		3.61		4.25		2.91

				Medium		3.73		4.26		3.76

				Medium high		5.16		4.29		6.30

				High		7.72		7.95		6.68

				CHILDREN UP TO AGE 18 LIVING IN THE HOUSEHOLD

				Yes		3.00		3.50		3.10

				No		6.19		5.25		4.93

				HOUSEHOLD SIZE

				1 person		6.00		4.45		5.03

				2 persons		6.49		5.93		4.90

				3 persons		4.05		3.49		4.73

				4 or more persons		3.72		3.91		2.93

				TYPE OF SETTLEMENT

				Riga		5.62		5.23		5.42

				Other city		4.49		4.19		3.76

				Rural area		5.32		4.32		3.58







						Latvia		Lithuania 		Estonia

				More than two years		6		9		6

				One year		8		13		7

				4-11 months		13		19		14

				3 months		10		9		9

				2 months		10		10		13

				Approximately one month		20		14		20

				Less than one month		16		12		18

				Household does not have any savings		10		7		6

				Hard to say		8		7		7













		DROŠĪBAS DIMENSIJAS



		D1		MATERIAL AND FINANCIAL POSITION		-8						D5		SECURITY INDEX		-10								Latvia		Lithuania 		Estonia		Average

		D2		JOB SECURITY		-13						D1										SECURITY INDEX		-10		-6		11		-1.39

		D3		HEALTH		-34						D2		PHYSICAL SECURITY/ CRIMINALITY		29

		D5		PHYSICAL SECURITY/ CRIMINALITY		29						D6		MATERIAL AND FINANCIAL POSITION		-8						PHYSICAL SECURITY/ CRIMINALITY		29		32		47		36.08		5

		D6		NATIONAL STABILITY AND SECURITY		-26						D3		JOB SECURITY		-13						MATERIAL AND FINANCIAL POSITION		-8		-0.4		17		2.93		4

				TOTAL SECURITY INDEX		-10		Kopējais index (D1-D6)						NATIONAL STABILITY AND SECURITY		-26						JOB SECURITY		-13		-10		4		-6.61		3

														HEALTH		-34						NATIONAL STABILITY AND SECURITY		-26		-20		-3		-16.43		2

				THIRD PARTY PROPERTY DAMAGE		15																HEALTH		-34		-31		-7		-24.03		1



						-52







				SECURITY INDEX

				2017		-10

				2015		-12

				2014		-13



				PHYSICAL SECURITY/ CRIMINALITY

				2017		29

				2015		26

				2014		27

				MATERIAL AND FINANCIAL POSITION

				2017		-8

				2015		-8

				2014		-8

				JOB SECURITY

				2017		-13

				2015		-17

				2014		-22

				NATIONAL STABILITY AND SECURITY

				2017		-26

				2015		-29

				2014		-27

				HEALTH

				2017		-34

				2015		-33

				2014		-33



				Latvia

				2017		-10

				2015		-12

				2014		-13

				Lithuania 

				2017		-6

				2015		-4

				2014		-5

				Estonia

				2017		11

				2015		6

				2014		8













		MATERIĀLAIS UN FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		3		I won’t be able to pay for my education or my children's education		36		21		19		20		32		19		8				11

		7		I won’t have a place to live		31		27		17		32		18		20		5				-2

		1		I won’t be able to pay rent and utilities		22		28		27		28		14		28		3				-13

		4		I will lose my current financial savings 		17		31		27		19		16		35		7				-19

		2		I will stay without means of subsistence		12		37		27		25		7		38		3				-30

		5		I will be poor in old age (for example, I will receive pension not sufficient for survival)		7		41		29		18		7		45		6				-39

		6		In case of disease I won’t be able to pay for medical treatment		3		41		32		18		4		48		5				-44

								41		32		32		32				8

								73						63								-19



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		3				81										78

				2017		41		21		19		20		32		27		8				11

				2015		39		25		18		18		32		29		8				7

				2014		39		26		17		17		32		30		9				6

		7		I won’t have a place to live		81										78

				2017		37		27		17		32		18		28		5				-2

				2015		31		29		21		27		18		33		5				-8

				2014		31		31		19		26		18		34		5				-10

		1		I won’t be able to pay rent and utilities		81										78

				2017		27		28		27		28		14		36		3				-13

				2015		21		33		28		22		15		41		3				-20

				2014		18		35		28		22		12		45		3				-26

		4		I will lose my current financial savings 		81										78

				2017		23		31		27		19		16		43		7				-19

				2015		24		30		27		18		19		42		6				-16

				2014		26		30		25		19		18		41		7				-15

		2		I will stay without means of subsistence		81										78

				2017		17		37		27		25		7		46		3				-30

				2015		12		45		24		20		8		51		3				-40

				2014		10		48		23		19		7		52		3				-43

		5		I will be poor in old age		81										78

				2017		12		41		29		18		7		53		6				-39

				2015		13		38		31		18		9		52		5				-35

				2014		11		42		29		15		9		54		6				-39

		6				81										78

				2017		8		41		32		18		4		56		5				-44

				2015		5		43		33		15		6		58		3				-46

				2014		5		45		31		15		6		57		3				-47

								48		33		32		32				9

								81						63								-19



				I won’t be able to pay for my education or my children's education

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		41		21		19		20		32		15		8				11		All respondents		, n=		1005

				Have under-aged children in care, n=364		17		35		29		21		9		36		5				-30		Have under-aged children in care		, n=		364

		GENDER**				81										66														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Male, n=178		19		35		28		23		8		36		7				-30		Male		, n=		178

				Female, n=186		15		36		30		19		11		36		4				-30		Female		, n=		186

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS**				81										66														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Materially wealthy, n=187		25		30		26		28		12		27		5				-17		Materially wealthy		, n=		187

				Materially deprived, n=124		3		47		31		14		7		45		1				-49		Materially deprived		, n=		124

								47		31		28		32

								78						59

				I won’t have a place to live

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		18		27		17		32		18		23		5				-2		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		63		 		 		 		 		73		 										 

				Male, n=471		21		24		18		33		20		20		5				4		Male		, n=		471

				Female, n=534		15		31		17		31		16		26		5				-7		Female		, n=		534

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS		 		63										73												 

				Materially wealthy, n=540		28		20		15		35		27		11		4				17		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		3		39		21		26		10		36		4				-26		Materially deprived		, n=		337

		REAL PROPERTY OWNED		 		63										73												 

				In full possession, n=688		22		24		16		34		21		18		4				6		In full possession		, n=		688

				Taken on a loan, n=174		17		26		19		31		17		24		6				-3		Taken on a loan		, n=		174

				Haven't, n=169		5		37		21		24		10		38		8				-25		Haven't		, n=		169

		PROPERTY INSURANCE**				63										73														no bāzes, kuriem ir īpašums

				Have, n=412		22		25		16		36		19		18		5				4		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		20		25		18		31		22		20		4				3		Haven't		, n=		412

								39		21		36		27

								60						63



				I will lose my current financial savings 

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		8		31		27		19		16		16		7				-19		All respondents		, n=		1005

				Have savings, n=827		5		32		30		21		13		17		4				-23		Have savings		, n=		827

		GENDER**				67										51

				Male, n=387		6		32		29		20		15		16		4				-22		Male		, n=		387		no bāzes, kuriem ir uzkrājumi

				Female, n=440		5		31		30		21		12		18		5				-24		Female		, n=		440

						67										51

				Have life insurance with accumulation, n=176		6		29		31		26		6		19		8				-26		Have life insurance with accumulation		, n=		176

								32		31		26		16

								64						41

				I won’t be able to pay rent and utilities

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		25		28		27		28		14		26		3				-13		All respondents		, n=		1005

		GENDER				79										68

				Male, n=471		31		24		25		32		16		21		4				-5		Male		, n=		471

				Female, n=534		19		31		28		25		12		31		3				-21		Female		, n=		534

		HOUSEHOLD SAVINGS				79										68

				Have, n=827		26		27		26		31		14		23		2				-10		Have		, n=		827

				Haven't, n=101		5		42		31		11		12		46		4				-41		Haven't		, n=		101

						79										68

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS		Materially wealthy, n=540		40		18		21		37		21		10		2				11		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		3		43		33		17		5		46		2				-46		Materially deprived		, n=		337

								43		33		37		21

								76						58

				I will be poor in old age

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		27		41		29		18		7		25		6				-39		All respondents		, n=		1005

		GENDER				96										50

				Male, n=471		33		34		29		20		10		20		7				-28		Male		, n=		471

				Female, n=534		21		47		28		16		5		30		5				-48		Female		, n=		534

		AGE				96										50

				18 - 24 years, n=76		38		23		35		18		16		16		8				-16		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		28		34		35		17		8		26		8				-35		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		26		41		29		20		3		26		6				-42		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		20		53		23		13		5		32		6				-53		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		27		43		26		20		9		22		3				-37		55 - 74 years		, n=		328

		HOUSEHOLD SAVINGS				96										50

				Have, n=827		26		40		30		19		7		24		4				-39		Have		, n=		827

				Haven't, n=101		27		51		18		11		12		27		7				-43		Haven't		, n=		101

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS				96										50

				Materially wealthy, n=540		35		31		31		25		10		16		4				-24		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		14		58		24		9		5		35		3				-60		Materially deprived		, n=		337

								58		35		25		16

								93						40

				I will stay without means of subsistence

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		26		37		27		25		7		25		3				-30		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		90		 		 		 		 		58		 										 

				Male, n=471		29		33		28		26		8		24		4				-26		Male		, n=		471

				Female, n=534		23		40		26		25		7		27		2				-34		Female		, n=		534

		HOUSEHOLD SAVINGS				90										58

				Have, n=827		26		36		28		27		8		24		2				-29		Have		, n=		827

				Haven't, n=101		16		56		18		14		7		37		6				-51		Haven't		, n=		101

						90										58

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS		Materially wealthy, n=540		41		26		23		36		12		10		3				-7		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		5		53		31		12		2		44		2				-61		Materially deprived		, n=		337

								56		31		36		12

								87						48



				In case of disease I won’t be able to pay for medical treatment

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		19		41		32		18		4		26		5				-44		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		92		 		 		 		 		48		 										 

				Male, n=471		24		35		33		20		6		22		6				-35		Male		, n=		471

				Female, n=534		14		47		30		16		3		29		3				-52		Female		, n=		534

		AGE		 		92		 		 		 		 		48		 										 

				18 - 24 years, n=76		33		25		33		31		5		12		5				-21		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		27		32		34		21		8		20		6				-30		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		22		36		34		22		3		23		5				-39		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		15		48		29		14		3		31		6				-52		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		11		51		30		13		3		32		3				-57		55 - 74 years		, n=		328

		HOUSEHOLD SAVINGS				92										48

				Have, n=827		18		41		33		19		4		25		3				-44		Have		, n=		827

				Haven't, n=101		14		50		28		9		7		32		6				-53		Haven't		, n=		101

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS				92										48

				Materially wealthy, n=540		28		29		35		26		6		17		4				-28		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		6		62		24		9		2		37		2				-67		Materially deprived		, n=		337

		HEALTH INSURANCE				92										48

				Have, n=381		20		38		33		18		6		25		5				-40		Have		, n=		381

				Haven't, n=624		18		43		30		19		3		27		5				-46		Haven't		, n=		624

								62		35		31		8

								97						38







		"To what extent are you worried of anything of the mentioned below happening in your personal life?"



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		4		Having my bicycle stolen		40		13		23		18		41		18		5				25

		2		Having something stolen from my car (e.i., my property, car audio equipment, etc.)		26		19		32		20		27		30		3				2

		1		Having my car stolen		26		21		29		20		27		30		3				2

		3		Having my car smashed in a road accident		16		24		36		12		25		40		3				-12

		5		Being robbed outside my home/ on the streets		15		21		39		29		8		40		3				-18

		8		Having my property raided, damaged or (maliciously) set on fire - house, apartment or farm buildings		7		33		36		20		7		50		3				-34

		7		Having my home robbed		4		32		40		21		5		51		3				-36

								33		40		29		41				5

								73						70								-10



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		4		Having my bicycle stolen		80										78

				2017		44		13		23		18		41		19		5				25

				2015		41		15		24		15		42		21		5				22

				2014		43		13		24		16		42		20		5				25

		2		Having something stolen from my car		80										78

				2017		30		19		32		20		27		31		3				2

				2015		32		17		31		15		34		29		4				9

				2014		32		17		32		16		32		30		4				7

		1		Having my car stolen		80										78

				2017		30		21		29		20		27		31		3				2

				2015		34		20		26		17		33		28		4				8

				2014		34		18		28		17		32		29		4				8

		3		Having my car smashed in a road accident		80										78

				2017		20		24		36		12		25		41		3				-12

				2015		28		21		31		13		31		34		4				1

				2014		28		21		32		13		31		34		4				1

		5		Being robbed outside my home/ on the streets		80										78

				2017		20		21		39		29		8		41		3				-18

				2015		21		21		38		28		10		40		3				-16

				2014		17		22		41		24		10		44		3				-21

		8				80										78

				2017		11		33		36		20		7		51		3				-34

				2015		12		35		34		19		9		50		4				-33

				2014		11		34		35		19		9		50		4				-33

		7		Having my home robbed		80										78

				2017		9		32		40		21		5		52		3				-36

				2015		9		30		40		19		7		52		3				-34

				2014		6		32		42		16		7		55		3				-38

								35		42		29		42				5

								77						71								-10





				Having my car stolen

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		18		21		29		20		27		12		3				2		All respondents		, n=		1005

		OWNED CARS				68										59

				In full possession, n=688		15		21		32		20		24		14		2				-3		In full possession		, n=		688

				Taken on a loan, n=174		15		21		33		24		20		15		3				-5		Taken on a loan		, n=		174

		GENDER**				68										59

				Male, n=384		10		24		35		28		11		20		3				-16		Male		, n=		384		no bāzes, kuriem ir auto

				Female, n=391		3		27		38		22		10		26		2				-25		Female		, n=		391

		VEHICLE INSURANCE (CASCO)**				68										59

				Have, n=225		8		24		37		32		6		21		1				-20		Have		, n=		225		no bāzes, kuriem ir auto

				Haven't, n=550		6		26		36		22		13		24		3				-21		Haven't		, n=		550

								27		38		32		27

								65						59



				Having something stolen from my car 

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		19		19		32		20		27		8		3				2		All respondents		, n=		1005

		OWNED CARS				69										55

				In full possession, n=683		8		23		39		25		11		19		2				-19		In full possession		, n=		683

				Taken on a loan, n=120		3		30		36		20		10		24		3				-28		Taken on a loan		, n=		120

		GENDER**				69										55														no bāzes, kuriem ir auto

				Male, n=384		8		22		39		26		10		18		3				-18		Male		, n=		384

				Female, n=391		6		24		39		23		12		20		2				-21		Female		, n=		391

		VEHICLE INSURANCE (CASCO)**				69										55														no bāzes, kuriem ir auto

				Have, n=225		4		21		45		28		5		22		2				-25		Have		, n=		225

				Haven't, n=550		9		23		37		23		14		18		3				-17		Haven't		, n=		550

								30		45		28		27

								74						55



				Having my car smashed in a road accident

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		26		24		36		12		25		13		3				-12		All respondents		, n=		1005

		OWNED CARS				86										49

				In full possession, n=688		23		25		39		11		23		16		3				-16		In full possession		, n=		688

				Taken on a loan, n=174		20		26		40		14		17		18		2				-21		Taken on a loan		, n=		174

		GENDER**				86										49														no bāzes, kuriem ir auto

				Male, n=384		15		25		46		16		9		24		3				-31		Male		, n=		384

				Female, n=391		9		35		42		11		9		29		2				-42		Female		, n=		391

		MOTOR THID PARTY COMPULSORY INSURANCE**				86										49														no bāzes, kuriem ir auto

				Have, n=604		8		30		48		16		4		30		3				-43		Have		, n=		604

				Haven't, n=171		25		31		30		7		28		14		4				-15		Haven't		, n=		171

		VEHICLE INSURANCE (CASCO)**		 		86		 		 		 		 		49		 										 		no bāzes, kuriem ir auto

				Have, n=225		15		27		44		21		5		23		2				-33		Have		, n=		225

				Haven't, n=550		11		32		44		11		11		28		3				-37		Haven't		, n=		550

								35		48		21		28

								83						49



				Being robbed outside my home/ on the streets

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		12		21		39		29		8		14		3				-18		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		73		 		 		 		 		51		 										 

				Male, n=471		19		18		36		33		10		8		3				-9		Male		, n=		471

				Female, n=534		6		24		42		25		6		20		2				-27		Female		, n=		534

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS				73										51

				Materially wealthy, n=540		17		16		40		34		8		10		3				-11		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		7		27		38		24		10		18		2				-25		Materially deprived		, n=		337

								27		42		34		10

								70						44



				Having my property raided, damaged or (maliciously) set on fire - house, apartment or farm buildings

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		15		33		36		20		7		12		3				-34		All respondents		, n=		1005

		REAL PROPERTY OWNED				84										40

				In full possession, n=683		13		35		36		20		6		14		2				-37		In full possession		, n=		683

				Taken on a loan, n=120		11		37		36		18		5		17		4				-42		Taken on a loan		, n=		120

		GENDER**				84										40														no bāzes, kuriem ir īpašums

				Male, n=388		16		28		41		24		5		11		2				-31		Male		, n=		388

				Female, n=436		6		38		40		17		3		19		1				-46		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE**		 		84										40												 		no bāzes, kuriem ir īpašums

				Have, n=412		6		35		43		17		3		20		1				-46		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		16		31		38		24		5		11		2				-32		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				84										40

				Apartment, n=698		16		32		36		21		9		11		3				-31		Apartment		, n=		698

				Private house, n=297		12		37		34		20		3		16		5				-41		Private house		, n=		297

								38		43		24		9

								81						33



				Having my home robbed

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		32		40		21		5		13		3				-36		All respondents		, n=		1005

		REAL PROPERTY OWNED				83										39

				In full possession, n=683		9		33		41		20		4		14		2				-39		In full possession		, n=		683

				Taken on a loan, n=120		8		37		39		15		5		18		4				-43		Taken on a loan		, n=		120

		GENDER**				83										39														no bāzes, kuriem ir īpašums

				Male, n=388		15		31		37		22		6		10		3				-32		Male		, n=		388

				Female, n=436		8		39		36		18		5		15		2				-43		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE**		 		83										39												 		no bāzes, kuriem ir īpašums

				Have, n=412		6		38		39		19		3		17		2				-45		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		16		32		34		21		9		9		3				-30		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				83										39

				Apartment, n=698		13		31		39		23		5		11		2				-34		Apartment		, n=		698

				Private house, n=297		8		34		41		17		5		16		3				-41		Private house		, n=		297

								39		41		23		9

								80						32







		"To what extent are you worried that your home or other type of property could suffer from such phenomena (i.e., it could suffer serious damage)?"

																										Q10. Bāze: 824 respondenti, kuriem ir īpašumā ēkas.

				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		8		Earthquake		60		12		14		34		36		19		3				34

		6		Flood		59		12		15		38		32		20		3				31

		7		Hail		58		11		17		38		30		21		3				30

		5		Whirlwind and tornado		56		15		15		33		33		24		4				26

		4		Storm		42		18		26		35		17		37		3				3

		2		Lightning strike		40		21		24		33		18		38		3				1

		3		Water-pipe breakdown		26		21		39		27		10		52		2				-17

		9		Overvoltage in power grid		15		24		47		21		5		63		3				-32

		1		Fire		10		37		40		18		3		69		2				-45

								37		47		38		36				4

								83						75								4



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		8		Earthquake		87										91

				2017		61		12		14		34		36		21		3				34

				2015		58		15		14		32		36		24		4				30

				2014		60		12		14		32		37		22		4				35

		6		Flood		87										91

				2017		59		12		15		38		32		22		3				31

				2015		58		15		14		34		34		24		3				29

				2014		61		11		15		34		37		21		4				35

		7		Hail		87										91

				2017		58		11		17		38		30		23		3				30

				2015		57		11		18		35		31		25		4				28

				2014		62		8		16		39		32		20		4				35

		5		Whirlwind and tornado		87										91

				2017		56		15		15		33		33		25		4				26

				2015		50		18		19		28		31		32		4				18

				2014		53		16		18		32		30		29		4				21

		4		Storm		87										91

				2017		42		18		26		35		17		39		3				3

				2015		37		19		30		32		16		44		3				-2

				2014		40		17		29		33		16		42		4				2

		2		Lightning strike		87										91

				2017		41		21		24		33		18		40		3				1

				2015		37		23		26		31		17		43		3				-4

				2014		40		21		26		30		19		43		4				0.4

		3		Water-pipe breakdown		87										91

				2017		26		21		39		27		10		54		2				-17

				2015		30		18		39		29		12		50		2				-11

				2014		28		18		41		25		13		53		3				-12

		9		Overvoltage in power grid		87										91

				2017		16		24		47		21		5		65		3				-32

				2015		16		26		44		20		7		64		3				-31

				2014		16		24		47		20		7		65		2				-30

		1		Fire		87										91

				2017		10		37		40		18		3		71		2				-45

				2015		11		37		39		18		4		69		3				-43

				2014		10		35		41		16		4		71		4				-44

								37		47		39		37				4

								84						76								4



				HAIL

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		9		11		17		38		30		16		3				30		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		37		 		 		 		 		85		 										 

				Male, n=388		13		9		16		40		31		13		4				35		Male		, n=		388

				Female, n=436		6		13		18		36		30		19		2				25		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				37										85

				Have, n=412		7		12		19		43		24		18		2				25		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		11		11		16		33		37		15		4				35		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				37										85

				Apartment, n=539		13		9		15		38		34		13		3				35		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		3		14		20		39		24		22		3				19		Private house		, n=		285

								14		20		43		37

								34						80



				FLOOD

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		8		12		15		38		32		13		3				31		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		35		 		 		 		 		83		 										 

				Male, n=388		11		11		13		39		34		10		4				36		Male		, n=		388

				Female, n=436		4		13		18		36		30		16		3				26		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				35										83

				Have, n=412		6		12		17		42		27		13		2				28		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		9		12		14		34		36		13		5				33		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				35										83

				Apartment, n=539		10		11		13		38		33		11		4				34		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		3		13		19		36		29		17		3				25		Private house		, n=		285

								13		19		42		36

								32						78



				EARTHQUAKE

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		6		12		14		34		36		14		3				34		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		32		 		 		 		 		85		 										 

				Male, n=388		8		10		14		33		39		12		3				39		Male		, n=		388

				Female, n=436		4		14		14		35		34		16		3				30		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				32										85

				Have, n=412		7		12		13		40		32		13		3				34		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		5		12		14		30		40		15		3				35		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				32										85

				Apartment, n=539		6		11		15		34		36		14		3				35		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		6		14		12		35		37		14		3				34		Private house		, n=		285

								14		15		40		40

								29						80



				WHIRLWIND AND TORNADO

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		11		15		15		33		33		15		4				26		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		41		 		 		 		 		81		 										 

				Male, n=388		12		13		16		36		31		14		4				28		Male		, n=		388

				Female, n=436		10		18		14		31		34		16		4				25		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				41										81

				Have, n=412		7		17		17		37		26		17		3				19		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		14		14		13		30		39		12		4				33		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				41										81

				Apartment, n=539		15		12		14		34		36		11		4				34		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		3		22		16		33		26		22		3				13		Private house		, n=		285

								22		17		37		39

								38						76



				STORM

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		18		18		26		35		17		18		3				3		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		62		 		 		 		 		70		 										 

				Male, n=388		20		16		26		34		20		16		4				8		Male		, n=		388

				Female, n=436		16		20		26		36		15		19		3				-1		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				62										70

				Have, n=412		14		20		29		37		12		21		3				-4		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		22		16		24		34		22		14		4				10		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				62										70

				Apartment, n=539		26		14		22		38		22		10		4				15		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		3		25		35		30		8		32		3				-19		Private house		, n=		285

								25		35		38		22

								59						60



				LIGHTNING STRIKE

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		21		21		24		33		18		18		3				1		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		67		 		 		 		 		69		 										 

				Male, n=388		25		17		25		33		21		15		4				9		Male		, n=		388

				Female, n=436		17		26		24		33		15		21		2				-6		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				67										69

				Have, n=412		16		25		26		34		13		23		3				-8		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		26		18		23		33		22		14		3				9		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				67										69

				Apartment, n=539		30		14		22		37		23		9		3				16		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		3		34		29		27		7		35		2				-28		Private house		, n=		285

								34		29		37		23

								64						60



				WATER-PIPE BREAKDOWN

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		14		21		39		27		10		26		2				-17		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		75		 		 		 		 		63		 										 

				Male, n=388		21		17		37		31		13		19		3				-7		Male		, n=		388

				Female, n=436		8		26		41		24		8		32		2				-27		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				75										63

				Have, n=412		14		24		38		27		10		26		2				-19		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		15		19		40		27		10		26		3				-16		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				75										63

				Apartment, n=539		5		24		46		22		6		35		2				-30		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		31		17		26		36		18		9		3				6		Private house		, n=		285

								26		46		36		18

								72						54



				OVERVOLTAGE IN POWER GRID

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		9		24		47		21		5		12		3				-32		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		80		 		 		 		 		38		 										 

				Male, n=388		15		20		45		25		6		7		4				-23		Male		, n=		388

				Female, n=436		3		28		48		18		4		17		2				-40		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				80										38

				Have, n=412		8		25		47		22		4		12		2				-33		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		10		24		46		21		6		12		4				-31		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				80										38

				Apartment, n=539		11		22		47		23		6		10		2				-29		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		6		29		45		19		4		16		3				-38		Private house		, n=		285

								29		48		25		6

								77						31



				FIRE

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=824		13		37		40		18		3		13		2				-45		All respondents		, n=		824

		GENDER		 		90		 		 		 		 		34		 										 

				Male, n=388		15		32		43		18		5		12		2				-40		Male		, n=		388

				Female, n=436		12		41		38		18		2		15		2				-49		Female		, n=		436

		PROPERTY INSURANCE				90										34

				Have, n=412		10		41		39		16		3		15		1				-49		Have		, n=		412

				Haven't, n=412		16		33		41		20		3		11		3				-40		Haven't		, n=		412

		TYPE OF HOUSING LIVED IN				90										34

				Apartment, n=539		17		33		40		20		4		10		2				-39		Apartment		, n=		539

				Private house, n=285		6		44		39		13		2		20		2				-56		Private house		, n=		285

								44		43		20		5

								87						25





		DROŠĪBA PAR DARBA VIETU



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		I will lose my job and won’t be able to find another acceptable job				3		28		25		27		13		7		7				-13

								28		25		27		13				7

								53						40



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				2017		10		28		25		27		13		8		7				-13

				2015		7		32		24		25		14		9		5				-17

				2014		3		32		28		21		13		14		6				-22

								32		28		27		14				6

								60						41





						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		13		28		25		27		13		26		7				-13		All respondents		, n=		1005

				Employed in a paid work, n=757		9		30		26		30		9		27		5				-19		Employed in a paid work		, n=		757

		GENDER**				65										66														no bāzes, kuri strādā

				Male, n=364		13		27		25		30		12		24		6				-13		Male		, n=		364

				Female, n=393		5		33		27		31		6		29		3				-25		Female		, n=		393

		AGE**		 		65		 		 		 		 		66		 										 		no bāzes, kuri strādā

				18 - 24 years, n=33		25		19		22		38		18		10		3				8		18 - 24 years		, n=		33

				25 - 34 years, n=175		14		24		27		33		10		24		6				-12		25 - 34 years		, n=		175

				35 - 44 years, n=175		6		33		26		29		7		30		5				-25		35 - 44 years		, n=		175

				45 - 54 years, n=173		5		34		27		28		5		33		6				-28		45 - 54 years		, n=		173

				55 - 74 years, n=201		8		33		25		30		11		25		1				-19		55 - 74 years		, n=		201

		OCCUPATIONAL AREA**				65										66														no bāzes, kuri strādā

				Public sector, n=338		5		32		29		29		8		30		3				-24		Public sector		, n=		338

				Private sector, n=403		12		29		24		31		10		25		6				-15		Private sector		, n=		403

								34		29		38		18

								62						56





		VESELĪBA



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		5				25		25		31		28		10		25		6				-17				My health will be adversely affected by the quality of food available (many synthetic and harmful substances) 

		2				23		30		29		24		6		33		11				-26				I will suffer an accident

		3				18		33		31		21		6		36		10				-32				I will get an injury that will require serious medical treatment

		4				7		42		33		17		4		42		4				-46				In case of a disease I won’t receive medical services of sufficient quality

		1				8		46		28		14		5		44		7				-48				I will get serious disease which will require serious and long medical treatment

								46		33		28		10				11

								79						38



				 		.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		5				82										64

				2017		26		25		31		28		10		26		6				-17

				2015		23		26		33		24		11		29		5				-19

				2014		23		27		32		25		10		29		6				-21

		2		I will suffer an accident		82										64

				2017		24		30		29		24		6		34		11				-26

				2015		24		32		27		22		9		33		10				-25

				2014		25		30		28		23		8		33		11				-24

		3				82										64

				2017		19		33		31		21		6		38		10				-32

				2015		19		35		29		19		9		36		9				-31

				2014		22		32		29		21		8		35		10				-28

		4				82										64

				2017		8		42		33		17		4		43		4				-46

				2015		9		41		33		15		6		43		5				-43

				2014		9		44		30		15		6		43		5				-45

		1				82										64

				2017		9		46		28		14		5		45		7				-48

				2015		7		46		29		13		7		44		5				-47

				2014		10		45		27		16		6		43		6				-45

								46		33		28		11				11

								79						39



				My health will be adversely affected by the quality of food available 

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		9		25		31		28		10		21		6				-17		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		66		 		 		 		 		59		 										 

				Male, n=471		13		23		29		29		11		19		7				-12		Male		, n=		471

				Female, n=534		6		27		33		27		9		24		5				-22		Female		, n=		534

		AGE		 		66		 		 		 		 		59		 										 

				18 - 24 years, n=76		23		15		29		33		16		11		8				3		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		16		22		28		32		10		17		8				-10		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		9		27		29		27		11		22		6				-18		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		6		26		34		26		7		26		6				-23		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		3		29		34		25		9		25		3				-24		55 - 74 years		, n=		328

								29		34		33		16

								63						48



				I will suffer an accident

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		30		29		24		6		24		11				-26		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		69		 		 		 		 		54		 										 

				Male, n=471		14		26		29		26		7		21		12				-21		Male		, n=		471

				Female, n=534		7		33		29		22		6		26		10				-31		Female		, n=		534

		AGE		 		69		 		 		 		 		54		 										 

				18 - 24 years, n=76		20		23		26		30		13		11		8				-8		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		16		27		26		29		7		18		11				-19		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		10		30		29		24		6		24		11				-27		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		8		31		30		22		5		27		12				-30		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		5		33		31		19		5		29		11				-33		55 - 74 years		, n=		328

		ACCIDENT INSURANCE				69										54

				Have, n=269		6		31		33		20		6		28		10				-31		Have		, n=		269

				Haven't, n=736		12		30		28		25		7		22		11				-24		Haven't		, n=		736

								33		33		30		13

								66						43



				I will get an injury that will require serious medical treatment

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		10		33		31		21		6		19		10				-32		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		74		 		 		 		 		45		 										 

				Male, n=471		12		30		31		23		6		16		10				-28		Male		, n=		471

				Female, n=534		8		36		30		19		5		21		10				-36		Female		, n=		534

		AGE		 		74		 		 		 		 		45		 										 

				18 - 24 years, n=76		17		23		34		24		10		11		9				-18		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		15		30		29		23		7		15		11				-26		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		12		32		30		23		6		16		9				-29		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		7		36		30		20		3		22		11				-38		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		5		37		32		18		4		23		9				-40		55 - 74 years		, n=		328

		HEALTH INSURANCE				74										45

				Have, n=381		8		33		33		20		5		20		9				-34		Have		, n=		381

				Haven't, n=624		11		33		29		21		6		18		11				-31		Haven't		, n=		624

		ACCIDENT INSURANCE				74										45

				Have, n=269		6		34		33		19		5		21		9				-36		Have		, n=		269

				Haven't, n=736		11		33		30		21		6		18		10				-31		Haven't		, n=		736

								37		34		24		10

								71						34



				In case of a disease I won’t receive medical services of sufficient quality

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		12		42		33		17		4		22		4				-46		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		87		 		 		 		 		43		 										 

				Male, n=471		17		38		32		20		5		18		5				-40		Male		, n=		471

				Female, n=534		8		45		34		14		3		26		4				-52		Female		, n=		534

		AGE		 		87		 		 		 		 		43		 										 

				18 - 24 years, n=76		27		29		31		22		10		11		8				-23		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		19		35		33		20		5		18		7				-36		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		17		42		28		22		3		18		5				-42		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		8		47		32		13		4		27		5				-53		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		3		47		37		12		2		28		1				-57		55 - 74 years		, n=		328

		HEALTH INSURANCE				87										43

				Have, n=381		12		45		30		16		4		23		5				-48		Have		, n=		381

				Haven't, n=624		12		40		34		17		4		22		4				-45		Haven't		, n=		624

								47		37		22		10

								84						32



				I will get serious disease which will require serious and long medical treatment

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		14		46		28		14		5		21		7				-48		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		88		 		 		 		 		40		 										 

				Male, n=471		19		42		28		17		5		17		8				-42		Male		, n=		471

				Female, n=534		10		50		28		11		4		24		6				-54		Female		, n=		534

		AGE		 		88		 		 		 		 		40		 										 

				18 - 24 years, n=76		25		33		31		18		9		13		9				-31		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		23		36		29		20		6		14		9				-35		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		16		44		28		17		4		19		6				-46		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		14		51		24		12		4		23		9				-52		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		5		55		29		9		3		28		5				-61		55 - 74 years		, n=		328

		HEALTH INSURANCE				88										40

				Have, n=381		14		48		26		16		5		19		5				-48		Have		, n=		381

				Haven't, n=624		15		45		29		13		5		22		8				-48		Haven't		, n=		624

								55		31		20		9

								85						29





		FIZISKĀ DROŠĪBA/ KRIMINOGĒNĀ SITUĀCIJA



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"



						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		2		I will suffer from physical violence at home		47		6		6		20		62		26		6				63

		5		I will suffer from sexual assault (forced sexual intercourse)		43		9		7		22		54		33		8				53

		3		I will suffer from emotional abuse in my family 		41		8		10		27		49		32		5				50

		8				37		10		12		28		41		39		8				39		I could get attacked due to my nationality, religion or sexual orientation

		4		I will suffer from emotional abuse at job		33		9		17		33		33		43		8				32

		6		I will suffer from organised crime		23		15		21		30		26		53		8				16

		7		I will be a victim of terrorist attack		21		17		21		31		22		55		9				10

		1		I will suffer from physical violence on the streets		19		15		25		40		11		58		9				3

		9				4		31		24		8		32		69		5				-7		My child being physically attacked by unknown persons while he/ she is in school or kindergarten

								31		25		40		62				9

								56						102



						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		2		I will suffer from physical violence at home		65										109

				2017		53		6		6		20		62		26		6				63

				2015		51		9		6		22		59		28		5				58

				2014		52		7		6		21		59		28		7				60

		5		I will suffer from sexual assault (forced sexual intercourse)		65										109

				2017		50		9		7		22		54		33		8				53

				2015		47		10		8		22		52		35		8				48

				2014		48		9		8		22		53		34		8				51

		3		I will suffer from emotional abuse in my family 		65										109

				2017		47		8		10		27		49		32		5				50

				2015		44		10		12		28		46		35		4				44

				2014		44		10		11		28		46		36		6				44

		8				65										109								I could get attacked due to my nationality, religion or sexual orientation

				2017		43		10		12		28		41		39		8				39

				2015		42		11		13		31		37		41		8				35

				2014		41		11		14		32		36		41		7				35

		4		I will suffer from emotional abuse at job		65										109

				2017		39		9		17		33		33		43		8				32

				2015		35		12		18		32		33		44		5				28

				2014		35		11		20		30		33		45		6				28

		6		I will suffer from organised crime		65										109

				2017		30		15		21		30		26		53		8				16

				2015		28		16		21		29		26		54		8				14

				2014		30		16		20		31		26		52		8				16

		7		I will be a victim of terrorist attack		65										109

				2017		27		17		21		31		22		55		9				10

				2015		30		16		19		30		27		52		8				16

				2014		34		15		17		30		29		50		9				21

		1		I will suffer from physical violence on the streets		65										109

				2017		25		15		25		40		11		58		9				3

				2015		21		17		28		35		13		61		7				-0.2

				2014		21		16		28		35		12		62		9				-1

		9				65										109								My child being physically attacked by unknown persons while he/ she is in school or kindergarten

				2017		10		31		24		8		32		69		5				-7

				2015		11		32		23		8		33		68		5				-6

				2014		12		34		20		9		32		68		6				-7

								34		28		40		62				9

								62						102



				I will suffer from physical violence at home

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		6		6		20		62		18		6				63		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		23		 		 		 		 		100		 										 

				Male, n=471		12		5		6		20		62		18		7				64		Male		, n=		471

				Female, n=534		10		8		5		20		62		18		5				62		Female		, n=		534

		AGE		 		23		 		 		 		 		100		 										 

				18 - 24 years, n=76		4		8		11		12		64		24		5				57		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		8		9		6		17		62		21		6				58		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		14		4		5		18		68		14		5				70		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		13		6		4		25		59		16		6				64		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		12		6		5		24		60		16		6				63		55 - 74 years		, n=		328

								9		11		25		68

								20						93

				HEALTH INSURANCE		16										91								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		5		6		5		19		63		9		7						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		3		7		6		21		62		9		5						Haven't		, n=		624

								7		6		21		63

								13						84



				I will suffer from sexual assault (forced sexual intercourse)

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		14		9		7		22		54		19		8				53		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		29		 		 		 		 		96		 										 

				Male, n=471		20		5		5		16		66		14		8				66		Male		, n=		471

				Female, n=534		8		13		9		27		44		25		8				41		Female		, n=		534

		AGE		 		29		 		 		 		 		96		 										 

				18 - 24 years, n=76		3		13		13		19		47		30		8				36		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		8		11		10		22		48		25		9				43		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		16		7		7		26		53		17		7				55		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		18		6		5		24		55		17		10				58		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		17		8		5		19		62		15		7				61		55 - 74 years		, n=		328

								13		13		27		66

								26						93

				HEALTH INSURANCE		20										84								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		4		8		8		22		54		8		8						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		4		9		6		22		55		7		8						Haven't		, n=		624

								9		8		22		55

								17						77



				I will suffer from emotional abuse in my family 

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		8		10		27		49		14		5				50		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		29										90												 

				Male, n=471		14		6		9		28		50		12		6				54		Male		, n=		471

				Female, n=534		8		10		11		27		49		15		5				47		Female		, n=		534

		AGE		 		29		 		 		 		 		90		 										 

				18 - 24 years, n=76		5		11		13		28		44		18		4				41		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		6		13		10		24		46		20		7				40		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		14		4		10		31		50		9		4				56		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		13		6		10		28		49		13		7				52		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		13		7		9		27		52		11		5				54		55 - 74 years		, n=		328

								13		13		31		52

								26						83

				HEALTH INSURANCE		42										121								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		24		8		10		26		50		46		6						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		24		8		10		28		49		44		5						Haven't		, n=		624

								26		13		31		83

								39						114



				I could get attacked due to my nationality, religion or sexual orientation

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		8		10		12		28		41		22		8				39		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		30		 		 		 		 		91		 										 

				Male, n=471		8		11		11		26		44		21		8				41		Male		, n=		471

				Female, n=534		7		10		13		30		38		23		9				37		Female		, n=		534

		AGE		 		30		 		 		 		 		91		 										 

				18 - 24 years, n=76		11		11		8		20		53		18		8				49		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		7		11		13		26		43		23		8				39		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		10		8		13		31		41		20		8				42		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		14		7		9		31		44		16		8				48		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		3		14		13		30		34		28		9				28		55 - 74 years		, n=		328

								14		13		31		53

								27						84

				HEALTH INSURANCE		44										122								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		23		11		9		27		45		50		7						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		20		10		13		29		39		55		9						Haven't		, n=		624

								27		13		31		84

								41						115



				I will suffer from emotional abuse at job

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		9		17		33		33		20		8				32		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		37		 		 		 		 		86		 										 

				Male, n=471		14		8		16		32		38		17		8				38		Male		, n=		471

				Female, n=534		9		10		18		34		29		23		9				27		Female		, n=		534

		AGE		 		37		 		 		 		 		86		 										 

				18 - 24 years, n=76		16		4		17		27		41		18		10				42		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		9		12		16		33		30		23		9				26		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		8		7		22		37		30		20		5				30		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		10		7		20		38		26		22		9				28		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		14		12		11		29		39		18		9				36		55 - 74 years		, n=		328

								12		22		38		41

								34						79

				HEALTH INSURANCE		59										124								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		30		10		20		34		29		61		8						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		35		9		15		32		36		57		8						Haven't		, n=		624

								34		22		38		79

								56						117



				I will be a victim of terrorist attack

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		10		17		21		31		22		18		9				10		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		48		 		 		 		 		71		 										 

				Male, n=471		15		17		16		31		28		12		8				18		Male		, n=		471

				Female, n=534		6		18		25		32		16		23		9				2		Female		, n=		534

		AGE		 		48		 		 		 		 		71		 										 

				18 - 24 years, n=76		14		15		19		31		25		15		11				16		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		15		20		14		30		28		13		8				17		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		11		15		23		30		24		17		8				13		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		14		14		20		36		20		16		11				14		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		3		20		25		31		17		24		8				-1		55 - 74 years		, n=		328

								20		25		36		28

								45						64

				HEALTH INSURANCE		73										107								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		36		17		20		32		23		51		7						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		35		18		21		31		21		55		10						Haven't		, n=		624

								45		25		36		64

								70						100



				I will suffer from organised crime

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		9		15		21		30		26		14		8				16		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		45		 		 		 		 		71		 										 

				Male, n=471		9		13		22		29		27		14		8				17		Male		, n=		471

				Female, n=534		9		16		20		31		25		15		8				15		Female		, n=		534

		AGE		 		45		 		 		 		 		71		 										 

				18 - 24 years, n=76		12		12		21		29		29		13		9				21		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		7		19		20		26		30		15		6				14		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		12		11		22		34		25		12		8				19		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		16		11		18		34		27		9		10				24		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		5		17		23		28		23		19		8				9		55 - 74 years		, n=		328

								19		23		34		30

								42						64

				HEALTH INSURANCE		68										104								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		33		15		20		33		25		46		7						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		32		14		22		28		27		50		9						Haven't		, n=		624

								42		23		34		64

								65						97



				I will suffer from physical violence on the streets

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		11		15		25		40		11		17		9				3.4		All respondents		, n=		1005

				 		51										67												 

		GENDER		Male, n=471		16		12		24		42		14		11		8				12		Male		, n=		471

				Female, n=534		6		18		26		37		8		22		10				-4		Female		, n=		534

						51										67

		AGE		18 - 24 years, n=76		14		16		21		38		16		13		9				8		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		14		16		21		38		16		13		9				8		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		15		9		27		43		11		14		10				10		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		16		14		21		44		10		13		11				7		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		3		18		30		36		7		24		9				-7		55 - 74 years		, n=		328

								18		30		44		16

								48						60

				HEALTH INSURANCE		81										112								HEALTH INSURANCE

				Have, n=381		41		14		26		40		10		61		9						Have		, n=		381

				Haven't, n=624		41		16		25		39		12		61		9						Haven't		, n=		624

								48		30		44		60

								78						105



				My child being physically attacked by unknown persons while he/ she is in school or kindergarten

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		34		31		24		8		32		10		5				-7		All respondents		, n=		1005

				Have under-aged children in care, n=364		8		48		33		9		7		34		3				-53		Have under-aged children in care		, n=		364

		GENDER**				89										50														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Male, n=178		9		45		35		11		5		34		4				-52		Male		, n=		178

				Female, n=186		8		51		31		8		8		34		2				-54		Female		, n=		186

								51		35		11		32

								86						43







		VALSTS STABILITĀTE UN DROŠĪBA



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"



						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		4		Ethnic conflicts in territory of Latvia		30		21		33		31		11		20		4				-10

		3		Complete loss of sovereignty of Latvia (political and economical)		25		30		28		21		16		26		5				-17

		2		A military conflict in territory of Latvia		20		33		29		20		14		29		4				-24

		5		A large inflow of refugees, asylum seekers, immigrants in Latvia		18		33		31		25		8		30		3				-29

		1		Severe economical crisis would start in Latvia and / or political instability and rebellions that would lead to decline of Latvia		3		36		44		14		3		45		3				-48

								36		44		31		16				5

								80						48



						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		4		Ethnic conflicts in territory of Latvia		88										63

				2017		35		21		33		31		11		21		4				-10

				2015		28		24		36		25		11		28		4				-19

				2014		24		28		36		21		10		32		4				-25

		3		Complete loss of sovereignty of Latvia (political and economical)		88										63

				2017		30		30		28		21		16		26		5				-17

				2015		28		35		25		18		16		29		5				-22

				2014		29		36		23		18		17		28		6				-22

		2		A military conflict in territory of Latvia		88										63

				2017		25		33		29		20		14		29		4				-24

				2015		19		41		27		18		11		35		3				-35

				2014		26		36		26		20		13		29		4				-26

		5		A large inflow of refugees, asylum seekers, immigrants in Latvia		88										63

				2017		23		33		31		25		8		31		3				-29

				2015		24		29		35		24		8		32		4				-27

				2014		25		28		35		23		9		31		5				-25

		1		Severe economical crisis would start in Latvia and / or political		88										63

				instability and rebellions that would lead to decline of Latvia		88										63

				2017		8		36		44		14		3		46		3				-48

				2015		12		35		41		16		6		41		2				-41

				2014		14		32		42		18		4		41		4				-39

								41		44		31		17				6

								85						48



				Complete loss of sovereignty of Latvia (political and economical)

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		20		30		28		21		16		36		5				-17		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		78		 		 		 		 		73		 										 

				Male, n=471		27		26		25		22		22		29		5				-6		Male		, n=		471

				Female, n=534		15		34		30		20		11		42		6				-27		Female		, n=		534

		AGE		 		78		 		 		 		 		73		 										 

				18 - 24 years, n=76		16		25		37		19		13		40		6				-21		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		23		25		30		22		16		35		8				-14		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		28		23		27		23		22		28		5				-3		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		24		32		22		23		18		31		5				-13		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		13		38		27		18		13		42		4				-30		55 - 74 years		, n=		328

		LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				78										73

				Latvian, n=659		8		38		32		19		7		47		4				-38		Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		43		15		21		24		34		15		7				21		Russian		, n=		342

								38		37		24		34

								75						58



				A large inflow of refugees, asylum seekers, immigrants in Latvia

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		18		33		31		25		8		24		3				-29		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		82		 		 		 		 		57		 										 

				Male, n=471		24		31		28		29		10		18		2				-20		Male		, n=		471

				Female, n=534		12		36		34		21		5		30		3				-37		Female		, n=		534

		AGE		 		82		 		 		 		 		57		 										 

				18 - 24 years, n=76		17		25		40		21		13		23		1				-22		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		25		27		30		27		10		20		5				-19		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		19		30		33		26		8		23		3				-26		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		15		37		31		23		6		28		3				-35		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		14		40		29		25		5		26		1				-36		55 - 74 years		, n=		328

		LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				82										57

				Latvian, n=659		20		33		29		28		7		21		2				-26		Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		13		35		34		20		8		29		3				-34		Russian		, n=		342

								40		40		29		13

								79						42



				Ethnic conflicts in territory of Latvia

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		29		21		33		31		11		14		4				-10		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		82		 		 		 		 		57		 										 

				Male, n=471		35		19		29		35		14		8		4				-2		Male		, n=		471

				Female, n=534		24		22		36		28		9		20		5				-17		Female		, n=		534

		AGE		 		82		 		 		 		 		57		 										 

				18 - 24 years, n=76		33		15		35		35		12		9		3				-3		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		36		17		29		35		12		10		7				-2		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		32		18		32		32		12		12		5				-5		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		28		21		34		30		11		17		6				-12		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		22		26		34		28		10		19		2				-20		55 - 74 years		, n=		328

		LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				82										57

				Latvian, n=659		28		20		34		34		7		16		4				-13		Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		31		21		30		26		18		13		5				-5		Russian		, n=		342

								26		36		35		18

								62						53



				A military conflict in territory of Latvia

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		25		33		29		20		14		34		4				-24		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		88		 		 		 		 		68		 										 

				Male, n=471		30		29		28		21		19		29		3				-14		Male		, n=		471

				Female, n=534		20		37		30		19		10		39		4				-33		Female		, n=		534

		AGE		 		88		 		 		 		 		68		 										 

				18 - 24 years, n=76		15		28		45		18		6		44		3				-35		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		23		34		31		19		11		38		5				-28		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		31		29		28		23		17		28		3				-14		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		30		35		22		19		18		30		4				-19		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		23		36		28		19		14		35		3				-27		55 - 74 years		, n=		328

		LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				88										68

				Latvian, n=659		14		39		34		18		5		44		3				-42		Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		44		23		20		22		30		16		5				8		Russian		, n=		342

								39		45		23		30

								85						53



				Severe economical crisis would start in Latvia and / or political instability and rebellions that would lead to decline of Latvia

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		25		36		44		14		3		19		3				-48		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		105		 		 		 		 		36		 										 

				Male, n=471		29		31		44		16		5		15		3				-41		Male		, n=		471

				Female, n=534		21		41		43		12		2		23		3				-55		Female		, n=		534

		AGE		 		105		 		 		 		 		36		 										 

				18 - 24 years, n=76		24		25		56		14		4		18		1				-42		18 - 24 years		, n=		76

				25 - 34 years, n=207		29		29		46		15		4		17		6				-41		25 - 34 years		, n=		207

				35 - 44 years, n=196		25		34		45		14		4		18		2				-46		35 - 44 years		, n=		196

				45 - 54 years, n=198		25		44		36		15		3		18		3				-51		45 - 54 years		, n=		198

				55 - 74 years, n=328		21		42		42		12		2		22		2				-54		55 - 74 years		, n=		328

		LANGUAGE SPOKEN IN THE FAMILY				105										36

				Latvian, n=659		25		31		48		15		3		18		3				-45		Latvian		, n=		659

				Russian, n=342		24		46		35		12		3		21		4				-54		Russian		, n=		342

								46		56		16		5

								102						21



		ZAUDĒJUMU NODARĪŠANA TREŠAI PUSEI



		"To what extent are you worried of such incidents happening in your personal life?"

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		2				14		12		20		26		33		9		9				23		My child would cause losses to others which I will have to refund

		1				3		15		28		28		23		17		6				8		That an accident in my home could cause damage to my neighbors 

								15		28		28		33				9

								43						60



						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

		2		My child would cause losses to others which I will have to refund		49										68								My child would cause losses to others which I will have to refund

				2017		17		12		20		26		33		9		9				23

				2015		12		13		23		24		29		14		10				16

				2014		15		14		21		24		32		11		9				20

		1		That an accident in my home could cause damage to my neighbors 		49										68								That an accident in my home could cause damage to my neighbors 

				2017		6		15		28		28		23		17		6				8

				2015		6		16		27		28		23		17		6				8

				2014		3		16		30		25		23		20		6				4

								16		30		28		33				10

								46						61



				My child would cause losses to others which I will have to refund

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		24		12		20		26		33		49		9				23		All respondents		, n=		1005

				Have under-aged children in care, n=364		14		14		28		32		18		57		8				6		Have under-aged children in care		, n=		364

		GENDER**				56										107														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Male, n=178		15		11		30		34		17		56		8				8		Male		, n=		178

				Female, n=186		13		16		27		30		19		58		8				5		Female		, n=		186

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS**				56										107														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Materially wealthy, n=187		23		8		25		39		20		47		7				19		Materially wealthy		, n=		187

				Materially deprived, n=124		3		22		30		27		16		63		4				-8		Materially deprived		, n=		124

		GENERAL THIRD PARTY LIABILITY (TPL)**				56										107														no bāzes, kuriem ir bērni 

				Have, n=34		45		6		5		64		18		25		6				41		Have		, n=		34

				Haven't, n=330		11		14		31		29		18		60		8				3		Haven't		, n=		330

								22		31		64		33

								53						97



				That an accident in my home could cause damage to my neighbors 

						.		Very worried		Rather worried		Rather not worried		Not worried at all		.		Hard to say				Index

				All respondents, n=1005		14		15		28		28		23		28		6				8		All respondents		, n=		1005

		GENDER		 		57		 		 		 		 		78		 										 

				Male, n=471		17		13		27		28		25		25		6				13		Male		, n=		471

				Female, n=534		11		16		30		27		21		30		6				3		Female		, n=		534

		SELF-ASSESSMENT OF MATERIAL STATUS				57										78

				Materially wealthy, n=540		19		11		27		33		25		21		5				17		Materially wealthy		, n=		540

				Materially deprived, n=337		3		23		31		21		21		36		4				-6		Materially deprived		, n=		337

		GENERAL THIRD PARTY LIABILITY (TPL)				57										78

				Have, n=89		26		13		18		28		35		15		6				28		Have		, n=		89

				Haven't, n=916		12		15		29		28		22		29		6				6		Haven't		, n=		916

								23		31		33		35

								54						68
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GALVENIE RĀDĪTĀJI

Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

Indeksi dalījumā pēc darba vietas

Kopējo indeksu veido 4 apakšindeksi: attieksme pret darbavietu un darbu, darba vērtējums, vadības 
vērtējums un kolēģu vērtējums. Kopējais indekss ir vidējā vērtība no iepriekšminētajiem 4 apakšindeksiem

Katra atsevišķā apakšindeksa vērtība tika rēķināta no anketā iekļauto izteikumu atbilžu sadalījuma pēc 
formulas, kad no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu 

"pilnībā piekrītu" un "pilnībā nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk 
nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu 

vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne 
nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

48

65

51
41

35
47

67

54

36 32

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863

Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281

KOPĒJAIS 
INDEKSS

ATTIEKSME 
PRET 

DARBAVIETU 
UN DARBU

DARBA 
VĒRTĒJUMS

VADĪBAS 
VĒRTĒJUMS

KOLĒĢU 
VĒRTĒJUMS
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ATTIEKSME PRET DARBA VIETU UN DARBU

Bāze: visi vadītāji, n=1212

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"
Atbildes visu vadītāju grupā

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu 
"pilnībā piekrītu" un "pilnībā nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" 
un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no -100 (gadījumā, ja visi 
respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

**- šim izteikumam, atšķirībā no 
pārējiem, vēlamā atbilde ir negatīvā. 
Tāpēc šeit indekss tika rēķināts 
otrādi, t.i., no negatīvo vērtējumu 
īpatsvara tika atņemts pozitīvo 
vērtējumu īpatsvars. 

1

2

1

1

5

10

6

7

19

18

26

39

41

38

48

72

54

50

37

21

Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas
sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt

Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā
darbā

Man patīk mans darbs

Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā

Organizācijā es jūtos novērtēts

%

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu

84

73

69

52

38

INDEKSS*

68 25 5 2Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit
laiku

%

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu

79

INDEKSS**
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Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Indekss* dalījumā pēc darba vietas

ATTIEKSME PRET DARBA VIETU UN DARBU

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu 
"pilnībā piekrītu" un "pilnībā nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" 
un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no -100 (gadījumā, ja visi 
respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

**- šim izteikumam, atšķirībā no 
pārējiem, vēlamā atbilde ir negatīvā. 
Tāpēc šeit indekss tika rēķināts 
otrādi, t.i., no negatīvo vērtējumu 
īpatsvara tika atņemts pozitīvo 
vērtējumu īpatsvars. 

84

80

72

68

48

39

83

76

75

72

60

33

Ja man pietrūkst zināšanu vai
informācijas sava darba veikšanai, es

cenšos to sameklēt

Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu
šeit laiku**

Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt
šajā darbā

Man patīk mans darbs

Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā

Organizācijā es jūtos novērtēts

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863
Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281
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SAVA DARBA VĒRTĒJUMS

Bāze: visi vadītāji, n=1212

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Atbildes visu vadītāju grupā

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

1

1

3

3

2

5

6

6

18
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8
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18

28

36

43

45

46

56

42

53

45

41

36

19

8

Es zinu, kāds ir manas organizācijas
mērķis

Es zinu, kā mans darbs ietekmē
sabiedrības attīstību

No darbiniekiem organizācijā tiek
prasīta atbildība par rezultātiem

Organizācija mani nodrošina ar visiem
darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un

materiāliem

Mana organizācija strādā veiksmīgi

Darba procesi organizācijā tiek efektīvi
organizēti

%

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu

69

64

61

55

42

17

INDEKSS*
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Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Indekss* dalījumā pēc darba vietas

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

SAVA DARBA VĒRTĒJUMS

70

62

63

54

41

16

66

70

59

59

46

21

Es zinu, kāds ir manas organizācijas
mērķis

Es zinu, kā mans darbs ietekmē
sabiedrības attīstību

No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta
atbildība par rezultātiem

Organizācija mani nodrošina ar visiem
darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un

materiāliem

Mana organizācija strādā veiksmīgi

Darba procesi organizācijā tiek efektīvi
organizēti

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863
Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281
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VADĪBAS VĒRTĒJUMS

Bāze: visi vadītāji, n=1212

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Atbildes visu vadītāju grupā

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.
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Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas
un iniciatīvas

Man ir vienkārši sarunāties ar
organizācijas augstāko vadību

Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu
darba sniegumu

Tiešais vadītājs saprotami un tieši
sniedz informāciju, kas nepieciešama

manu darba pienākumu veikšanai

Organizācijas vadība palīdz saprast, kā
mans darbs ietekmē organizācijas

mērķu sasniegšanu

%

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu

51

46

40

38

26

INDEKSS*
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VADĪBAS VĒRTĒJUMS

Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Indekss* dalījumā pēc darba vietas

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

53

43

44

40

27

45

53

27

31

23

Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas
un iniciatīvas

Man ir vienkārši sarunāties ar
organizācijas augstāko vadību

Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu
darba sniegumu

Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz
informāciju, kas nepieciešama manu

darba pienākumu veikšanai

Organizācijas vadība palīdz saprast, kā
mans darbs ietekmē organizācijas mērķu

sasniegšanu

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863
Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281
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KOLĒĢU VĒRTĒJUMS

Bāze: visi vadītāji, n=1212

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Atbildes visu vadītāju grupā

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

1

3

10

6

5

9

14

18

13

13

21

30

27

54

63

50

48

26

27

19

20

6

18

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar
zināšanām

Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes,
zināšanas un kompetences

Mani darba kolēģi darbojas kā vienota
komanda

Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk

Man darbā ir labs draugs

%

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu

51

47

39

21

13

INDEKSS*
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Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

"Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?"

Indekss* dalījumā pēc darba vietas

*- no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemts negatīvo vērtējumu īpatsvars, turklāt vērtējumu "pilnībā piekrītu" un "pilnībā 
nepiekrītu" īpatsvars reizināts ar 1, bet vērtējumu "drīzāk piekrītu" un "drīzāk nepiekrītu" - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt 
robežās no -100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši negatīvu vērtējumu) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši 
pozitīvu vērtējumu). Atbilde "ne piekrītu, ne nepiekrītu" , aprēķinot indeksu, netiek ņemta vērā.

KOLĒĢU VĒRTĒJUMS

52

47

41

21

12

47

47

33

19

15

Darba kolēģi savstarpēji dalās ar
zināšanām

Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes,
zināšanas un kompetences

Mani darba kolēģi darbojas kā vienota
komanda

Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk

Man darbā ir labs draugs

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863
Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281
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KAS TRAUCĒ VEIKT TIEŠOS DARBA PIENĀKUMUS?

Bāze: visi vadītāji, n=1212

"Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus? Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar 
kuriem sastopaties visbiežāk."

Atbildes visu vadītāju grupā

35

34

30

26

26

22

14

14

6

16

10

4

Stresa situācijas

Neskaidras atbildību robežas

Neskaidras procedūras

Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm

Neobjektīva informācija

Sadarbības trūkums ar citām organizācijām

Sadarbības trūkums ar kolēģiem

Nepietiekamas pilnvaras

Nepietiekamas zināšanas

Kaut kas cits

Nekas netraucē

Grūti pateikt

%
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KAS TRAUCĒ VEIKT TIEŠOS DARBA PIENĀKUMUS?
"Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus? Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar 

kuriem sastopaties visbiežāk."

Bāze: visi vadītāji 
attiecīgajā grupā 
(skat. "n=" grafikā)

Atbildes dalījumā pēc darba vietas

35

32

29

25

23

24

14

14

6

19

10

5

36

40

33

28

31

18

15

12

6

10

9

4

Stresa situācijas

Neskaidras atbildību robežas

Neskaidras procedūras

Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm

Neobjektīva informācija

Sadarbības trūkums ar citām organizācijām

Sadarbības trūkums ar kolēģiem

Nepietiekamas pilnvaras

Nepietiekamas zināšanas

Kaut kas cits

Nekas netraucē

Grūti pateikt

Valsts iestādē strādājošie vadītāji, n=863
Pašvaldības iestādē strādājošie vadītāji, n=281
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VAI PĒC 5 GADIEM TURPINĀS STRĀDĀT PUBLISKAJĀ SEKTORĀ?
"Vai Jūs strādāsiet publiskajā sektorā (valsts un pašvaldības iestādes) pēc 5 gadiem?"

Bāze: visi vadītāji attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā)

41

44

34

41

36

47

36

34

43

4

4

4

4

5

3

2

5

48

45

52

47

47

42

58

57

45

5

5

6

6

5

3

5

3

4

3

2

5

2

5

5

2

5

4

VISI VADĪTĀJI, n=1212

IESTĀDE, KURĀ STRĀDĀ

Valsts iestāde, n=863

Pašvaldības iestāde, n=281

DARBA VIETAS ATRAŠANĀS

Rīga, n=789

Pierīga, n=74

Kurzeme, n=118

Zemgale, n=59

Latgale, n=65

Vidzeme, n=107

%

Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē

Jā, taču strādāšu citā iestādē

Grūti pateikt

Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā

Nē, būšu uzņēmējs/ pašnodarbinātais



PIELIKUMS
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Aptaujas anketa (1)
Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums? 
A1. Vadības vērtējums 
  Pilnībā 

nepiekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 
Ne piekrītu, ne 

nepiekrītu 
Drīzāk 
piekrītu 

Pilnībā 
piekrītu 

1 Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un 
iniciatīvas 1 2 3 4 5 

2 Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba 
sniegumu 1 2 3 4 5 

3 Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz 
informāciju, kas nepieciešama manu darba 
pienākumu veikšanai 

1 2 3 4 5 

4 Organizācijas vadība palīdz saprast, kā 
mans darbs ietekmē organizācijas mērķu 
sasniegšanu 

1 2 3 4 5 

5 Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas 
augstāko vadību 1 2 3 4 5 

 
A2. Jūsu attieksme pret darbavietu un darbu  
  Pilnībā 

nepiekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 
Ne piekrītu, ne 

nepiekrītu 
Drīzāk 
piekrītu 

Pilnībā 
piekrītu 

1 Organizācijā es jūtos novērtēts 1 2 3 4 5 
2 Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas 

sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt 1 2 3 4 5 

3 Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā 
darbā 1 2 3 4 5 

4 Man patīk mans darbs 1 2 3 4 5 
5 Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit 

laiku 1 2 3 4 5 

6 Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā 1 2 3 4 5 
 
A3. Kolēģu vērtējums 
  Pilnībā 

nepiekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 
Ne piekrītu, ne 

nepiekrītu 
Drīzāk 
piekrītu 

Pilnībā 
piekrītu 

1 Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk 1 2 3 4 5 
2 Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, 

zināšanas un kompetences 1 2 3 4 5 

3 Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām 1 2 3 4 5 
4 Mani darba kolēģi darbojas kā vienota 

komanda 1 2 3 4 5 

5 Man darbā ir labs draugs 1 2 3 4 5 
 


Lūdzu, novērtējiet šos apgalvojumus, cik lielā mērā tie attiecas uz Jums?


A1. Vadības vērtējums


		

		

		Pilnībā nepiekrītu

		Drīzāk nepiekrītu

		Ne piekrītu, ne nepiekrītu

		Drīzāk piekrītu

		Pilnībā piekrītu



		1

		Tiešais vadītājs atbalsta manas idejas un iniciatīvas

		1

		2

		3

		4

		5



		2

		Tiešais vadītājs regulāri novērtē manu darba sniegumu

		1

		2

		3

		4

		5



		3

		Tiešais vadītājs saprotami un tieši sniedz informāciju, kas nepieciešama manu darba pienākumu veikšanai

		1

		2

		3

		4

		5



		4

		Organizācijas vadība palīdz saprast, kā mans darbs ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu

		1

		2

		3

		4

		5



		5

		Man ir vienkārši sarunāties ar organizācijas augstāko vadību

		1

		2

		3

		4

		5





A2. Jūsu attieksme pret darbavietu un darbu 


		

		

		Pilnībā nepiekrītu

		Drīzāk nepiekrītu

		Ne piekrītu, ne nepiekrītu

		Drīzāk piekrītu

		Pilnībā piekrītu



		1

		Organizācijā es jūtos novērtēts

		1

		2

		3

		4

		5



		2

		Ja man pietrūkst zināšanu vai informācijas sava darba veikšanai, es cenšos to sameklēt

		1

		2

		3

		4

		5



		3

		Es uzskatu, ka ir svarīgi daudz ieguldīt šajā darbā

		1

		2

		3

		4

		5



		4

		Man patīk mans darbs

		1

		2

		3

		4

		5



		5

		Darbā īpaši nepūlos, jo jūtu, ka izšķiežu šeit laiku

		1

		2

		3

		4

		5



		6

		Es lepojos, ka strādāju šajā organizācijā

		1

		2

		3

		4

		5





A3. Kolēģu vērtējums


		

		

		Pilnībā nepiekrītu

		Drīzāk nepiekrītu

		Ne piekrītu, ne nepiekrītu

		Drīzāk piekrītu

		Pilnībā piekrītu



		1

		Mani kolēģi ir motivēti strādāt labāk

		1

		2

		3

		4

		5



		2

		Darba kolēģiem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences

		1

		2

		3

		4

		5



		3

		Darba kolēģi savstarpēji dalās ar zināšanām

		1

		2

		3

		4

		5



		4

		Mani darba kolēģi darbojas kā vienota komanda

		1

		2

		3

		4

		5



		5

		Man darbā ir labs draugs

		1

		2

		3

		4

		5





1
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Aptaujas anketa (2)
A4. Jūsu darba vērtējums 
  Pilnībā 

nepiekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 
Ne piekrītu, ne 

nepiekrītu 
Drīzāk 
piekrītu 

Pilnībā 
piekrītu 

1 No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem 1 2 3 4 5 
2 Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti 1 2 3 4 5 
3 Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem 

līdzekļiem un materiāliem 1 2 3 4 5 

4 Mana organizācija strādā veiksmīgi 1 2 3 4 5 
5 Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis 1 2 3 4 5 
6 Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību 1 2 3 4 5 
 
A5. Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus?Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar kuriem sastopaties visbiežāk. 
Vairāku atbilžu jautājums (līdz 3 atbildēm) 
Sadarbības trūkums ar kolēģiem 1 Nepietiekamas zināšanas 7 
Sadarbības trūkums ar citām organizācijām 2 Stresa situācijas 8 
Neskaidras atbildību robežas 3 Neskaidras procedūras 9 
Neobjektīva informācija 4 Kaut kas cits 10 
Nepietiekamas pilnvaras  5 Nekas netraucē 11 
Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm 6 Grūti pateikt 98 
 
A6. Vai Jūs strādāsiet publiskajā sektorā (valsts un pašvaldības iestādes) pēc 5 gadiem? Viena atbilde 
Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē 1 
Jā, taču strādāšu citā iestādē 2 
Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā  3 
Nē, būšu uzņēmējs / pašnodarbinātais 4 
Grūti pateikt 8 
 
A7. Lūdzu, raksturojiet vienā vārdā, ar ko Jums asociējas Jūsu darbs. 
Ierakstīt vārdu:  ……………………………………………………………………. 
 
D1. Kāda veida iestādē Jūs strādājat? 
Valsts kapitālsabiedrība 1 
Valsts iestāde 2 
Pašvaldības iestāde 3 
Pašvaldības kapitālsabiedrība 4 
Cita veida struktūra 5 
 
D2. Kāds ir Jūsu amats? 
Vadītājs (struktūrvienības, nodaļas, departamenta vadītājs u.tml.) 1 
Speciālists (speciālists, eksperts, projektu vadītājs u.tml.) 2 
 
D3. Kur atrodas Jūsu darba vieta? 
Rīga 1 Zemgale 4 
Pierīga 2 Latgale 5 
Kurzeme 3 Vidzeme 6 
 


A4. Jūsu darba vērtējums


		

		

		Pilnībā nepiekrītu

		Drīzāk nepiekrītu

		Ne piekrītu, ne nepiekrītu

		Drīzāk piekrītu

		Pilnībā piekrītu



		1

		No darbiniekiem organizācijā tiek prasīta atbildība par rezultātiem

		1

		2

		3

		4

		5



		2

		Darba procesi organizācijā tiek efektīvi organizēti

		1

		2

		3

		4

		5



		3

		Organizācija mani nodrošina ar visiem darbam nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem

		1

		2

		3

		4

		5



		4

		Mana organizācija strādā veiksmīgi

		1

		2

		3

		4

		5



		5

		Es zinu, kāds ir manas organizācijas mērķis

		1

		2

		3

		4

		5



		6

		Es zinu, kā mans darbs ietekmē sabiedrības attīstību

		1

		2

		3

		4

		5





A5. Kas Jums visbiežāk traucē veikt tiešos darba pienākumus?Lūdzu, atzīmējiet 3 aspektus, ar kuriem sastopaties visbiežāk.


Vairāku atbilžu jautājums (līdz 3 atbildēm)


		Sadarbības trūkums ar kolēģiem

		1

		Nepietiekamas zināšanas

		7



		Sadarbības trūkums ar citām organizācijām

		2

		Stresa situācijas

		8



		Neskaidras atbildību robežas

		3

		Neskaidras procedūras

		9



		Neobjektīva informācija

		4

		Kaut kas cits

		10



		Nepietiekamas pilnvaras 

		5

		Nekas netraucē

		11



		Konflikti ar dažādām ieinteresētajām pusēm

		6

		Grūti pateikt

		98





A6. Vai Jūs strādāsiet publiskajā sektorā (valsts un pašvaldības iestādes) pēc 5 gadiem? Viena atbilde


		Jā, aizvien strādāšu šajā iestādē

		1



		Jā, taču strādāšu citā iestādē

		2



		Nē, plānoju strādāt privātajā sektorā 

		3



		Nē, būšu uzņēmējs / pašnodarbinātais

		4



		Grūti pateikt

		8





A7. Lūdzu, raksturojiet vienā vārdā, ar ko Jums asociējas Jūsu darbs.

Ierakstīt vārdu:  …………………………………………………………………….


D1. Kāda veida iestādē Jūs strādājat?

		Valsts kapitālsabiedrība

		1



		Valsts iestāde

		2



		Pašvaldības iestāde

		3



		Pašvaldības kapitālsabiedrība

		4



		Cita veida struktūra

		5





D2. Kāds ir Jūsu amats?

		Vadītājs (struktūrvienības, nodaļas, departamenta vadītājs u.tml.)

		1



		Speciālists (speciālists, eksperts, projektu vadītājs u.tml.)

		2





D3. Kur atrodas Jūsu darba vieta?


		Rīga

		1

		Zemgale

		4



		Pierīga

		2

		Latgale

		5



		Kurzeme

		3

		Vidzeme

		6





1





Projekta darba grupa:
Arnis Kaktiņš,

Svetlana Aļošina, Karīna Zandere, Evija Otaņķe

tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs
Baznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010 

Tālr.: +371 7 312 876, Fakss: +371 7 312 874 
E-pasts: skds@skds.lv

www.skds.lv
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