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Ievads 
 

 

 

Pēdējos desmit gados Latvijā veiktas vairākas aptaujas par sabiedrības attieksmi 

pret Latvijas vēsturi. Agrāk veiktās aptaujas ir atklājušas šīs attieksmes dažādās 

šķautnes, taču tajās ir izpalikuši dati par attieksmes dinamiku ilgākā laika periodā, kas 

ļautu spriest par noturīgākām tendencēm. Tādēļ viens no šī monitoringa centrālajiem 

uzdevumiem ir analizēt attieksmes noturīgumu un ilgtermiņa pārmaiņas. Lai šo mērķi 

sasniegtu, 2012. gada nogalē – no 30. novembra līdz 13. decembrim – sadarbībā ar 

pētījumu centru “SKDS” tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja. Aptaujā tika 

izmantoti jautājumi no 2004., 2009., un 2010. gada īstenotajām aptaujām, kā arī 

oriģināli jautājumi (aptaujas tehniskos parametrus un anketu sk. ziņojuma 2. un 3. 

pielikumā). 

2012. gada aptauja ir fokusēta uz 20. gadsimta Latvijas vēsturi, īpaši uz 40. gadu 

pretrunīgi vērtētajiem notikumiem, kas vēl aizvien šķeļ Latvijas sabiedrību. Kā 

norādīts 2011. gada Ministru kabineta apstiprinātajās Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 2018), 

“ievērojamas sabiedrības daļas atšķirīgā izpratne par Otrā pasaules kara notikumiem 

apdraud ne tikai Latvijas nacionālo identitāti, bet arī ģeopolitisko identitāti jeb 

piederību Rietumu pasaulei”. Monitorings sastāv no trim daļām: 1) iedzīvotāju 

attieksme pret noteiktiem Latvijas vēstures periodiem, 2) iedzīvotāju iesaiste 

vēsturisko notikumu atzīmēšanā, 3) iedzīvotāju viedoklis par 

vispozitīvāk/visnegatīvāk vērtējamajām personībām Latvijas vēsturē. 

Šis monitoringa ziņojums ir tapis Latvijas Universitātes pētnieciskā projekta 

„Latvijas sociālās atmiņas monitorings” ietvaros. Projektu finansiāli ir atbalstījusi LR 

Kultūras ministrija. 
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1. Attieksme pret 20. gadsimta Latvijas vēstures posmiem 
 

 

 

1.1. Brīvvalsts periods (1918–1940) 

 

Kopš neatkarības atgūšanas Brīvvalsts laiks (1918–1940) ir kalpojis par noturīgu 

pozitīva paštēla avotu lielai Latvijas iedzīvotāju daļai. Lai noskaidrotu iedzīvotāju 

tagadējo attieksmi pret šo vēstures periodu, aptaujā tika uzdoti pieci dažādi jautājumi. 

Kaut gan starpkaru periodu no šodienas šķir ievērojama distance, cilvēkiem vēl 

aizvien nozīmīgs informācijas avots par šo laiku ir ģimenes locekļu stāstītais. To kā 

galveno informācijas avotu atzīmē 51,2% respondentu
1
 (1. diagramma), kā arī 

ģimenes arhīvs (13,4%): vēstules, dienasgrāmatas, fotogrāfijas u. tml. Savukārt 39,2% 

uzklausa citu vecākās paaudzes cilvēku stāstus. Respektīvi, aptaujas dati liecina, ka 

priekšstatus par starpkaru periodu lielā mērā nosaka biogrāfiskās zināšanas un 

ģimenes saglabātie artefakti, kas arī ir viens no svarīgākajiem zināšanu avotiem ne 

tikai par Brīvvalsts periodu, bet arī kopumā – par Latvijas 20. gadsimta vēsturi.
2
 

Skolas mācību grāmatas ir otrs populārākais informācijas avots (42,6%), turklāt to 

nozīmība ir augsta visās vecumgrupās. Tāpat nozīmīgs informācijas piegādātājs ir TV 

raidījumi, avīzes un žurnāli, daiļliteratūra un populārzinātniskas grāmatas. Mazāk 

būtiska ir internetā atrodamā informācija un muzeju apmeklējumi. Par 

visnenozīmīgāko zināšanu avotu respondenti atzīst zinātniskos pētījumus (4%), tos 

visvairāk ir iecienījuši cilvēki ar augstiem ienākumiem. 

2012. gada aptaujā iegūtie dati parāda, ka Latvija Republikas (LR) 

nodibināšanas faktu vēl aizvien pozitīvi vērtē absolūtais vairākums – 82,8% aptaujāto, 

turklāt 46% savu vērtējumu raksturojuši kā “ļoti pozitīvu”.
3
 Tiesa, šis vērtējums ir 

tieši proporcionāls respondentu izglītības līmenim – jo augstāks tas ir, jo lielāks ir to 

respondentu īpatsvars, kas LR izveidošanos vērtē pozitīvi. Tas netieši norāda uz 

                                                 
1
 Aptaujas dalībniekiem bija iespēja izvēlēties vairākas atbildes. 

2
 Kaprāns, M., Zelče, V. (2011). Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa. Grām.: Zepa, B., 

Kļave, E. (galv. red.) Latvijas. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte 

un rīcībspēja. 46. lpp. 
3
 Šeit un turpmāk aptaujas rezultātu analīzē, ja netiek īpaši izcelts, Likerta skalas atbilžu kategorijas ir 

dihotomizētas. Par izmantotajām mērījumu skalām dažādos jautājumos sk. aptaujas anketu ziņojuma 2. 

pielikumu. 
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zināšanu lomu pozitīvas attieksmes nostiprināšanā. Turklāt, paaugstinoties izglītības 

līmenim, samazinās respondentu neizlēmība (2. diagramma). Jāatzīmē, ka ilglaicīgi 

augsts bezdarbs var apdraudēt Latvijas valstiskuma izcelsmes leģitimitāti, par ko 

liecina bezdarbnieku izteikti negatīvā attieksme (80,8%) pret LR nodibināšanu. 

 

1. diagramma 

 

 

2. diagramma 
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Atšķirības attieksmē pret 1918. gada 18. novembrī notikušo LR proklamēšanu 

nosaka ne tikai respondenta sarunvaloda ģimenē, bet arī pilsonības statuss 

(proklamēšanu pozitīvi vērtē 90% latviski runājošo un 73,2% krievvalodīgo, 85,7% 

pilsoņu un 69,5% respondentu bez LR pilsonības) un piederības konkrētai 

vecumgrupai.
4
 

  

3. diagramma 

 

 

3. diagrammā redzams, ka visaugstākais pozitīvās attieksmes īpatsvars 

novērojams vecumgrupā no 55 līdz 74 gadiem, savukārt viskritiskākie ir respondenti 

vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Taču nozīmīgākas atšķirības ir pamanāmas, ja salīdzina 

vecumgrupas pēc to piederības noteiktai etnolingvistiskajai kopienai. Var akcentēt 

divas pretējas tendences: jo vecāks ir latviešu respondents, jo pozitīvāka ir viņa 

attieksme pret LR dibināšanu (atšķirība starp jaunāko un vecāko kohortu ir attiecīgi 

82,6% un 94,5%) un jo jaunāks ir krievvalodīgais respondents, jo pozitīvāka ir viņa 

attieksme pret proklamēšanas faktu (atšķirība starp jaunāko un vecāko kohortu ir 

attiecīgi 80,9% un 75,2%). Tas nozīmē, ka starp latviešu un krievvalodīgajiem 

                                                 
4
 Šeit un turpmāk kategorija “krievvalodīgie” tiek lietota, lai apzīmētu nevis “krievus” kā etnisku 

grupu, bet gan plašāku kopienu, kurā krievu valoda ir respondenta dzimtā valoda un tā tiek lietota 

ģimenē. Jāuzsver, ka SKDS aptaujās izmantotās sociāldemogrāfiskās kategorijas “krievs” un “krievu 

valoda kā dzimtā vai ģimenes valoda” faktiski nekad neuzrāda būtiskas atbilžu atšķirības, un rezultātu 

novirze parasti ir no viena līdz divu procentu robežās. 
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jauniešiem ir vērojama attieksmju izlīdzināšanās jautājumā par Latvijas valstiskuma 

izcelsmi.  

Laiks uzreiz pēc LR proklamēšanas – Brīvības cīņas no 1918. līdz 1920. gadam 

– ir lepnuma avots 57,7% Latvijas iedzīvotāju (4. diagramma). Tāpat kā jautājumā par 

attieksmi pret LR proklamēšanu, lepošanās ar Brīvības cīņām ir augstāka vecāka 

gadagājuma respondentiem, latviski runājošajiem, pilsoņiem, valsts pārvaldē 

strādājošajiem un respondentiem ar augstāku izglītības līmeni. Salīdzinājumā ar 

latviešiem krievvalodīgo vidū ir daudz lielāks to respondentu īpatsvars (16,6%), kas 

nezina par Brīvības cīņām kā Latvijas vēstures notikumu vai arī kuriem ir grūti 

novērtēt šo notikumu (32,7%). Tas arī izskaidro ievērojamās atšķirības starp 

latviešiem un krievvalodīgajiem attieksmē pret Oskaru Kalpaku – pirmās Latvijas 

karaspēka vienības komandieri un Brīvības cīņu simbolu (sk. 3. nodaļu).  

 

4. diagramma 

 

 

2012. gada aptaujā respondentiem tika atkārtoti jautāts, kā viņi vērtē Brīvvalsts 

periodu (5. diagramma). Iegūtie rezultāti atklāj, ka latviešu vidū ir aptuveni par 

piektdaļu vairāk to respondentu (nekā krievvalodīgajā grupā), kas pozitīvi novērtē 

Brīvvalsts periodu. Pilnībā piekrist, tam, ka Brīvvalsts laiks bija labs Latvijas vēstures 

posms, vairāk tiecas vecāka gadagājuma respondenti, aptaujātie ar augstāku izglītības 

līmeni un lauku iedzīvotāji. Salīdzinot šos datus ar 2010. gada aptauju, varam secināt, 

ka sabiedrības pozitīvā attieksme pret Brīvvalsts periodu joprojām ir visnotaļ noturīga, 
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turklāt novērojama tendence pieaugt izteikti pozitīvam vērtējumam. Tiesa, šīs 

izmaiņas galvenokārt ir raksturīgas latviešu respondentu grupā. 

  

5. diagramma 

Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus: Brīvvalsts periods (1918-1940)? 

(SKDS)

14,5%

40,5%

7,3%

1,4%

36,3%

19,9%

36,8%

6,3%

1,7%

35,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Ļoti labs Drīzāk labs Drīzāk slikts Ļoti slikts Grūti pateikt/NA

2010.

2012.

 

 

Kā redzams 6. diagrammā, kurā atainota starpība starp 2012. un 2010. gada 

aptaujas rezultātiem, pēdējos gados krievvalodīgajiem respondentiem pret Brīvvalsts 

periodu ir bijusi daudz noturīgāka attieksme. Taču tikpat noturīgas ir bijušas arī 

atšķirības starp latviešu un krievvalodīgo attieksmēm. Aplūkojot iegūtos datus pa 

vecumgrupām, redzams, ka ir palielinājies to respondentu īpatsvars, kas starpkaru 

periodu Latvijas vēsturē novērtē kā ļoti labu, īpaši raksturīgi tas ir gados vecākajiem 

respondentiem (55–74). Šo pavērsienu lielā mērā ir veicinājis kritums mērenajā 

atbilžu kategorijā (“Drīzāk labi”), kā arī neizlēmušo īpatsvara (“Grūti pateikt/NA”) 

samazināšanās. 

Latvijas sociālajā atmiņā un atmiņu politikā Brīvvalsts periods itin bieži tiek 

pretnostatīts padomju laikam. Taču, kā parāda 2012. gada aptaujas dati, šāds 

pretnostatījums ir visai nosacīts, un tikai 36,9% respondentu piekrīt, ka Brīvvalsts 

laikā cilvēkiem dzīvot bija daudz labāk un vieglāk nekā padomju gados, bet 35% 

izvairās paust noteiktu vērtējumu (7. diagramma). Līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos 

vairums latviešu respondentu (51,9%) paužu pozitīvu attieksmi pret Brīvvalsts 

periodu, piekrītot, ka starpkaru periodā dzīvot bija daudz labāk nekā padomju laikā. 

Krievvalodīgo vidū tā domā tikai 16,2% respondentu, bet šādam vērtējumam nepiekrīt 

38,4%. Turklāt šajos rezultātos var novērot atšķirīgu sakarību starp krievvalodīgo 
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respondentu vecumu un attieksmi: jo vecāks respondents, jo lielāka varbūtība, ka viņš 

nepiekritīs, ka Brīvvalsts laikā dzīve bija labāka nekā padomju gados. Kopumā iegūtie 

dati liecina, ka latviešu respondentu vidū (R=.40, p<.01) ir novērojama spēcīgāka 

korelācija nekā krievvalodīgo vidū (R=.33, p<.01) starp pozitīvo attieksmi pret 

Brīvvalsts periodu un atbalstu viedoklim, ka Latvijas Brīvvalsts laikā cilvēkiem dzīvot 

bija daudz labāk un vieglāk nekā padomju laikā.  

 

6. diagramma 

Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus: Brīvvalsts periods (1918-1940)? (SKDS)

Attieksmes dinamika (2012 vs. 2010)

9,0%

-0,2%

-4,6%

-0,2%
-0,6%

-1,4%

0,0%
0,4%

-3,8%

1,3%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Latvieši Krievvalodīgie

Ļoti labs

Drīzāk labs

Drīzāk slikts

Ļoti slikts

Grūti pateikt/NA

 
 

7. diagramma 

Kāda ir Jūsu attieksme pret apgalvojumu "Latvijas Brīvvalsts (1918-1940) laikā cilvēkiem dzīvot bija daudz labāk un 

vieglāk nekā padomju laikā"?

15,2%

21,7%

19,1%

8,9%

35,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Pilnīgi piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Grūti pateikt/NA

 

 

Aplūkojot Brīvvalsts perioda vietu Latvijas sociālajā atmiņā, svarīgi ir pievērst 

uzmanību nemainīgi augstajam neizlēmīgo krievvalodīgo respondentu īpatsvaram. 

2012. gada aptaujas dati parāda, ka liela daļa krievvalodīgo (M 47,4%, SD 2,8%) 

izvairās paust attieksmi pret starpkaru Latviju (8. diagramma). Turklāt iegūtie dati liek 
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domāt, kā šāda neizlēmība liecina par konsekventu, nevis spontānu rīcību. Proti, 

80,4% krievvalodīgo, kas nespēj/nevēlas novērtēt Latvijas proklamēšanu, izvairās arī 

kopumā novērtēt Brīvvalsts periodu. Šāda neizlēmība ir īpaši raksturīga vecākajām 

kohortām (45–74). Tāpat jāatzīmē, ka uz jautājumu “Kur Jūs esat ieguvis/-usi 

zināšanas par dzīvi un notikumiem Latvijas Brīvvalsts laikā (1918-1940)?” 62,1% 

latviešu respondentu kā informācijas avotu atzīmējuši ģimenes locekļu (vecāku, 

vecvecāku, citu radinieku stāstīto un 17,7% - ģimenes arhīvu (vēstules, 

dienasgrāmatas, fotogrāfijas u.tml.), krievvalodīgo respondentu vidū šīs atbildes ir 

izvēlējušie attiecīgi 35,9% un 7,6%. Bez tam krievvalodīgajiem respondentiem, kas 

nespēj/nevēlas paust attieksmi pret Brīvvalsts laiku, vidēji trīs ceturtdaļas atzīst, ka 

savas zināšanas par šo Latvijas vēsture posmu viņi negūst no ģimenes locekļu stāstītā. 

Tas nozīmē, ka pretēji vairumam latviešu lielākajai daļai krievvalodīgo nav senču 

pieredzē balstītas vai iztēlotas saiknes ar starpkaru periodu; šī saikne, kā parāda datu 

analīze, parasti liecina par pozitīvu attieksmi pret Brīvvalsts periodu. 

 

8. diagramma 

Attieksme pret Brīvvalsts periodu (1918-1940): neizlēmušo respondentu (Grūti pateikt/NA) īpatsvars 

(SKDS, 2012)

8,8%

22,2%

25,5%
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24,4%
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27,5%

45,4%
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10,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Latvieši Krievvalodīgie

Kā jūs vērtējat to, ka 1918. gada 18. novembrī tika

nodibināta Latvijas Republika?

Vai Jūs lepojaties ar Latvijas brīvības cīņām, kas notika no

1918. gada līdz 1920. gadam?*

Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus: Brīvvalsts

periods (1918-1940)?

Kāda ir Jūsu attieksme pret apgalvojumu „Latvijas Brīvvalsts

(1918-1940) laikā cilvēkiem dzīvot bija daudz labāk un

vieglāk nekā padomju laikā”?

 
 

Lai varētu dziļāk izprast krievvalodīgo izvairīšanos paust attieksmi pret 

Brīvvalsts laiku, turpmāk būtu nepieciešams padziļināti izpētīt, kādi faktori dažādās 

sociāldemogrāfiskajās grupās nosaka nevēlēšanos formulēt un/vai paust attieksmi pret 

neatkarīgās Latvijas pirmajiem 22 gadiem. Atsevišķās grupās šādu izvairīšanos var 

skaidrot ar vēsturisko zināšanu trūkumu, savukārt citās, iespējams, dominē zināma 

tolerance – krievvalodīgie respondenti labāk izvairās publiski nepaust negatīvu 
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attieksmi pret periodu, kas kalpo par izteikti pozitīvu referenci vairākumam latviešu.
5
 

Šo un citu faktoru padziļināta analīze, ļautu skaidrāk apzināties šķēršļus, kas 

krievvalodīgajiem traucē identificēties ar starpkaru Latviju. 

 

 

1.2. Otrais pasaules karš (1939–1945) 

 

Jau agrākās sabiedriskās domas aptaujas un pētījumi ir parādījuši, ka Latvijas 

iedzīvotāju atšķirīgās izpratnes par Otro pasaules karu šķeļ sabiedrību. 2012. gada 

aptaujā respondentiem tika uzdoti jautājumi, kuru mērķis bija noskaidrot 

konfrontējošo interpretāciju cēloņus.  

Lūgti paust savu izpratni par Latvijas pilsoņu – Otrā pasaules kara dalībnieku 

tēlu, respondenti uzsver upura identitāti (9. diagramma, 37. un 38.diagramma 

1.pielikumā). Vācu armijas pusē karojušos Latvijas pilsoņus respondenti visbiežāk 

(33,4%) uztver kā Otrā pasaules kara upurus, turpretī Sarkanās armijas karavīri biežāk 

tiek kvalificēti gan kā varoņi, gan kā upuri (37,4%). Ievērojami lielākas atšķirības abu 

karojušo pušu vērtējumā redzamas radikālākos atbilžu variantos. Tikai 5,2% 

respondentu aptaujāto atzīst vācu armijas pusē karojušos Latvijas pilsoņus par 

varoņiem, savukārt Latvijas sarkanarmiešus par varoņiem uzskata ievērojami lielāks 

aptaujāto īpatsvars (16,4%). Atšķirīga aina vērojama pretējā attieksmju skalas galā: 

16,1% aptaujāto uzskata vācu armijas karavīrus par nacisma noziegumu 

līdzdalībniekiem, bet sarkanarmiešus – par komunisma noziegumu dalībniekiem sauc 

vien 2,8% aptaujāto. 

Vācu armijā karojušos Latvijas pilsoņus biežāk par varoņiem uzskata jaunāka 

gadagājuma respondenti (25–34), taču kopumā šādai interpretācijai nav ievērojams 

atbalsts nedz latviešu, nedz krievvalodīgo respondentu vidū. Daudz lielāka latviešu 

respondentu daļa (39%) piekrīt uzskatam, ka t. s. leģionāri vienlaikus bija gan varoņi, 

gan upuri. Taču 35,5% latviešu respondentu nepiekrīt šādam līdzsvarotākam 

vērtējumam. Respektīvi, latviešu vidū priekšstati par Latvijas pilsoņiem, kas karoja 

vācu pusē, ir visnotaļ pretrunīgi. 

Krievvalodīgo vidū samērā liels atbalsts ir viedoklim, ka vācu armijā karojušie ir 

nacisma noziedznieki (31%). Šāds vērtējums ir sevišķi raksturīgs (M 38,4%, SD 

                                                 
5
 Pēdējai versijai par labu runā fakts, ka 50,2% krievvalodīgo respondentu, kas piekrīt apgalvojumam, 

ka būtu labāk, ja Latvijā mazāk runātu par vēstures notikumiem, par kuriem sabiedrībā nav vienota 

uzskata, nespēj novērtēt Brīvvalsts periodu, bet 47,3% izvairās paust attieksmi pret apgalvojumu, ka 

Latvijas Brīvvalsts (1918-1940) laikā cilvēkiem dzīvot bija daudz labāk un vieglāk nekā padomju laikā. 
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5,9%) divām jaunākajām krievvalodīgo respondentu vecumgrupās (18–34), kas līdz ar 

to varētu būt visvairāk neapmierināti ar leģionāru pieminēšanu 16. martā. Taču tikpat 

liels krievvalodīgo respondentu īpatsvars (31%) uzskata, ka leģionāri bija Otrā 

pasaules kara upuri, un, līdzīgi kā latviešu respondentu gadījumā viktimizācijas 

perspektīvu visvairāk atbalsta vecākās kohortas. Uzskats par vācu pusē karojušajiem 

kā kara upuriem īpaši izplatīts ir Rīgā dzīvojošo krievvalodīgo respondentu vidū 

(38,3%). Bez tam vērā ņemama krievvalodīgo respondentu daļa (22,1%) piekrīt, ka 

vācu pusē karojušie Latvijas pilsoņi ir uzskatāmi gan par varoņiem, gan par upuriem. 

Tādējādi krievvalodīgās kopienas izpratne par leģionāriem ir pat sašķeltāka nekā 

latviešiem, un tas kontrastē ar ierasto pieņēmumu, ka leģionāru jautājums veicina 

šķelšanos tikai pēc etnolingvistiskā principa. 

 

9. diagramma 

 

 

Sarkanās armijas karavīru atzīšana par varoņiem ir raksturīga Rīgā un Latgalē 

dzīvojošajiem krievvalodīgajiem (M 29,8%, SD 0,5%). Tomēr visizplatītākais 

krievvalodīgo vidū ir uzskats, ka sarkanarmieši bija gan varoņi, gan arī upuri (35,7%). 

Šāds viedoklis lielāko atbalstu gūst starp aktīvajā darbspējas vecumā esošajiem (25–

44) krievvalodīgajiem respondentiem (M 42,7%, SD 0,6%). Savukārt latviešu 

respondenti sarkanarmiešus daudz biežāk uzlūko kā kara upurus (37,8%), lai gan arī 

krievvalodīgo vidū šim viedoklim ir visai liels atbalsts (21,2%). Sarkanarmiešu kā 

upuru interpretācija abās etnolingvistiskajās grupās ir raksturīgāka vecākajām 
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kohortām. Zināma latviešu un krievvalodīgo viedokļu simetrija ir novērojama, ja 

sarkanarmieši tiek kategorizēti gan kā varoņi, gan kā upuri: šādai interpretācijai 

piekrīt 38,5% krievvalodīgo un 35,7% latviešu respondentu. Savukārt sarkanarmiešu 

kā komunisma noziegumu dalībnieku interpretācijai nav nozīmīgs atbalsts nevienā no 

etnolingvistiskajām grupām. Līdz ar to jāsecina, ka nav pamats runāt arī par vienu 

dominējošu sarkanarmiešu reprezentāciju ne latviešu, ne jo vairāk krievvalodīgo vidū. 

Tāpat var secināt, ka vienīgā etnolingvistiskās grupas nosacīti vienojošā interpretācija 

balstās abās pusēs karojušo Latvijas karavīru viktimizācijā, nevis cildināšanā vai 

nopelšanā. 

 

10. diagramma 

 

 

2012. gada aptaujā tika arī noskaidrota Latvijas iedzīvotāju attieksme pret 

pašlaik izstrādāto likumprojektu, kura mērķis ir Otrā pasaules kara dalībniekiem 

piešķirt īpašu statusu. Šo iniciatīvu neatbalsta 35,4% respondentu,
6
 un viskrasāk pret 

šāda statusa piešķiršanu ir noskaņoti latvieši (10. diagramma). Vienlaikus svarīgi 

atzīmēt, ka gandrīz trešdaļa aptaujāto nespēj izlemt, vai šāds statuss ir nepieciešams 

un kam tas būtu jāpiešķir. Respondenti, kas uzskata, ka šāds statuss būtu 

                                                 
6
 Aptaujas jautājums tika formulēts šādi: “Šobrīd ir izskanējis priekšlikums piešķirt īpašu – Otrā 

pasaules kara dalībnieka – statusu iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā bija Latvijas Republikas pilsoņi un 

laika posmā no 1939.gada 1. septembra līdz 1945.gada 8.maijam piedalījās karadarbībā. Citi iebilst, ka 

šis statuss būtu jāpiešķir arī tiem Otrā pasaules kara dalībniekiem, kuri šobrīd ir Latvijas iedzīvotāji, bet 

1940.gadā nebija LR pilsoņi. Kā domājat Jūs – kam vajadzētu piešķirt Otrā pasaules kara dalībnieka 

statusu?” 
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nepieciešams, vairāk sliecas par labu uzskatam, ka tas piešķirams ne tikai bijušajiem 

karavīriem, kas 1940. gadā bija LR pilsoņi un laika posmā no 1939. gada 1. septembra 

līdz 1945.gada 8. maijam piedalījās karadarbībā, bet arī citām iedzīvotāju 

kategorijām. Gan latvieši, gan krievvalodīgie respondenti visvairāk atbalsta īpaša 

statusa piešķiršanu tiem, kas karoja padomju militārajos formējumos, taču atšķirībā no 

latviešiem, kas priekšroku dod tikai Latvijas pilsoņiem (18,6%), krievvalodīgie 

respondenti visbiežāk ir atbalstījuši īpaša statusa piešķiršanu visiem Latvijas 

iedzīvotājiem.
7
 

Līdzās jautājumiem par Otrajā pasaules karā abās frontes pusēs karojušo 

Latvijas iedzīvotāju tēlu 2012. gada aptaujā tika noskaidrota iedzīvotāju attieksme 

pret neoficiālajām atzīmējamajām dienām – 16. martu un 9. maiju, t. sk., vai šie 

datumi būtu iekļaujami oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā. Iegūtie dati parāda, ka 

sabiedrībā ir pietiekoši liels atbalsts abām atzīmējamajām dienām, tomēr 9. maiju kā 

oficiālu piemiņas dienu vēlētos redzēt ievērojami lielāks respondentu īpatsvars (11. un 

12. diagramma). Atbalsts šo dienu atzīmēšanai lielākajās etnolingvistiskajās grupās ir 

izteikti asimetrisks. Ja vairums latviešu (55,8%) atbalsta 16. marta oficiālu 

atzīmēšanu, bet nepiekrīt 9. maija oficiālai atzīmēšanai (53,2%), tad absolūtais 

vairums krievvalodīgo respondentu (77,1%) atbalsta 9. maija atzīmēšanu, bet 

nepiekrīt 16. marta atzīmēšanai (69%). Turklāt piektdaļa latviešu respondentu 

uzskata, ka neviena no šīm dienām nav jāiekļauj oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā 

(krievvalodīgo vidū tā domā tikai 11,7%).  

Kopumā ņemot, latviešu attieksme pret abām dienām ir daudz sašķeltāka, proti, 

nozīmīgs aptaujāto īpatsvars (30,9%) neuzskata, ka 16. marts būtu oficiāli atzīmējama 

diena, bet 32,9% uzskata, ka 9. maijs ir jāatzīmē. Bez tam 38,8% latviešu 

respondentu, kas 16. martu vēlētos redzēt kā oficiāli atzīmējamu dienu, par tādu atzīst 

arī 9. maiju. Tādējādi jāsecina, ka latviešu vidū var biežāk sastapt krievvalodīgajiem 

raksturīgo izpratni un attieksmi pret 16. martu un 9. maiju. Savukārt krievvalodīgo 

kopienā alternatīvam skatījumam uz abām piemiņas dienām (piemēram, 16. marta 

atbalstīšana un 9. maija neatbalstīšana) ir visnotaļ margināla loma. Vienlaikus gan 

jāatzīmē, ka liela daļa to krievvalodīgo (76,9%), kas piekrīt 9. maija iekļaušanai 

oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā, atzīst, ka viņiem ir pieņemams, ka dažādas 

cilvēku grupas dažādi skaidro Latvijas 20. gadsimta vēstures notikumus. Turpretī no 

                                                 
7
 Jautājumam bija iespējamas izvēlēties vairākas atbildes. 
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latviešu respondentiem, kas atbalsta 16. martu kā oficiālu atzīmējamo dienu, tikai 

47,1% piekrīt šādam plurālistiskam skatījumam. Respektīvi, iegūtie dati, iespējams, 

liecina, ka krievvalodīgie iedzīvotāji, lai arī neatbalsta 16. martu kā piemiņas dienu, ir 

atvērtāki idejai par abu piemiņas dienu līdzāspastāvēšanu publiskajā telpā. Turpretī 

latvieši ir daudz sašķeltāki savos uzskatos gan par piemiņas dienām, gan par to 

līdzāspastāvēšanas iespējām.  

 

11. diagramma 

Attieksme pret 16. martu kā atzīmējamo dienu (SKDS)

43,6%

31,6%

24,8%
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Jāatzīmē Nav jāatzīmē Grūti pateikt/NA
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* Vai Latvijā, Jūsuprāt, ir atzīmējama Latviešu leģiona piemiņas diena 16. martā? 
** Vai, Jūsuprāt, Latvijā ir oficiāli jāatzīmē latviešu leģionāru piemiņas diena 16. martā (t.sk. jāiekļauj oficiāli 

atzīmējamo dienu kalendārā)? 

 

12. diagramma 

Attieksme pret 9. maiju kā atzīmējamo dienu

47,1%

34%

18,9%

51,6%

37,3%

11,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Jāatzīmē Nav jāatzīmē Grūti pateikt/NA

2008.*

2012.**

 
* Vai Latvijā, Jūsuprāt, ir atzīmējama PSRS uzvaras Otrajā pasaules karā diena 9. maijā? 

** Vai, Jūsuprāt, Latvijā ir oficiāli jāatzīmē PSRS uzvaras Otrajā pasaules karā diena jeb Uzvaras diena 9. maijā 

(t.sk. jāiekļauj oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā)? 
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Ja salīdzina datus par atzīmējamajām dienām ar 2008. gadā veiktās SKDS 

aptaujas rezultātiem, redzam, ka būtiski ir pieaudzis (+15,1%) to respondentu skaits, 

kas iebilst pret 16. marta atzīmēšanu. Savukārt attieksmē pret 9. maiju nav vērojamas 

tik straujas izmaiņas, un būtībā var runāt par atbalstītāju un pretinieku pozīciju 

nostiprināšanos. Tiesa, tā kā 2008. gada aptaujā jautājumu formulējums bija nedaudz 

citādāks, šī attieksmes dinamika ir drīzāk uzlūkojama kā orientieris, nevis precīzs 

tendences atainojums. 

2012. gada aptaujā tika atkārtoti noskaidrota arī respondentu attieksme pret 

divām piemiņas vietām – leģionāriem veltīto memoriālu Lestenē un t. s. Uzvaras 

pieminekli Rīgā –, kuras ir kļuvušas par 16. marta un 9. maija simboliem. 2012. un 

2010. gada aptauju dati liecina (13. diagramma), ka diezgan strauji ir sarucis to 

iedzīvotāju īpatsvars, kas nezina par Lestenes memoriālu kā par piemiņas vietu, īpaši 

pamanāms tas ir krievvalodīgo vidū (-14,8%). Jāatzīmē, ka Lestenes memoriāls 16. 

marta kontekstā parasti izpelnās daudz mazāku mediju uzmanību nekā Brīvības 

piemineklis, pie kura ik gadu notiek ziedu nolikšana par godu leģionāru piemiņai. 

Pēdējos divos gados ir pieaudzis (+7,5%) to respondentu īpatsvars, kas pozitīvi vērtē 

leģionāriem veltīto memoriālu Lestenē. Salīdzinot abu aptauju datus, redzams, ka 

Lestenes memoriālu daudz pozitīvāk novērtē latvieši, nekā krievvalodīgie (attiecīgi 

69,6% un 26,2%), un divu gadu laikā latviešu respondentu pozitīvā attieksme ir 

būtiski pieaugusi (+12,2%). Turklāt, lai gan pozitīvs Lestenes memoriāla novērtējums 

ir raksturīgāks vecākajām kohortām, straujākais pozitīvās attieksmes pieaugums 

(+18,5%) pēdējos gados ir vērojams tieši latviešu jauniešu vidū (18–24). Savukārt 

krievvalodīgo respondentu atbilžu analīze liecina par pretēju tendenci: palielinoties 

Lestenes memoriāla atpazīstamībai, būtiski ir pieaugusi (+18,7%) negatīvā attieksme 

pret šo piemiņas vietu, īpaši straujš kāpums vērojams vecumgrupā ‘no 25 līdz 34’ 

(+26,6%). Ja ņem vērā, ka krievvalodīgo jauniešu vidū salīdzinoši lielāks īpatsvars 

atbalsta leģionāru kā nacisma noziegumu līdzdalībnieku interpretāciju, tad viņu 

attieksme pret Lestenes memoriālu liek secināt, ka jaunākā krievvalodīgo paaudze ir 

visvairāk pakļauta uzskatu un rīcības radikālizācijai latviešu leģionāru piemiņas 

kontekstā un to pretnostatījums analogām latviešu respondentu vecumgrupām ir daudz 

krasāks.
8
  

                                                 
8
 SKDS aptauju izlases apjoms neļauj spriest par statistiski nozīmīgām izmaiņām noteiktās 

krievvalodīgo vecumgrupās, tādēļ, lai hipotēzi par jaunākās paaudzes attieksmes radikalizāciju varētu 

pārbaudīt, būtu nepieciešams atsevišķa aptauja ar mērķtiecīgi veidotu krievvalodīgo izlasi. 
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Tiesa, kā parāda 2012. gada aptaujas rezultāti, lielākā daļa (65,1%) to 

krievvalodīgo, kas negatīvi vērtē Lestenes memoriālu, vienlaikus atzīst, ka viņiem ir 

pieņemams, ka dažādas cilvēku grupas dažādi skaidro Latvijas 20. gadsimta vēstures 

notikumus. Starp latviešiem, kas pauž pozitīvu attieksmi pret piemiņas vietu, šāds 

viedoklis nav tik izplatīts (39,1%). Turklāt lielākā daļa krievvalodīgo respondentu 

(68,2%), kas ir negatīvi noskaņoti pret Lestenes memoriālu, atzīst, ka būtu labāk, ja 

Latvijā mazāk runātu par vēstures notikumiem, par kuriem sabiedrībā nav vienota 

uzskata; līdzīgi domā krietni mazāka latviešu respondentu daļa (39,6%), kas pozitīvi 

vērtē leģionāru piemiņas vietu. Tas pastiprina iepriekš izteikto pieņēmumu, ka, 

neskatoties uz atšķirīgo vēstures izpratni 16. marta un latviešu leģionāru kontekstā, 

krievvalodīgajiem ir daudz raksturīgāk pieņemt klusējošas līdzāspastāvēšanas 

stratēģiju, turpretī latvieši ir vairāk tendēti aizstāvēt savu vēstures izpratni par Otro 

pasaules karu, tādējādi dodot priekšroku konfrontācijas stratēģijai vai vismaz 

demonstrējot augstākas konfrontācijas gaidas kā iekšgrupas, tā starpgrupu attiecību 

līmenī. Iespējams arī, ka latviešu konfrontācijas gaidas vairo sašķeltā latviešu 

attieksme pret 16. martu un leģionāriem, kas kontrastē ar krievvalodīgo daudz 

saliedētāko negatīvo attieksmi un atsevišķās latviešu grupās rada kolektīvās identitātes 

apdraudējuma sajūtu. 

  

13. diagramma 

Kāda ir Jūsu attieksme pret šādiem pieminekļiem un piemiņas vietām: Leģionāriem veltīto memoriālu 

Lestenē? (SKDS)
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* Ietver “ļoti laba” un “drīzāk laba” 

** Ietver “ļoti slikta” un “drīzāk slikta” 
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Latviešu attieksmē pret Lestenes memoriālu dominē leģionāru piemiņa, nevis 

glorificēšana. 2012. gada aptaujas rezultāti atklāj, ka lielākā daļa latviešu respondentu, 

kas pozitīvi vērtē Lestenes memoriālu, Vācijas pusē karojušos Latvijas pilsoņus 

uzlūko vai nu kā upurus (77,6%) vai vienlaikus gan kā upurus, gan kā varoņus 

(72,6%). Arī krievvalodīgajiem respondentiem, kas Lestenes memoriālu vērtē 

pozitīvi, attieksme balstās līdzīgos priekšstatos. Taču samērā liels krievvalodīgo 

īpatsvars, kas Vācijas pusē karojušos uzskata par upuriem, vai gan par upuriem, gan 

varoņiem, nezina par Lestenes memoriāla eksistenci (attiecīgi 24% un 35,9%). Tāpat 

jāatzīmē, ka vairums krievvalodīgo (47,7%), kas pauž negatīvu attieksmi pret 

leģionāru piemiņas vietu, uzlūko Latvijas pilsoņus, kas karoja Vācijas pusē, par 

nacisma noziegumu līdzdalībniekiem. 

Respondentu attieksme pret t. s. Uzvaras pieminekli Rīgā pēdējo divu gadu laikā 

nav būtiski mainījusies, lai gan šajā laika periodā publiskajā telpā ik pa brīdim ir 

parādījušās diskusijas par pieminekļa demontāžu. 2012. gada aptaujā pozitīvā 

attieksme pret Uzvaras pieminekli vēl aizvien ir daudz raksturīgāka krievvalodīgajiem 

nekā latviešiem (attiecīgi 83% un 48,4%). Latviešu respondentu vidū negatīvā 

attieksme visstraujāk (+11%) ir pieaugusi vecumgrupā “25–34”, zīmīgi, ka tā ir tā pati 

kohorta, kurā ir konstatēts visstraujākais negatīvās attieksmes pieaugums pret 

Lestenes memoriālu krievvalodīgo respondentu vidū. Proti, abās etnolingvistiskajās 

grupās tieši šajā vecumgrupā pastāv vislielākais konfrontācijas potenciāls.  

  

14. diagramma 

Kāda ir Jūsu attieksme pret šādiem pieminekļiem un piemiņas vietām: Uzvaras pieminekli Rīgā (SKDS)

62,4% 62,9%

17,1%
18,5%

15,4%
14,1%

5,1% 4,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2010. 2012. 2010. 2012. 2010. 2012. 2010. 2012.

Laba* Slikta** Nav viedokļa Nezinu šādu vietu

 
* Ietver “ļoti laba” un “drīzāk laba” 

** Ietver “ļoti slikta” un “drīzāk slikta” 
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Iegūtie dati parādā, ka latviešu un krievvalodīgo pozitīvā attieksme pret Uzvaras 

pieminekli lielā mērā izriet no atšķirīgām Otrajā pasaules karā PSRS pusē karojušo 

Latvijas iedzīvotāju reprezentācijām. Lielākā daļa latviešu respondentu, kas pozitīvi 

vērtē Uzvaras pieminekli kā piemiņas vietu, Sarkanajā armijā karojušos Latvijas 

pilsoņus galvenokārt uztver kā upurus (44,7%) vai arī – gan kā upurus, gan kā 

varoņus (50%). Turklāt vērā ņemams īpatsvars latviešu respondentu (39,2%), kas 

sarkanarmiešus uzskata par upuriem, tomēr negatīvi vērtē Uzvaras pieminekli. 

Tādējādi latviešu izpratne par Uzvaras pieminekli sakņojas sarkanarmiešu 

pieminēšanā, nevis glorificēšanā. Turpretī krievvalodīgo vidū dominē glorificēšanas 

diskurss: 91,1% krievvalodīgo respondentu, kas pozitīvi vērtē Uzvaras pieminekli, 

Latvijas sarkanarmiešus uzskata par Otrā pasaules kara varoņiem, bet 85,3% - gan par 

upuriem, gan varoņiem. 

 

15. diagramma 

 

 

2012. gada aptaujā tika noskaidrota arī Latvijas iedzīvotāju uzskati par 

holokausta upuru pieminēšanu. Novērtējot nepieciešamību Latvijas valstij vairāk 

uzmanības veltīt nacistiskā režīma iznīcināto ebreju (holokausta upuru) piemiņai, 

36,5% respondentu norādījuši, ka tas ir vajadzīgs, bet 39,6% aptaujāto uzskatījuši, ka 

nav vajadzīgs, bet 23,9% ir izvairījušies no konkrētas atbildes paušanas. Kā redzams 

15. diagrammā, aktīvāku atbalstu holokausta upuru piemiņas veicināšanai pauž 
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krievvalodīgie respondenti, kamēr latviešu vidū šādai iniciatīvai ir ievērojami zemāks 

atbalsts. Asimetriska attieksme ir novērojama arī uzskatam, ka Latvijai nevajadzētu 

pievērst lielāku uzmanību Otrajā pasaules karā cietušo ebreju piemiņai – te dominē 

latviešu respondenti. Šīs atšķirības visdrīzāk ir skaidrojamas ar dažādajām Otrā 

pasaules kara upuru koncepcijām, kas dominē abās etnolingvistiskajās grupās. Starp 

latviešu respondentiem vislielākie atbalstītāji (31,9%) holokausta piemiņas vairošanai 

ir jaunieši (18–24), bet visizteiktākie pretinieki – respondenti vecumā no 35 līdz 44 

gadiem (55,7%). Savukārt krievvalodīgo vidū šādu iniciatīvu atbalsta gan jaunākā 

kohorta (18–24), gan arī respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem (M 56,7%, SD 

2%). Jāatzīmē, ka tikai neliela daļa respondentu, kas atbalsta uzskatu, ka valstij 

nepieciešams pievērst lielāku uzmanību holokausta upuru piemiņai, pēdējos divos 

gados paši ir atzīmējuši ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu 4. jūlijā (93% 

latviešu un 86,6% krievvalodīgo šo piemiņas dienu nav atzīmējuši vispār). 

 

 

1.3. Padomju periods (1945–1990) 

 

2012. gada aptaujā respondentiem tika uzdoti gan oriģināli, gan jau agrākās 

aptaujās izmantoti jautājumi par padomju periodu. Tas ļāva iegūt datus gan par 

Latvijas iedzīvotāju zināšanām par padomju okupāciju, gan arī par attieksmes 

izmaiņām pret padomju laiku. 

2012. gada aptaujas liecina, ka vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka 

viņiem ir pamatzināšanas par 1940. gada notikumiem, kuru rezultātā Latvija kļuva par 

PSRS sastāvdaļu. Tomēr tikai 13,7% atzīst savas zināšanas par detalizētām (16. 

diagramma). Būtiskas atšķirības starp etnoligvistiskajām grupām nav pamanāmas: par 

labiem 1940. gada notikumu pārzinātājiem sevi atzīst 14,2% latviešu un 12,9% 

cittautiešu. Šādu atšķirību nav arī to cilvēku vidū, kas atzīst, ka nav dzirdējuši par 

1940. gada notikumiem. Taču atšķirības parādās līdzsvarotākā pašnovērtējumā 

(“kopumā zināt, bet ne sīkumos”, “esat dzirdējis par tiem, bet neko tuvāk nezināt”). 

Latviešiem, īpaši no vecākajām kohortām, vairāk nekā krievvalodīgajiem ir tendence 

uzskatīt, ka viņi ir kopumā, bet ne sīkumos informēti par 1940. gada notikumiem. 

Turpretī krievvalodīgajiem, īpaši jaunākajās kohortās, ir tendence biežāk atzīt, ka viņi 

ir dzirdējuši par 1940. gada notikumiem, taču neko tuvāk par tiem nezina 

(39.diagramma 1.pielikumā). Tātad krievvalodīgie ir skeptiskāki par savām zināšanām 
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par Latvijas okupāciju, savukārt latvieši – pārliecinātāki par sevi. Turklāt 

krievvalodīgie ne tikai vairāk šaubās par savām zināšanām, bet arī uzskata, ka 1940. 

gada notikumi patlaban nav Latvijas sabiedrībai aktuāli, un tie nav jāapspriež (17. 

diagramma). 

Atbildot uz jautājumu, vai 1940. gada notikumu apspriešana šobrīd ir aktuāla 

(17. diagramma) Latvijas sabiedrībai (t.i., vai par to būtu jārunā, jādiskutē), 69,2% 

krievvalodīgo respondentu izvēlējušies šo tēmu saukt par neaktuālu. Savukārt latviešu 

vidū to, kas uzskata šos notikumus par aktuāliem (43,1%), ir aptuveni tikpat daudz, 

cik to, kam ir pretēji uzskati (46,4%). Taču kopumā var teikt, ka latviski runājošo 

dienaskārtībā 1940. gada notikumi atrodas ievērojami augstāk, nekā 

krievvalodīgajiem respondentiem. Iegūtie dati liecina par zināmu sakarību starp 

respondentu zināšanām un viņu izpratni par 1940. notikumu vietu šodienas 

sabiedrības dienaskārtībā (R=.31, p<.01). Proti, jo informētāki ir respondenti, jo 

pārliecinātāki viņi ir, ka 1940. gada notikumu apspriešana ir aktuāla. Tādēļ arī 

skeptiskāka krievvalodīgo attieksme pret savām zināšanām par 1940. gada 

notikumiem ir viens no faktoriem, kas nosaka augstāku viņu vienaldzības pakāpi. 

 

16. diagramma 

 

 

2012. gada aptaujas dati atklāj arī sakarību starp respondentu izpratni par 

pretrunīgām Latvijas vēstures epizodēm kopumā un viņu informētību par 1940. gadu. 

Latviešu respondentu vidū var novērot – jo augstāks ir respondentu informētības 

pašnovērtējums, jo mazāka varbūtība, ka viņi piekritīs viedoklim, ka Latvijā vajadzētu 
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mazāk runātu par vēstures notikumiem, par kuriem sabiedrībā nav vienota uzskata. 

Savukārt tie latviešu respondenti, kas piekrīt, ka diskusija par 1940. gada notikumiem 

pašlaik sabiedrībā ir aktuāla, daudz biežāk nepieņem līdzāspastāvēšanas idejā balstīto 

uzskatu, ka dažādas cilvēku grupas dažādi skaidro Latvijas 20. gadsimta vēstures 

notikumus. Krievvalodīgo vidū šāda sakarība nav pamanāma. Tas nozīmē, ka latviešu 

respondentu augstāks informētības pašnovērtējums rada izteiktākas pretenzijas 

pierādīt vēsturisko patiesību vai panākt konsensu attiecībā uz 1940. gada notikumiem. 

Tiesa, aptaujas dati liecina, ka neatkarīgi no etnoligvitiskās identitātes noteikta 

sabiedrības daļa ir gatava pieņemt demokrātisku diskusiju par 1940. gadu un Latvijas 

okupāciju. Piemēram, vairums to latviešu un krievvalodīgo respondentu, kas 1940. 

gada notikumu apspriešanu šobrīd uzskata par aktuālu (M 61,4%, SD 8%), iebilst 

viedoklim, ka būtu labāk, ja Latvijā mazāk runātu par sabiedrībā pretrunīgi vērtētiem 

vēstures notikumiem. 

 

17. diagramma 

 

 

Salīdzinot agrāk veikto aptauju datus, redzams, ka Latvijas iedzīvotāju zināšanu 

pašnovērtējumam par 1940. gada notikumiem ir bijis viļņveidīgs raksturs, taču pēdējo 

deviņu gadu laikā tas nav būtiski izmainījies (18. diagramma). Turpretī salīdzinājumā 

ar 2004. gadu ir sarucis (-6,4%) to respondentu īpatsvars, kuriem 1940. gada notikumi 

nešķiet aktuāli. Īpaši straujš šis kritums ir bijis krievvalodīgo respondentu vidū (-

9,9%), kas savukārt krievvalodīgo vidū ir veicinājis 1940. gada notikumu aktualitātes 
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palielināšanos (+6,8%). Zīmīgi, ka arī krievvalodīgo respondentu zināšanu 

pašnovērtējums par 1940. gadu salīdzinājumā ar 2004. gadu ir palielinājies (“Labi 

pārzinu” +5,8%). Respektīvi, tas ir vēl viens pierādījums iepriekš apgalvotajam, ka 

respondentu informētības pakāpe korelē ar viņu izpratni par 1940. gada notikumu 

aktualitāti sabiedrībā. 

 

18. diagramma 

Lūdzu, raksturojiet, cik informēts Jūs esat par 1940.gada notikumiem, kuru rezultātā Latvija kļuva par PSRS 

sastāvdaļu? (SKDS)
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2012.
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19. diagramma 

Vai, Jūsuprāt, 1940.gada notikumu Latvijā apspriešana šobrīd ir aktuāla Latvijas sabiedrībai (t.i., vai par to būtu 

jārunā, jādiskutē)? (SKDS)
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Kā liecina 2012. gada aptaujas dati, pēdējā laikā ir samazinājusies izteikti 

negatīva attieksme pret padomju periodu Latvijas vēsturē (20. diagramma). Savukārt 

iedzīvotāju vērtējums par Latvijas nonākšanu PSRS sastāvā ir kļuvis mērenāks (21. 
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diagramma). Kopš 2004. gada ir arī nedaudz samazinājies atbalsts uzskatam, ka 

Latvija kļuva par PSRS sastāvdaļu iebrukuma rezultātā (22. diagramma). Kopumā 

ņemot, tas nozīmē, ka pēdējos gados ir sarucis iedzīvotāju atbalsts padomju 

okupācijas paradigmai, uz kuras balstās Latvijas atmiņu politika attiecībā uz 1940. 

gada un pēckara notikumiem. Tiesa, šīs paradigmas leģitimitāte vēl aizvien vērtējama 

kā augsta: 43,4% aptaujāto 2012. gada nogalē uzskatīja, ka Latvija kļuva par padomju 

republiku PSRS iebrukuma, nevis brīvprātīga lēmuma rezultātā. Vairums respondentu 

joprojām arī atzīst, ka vienošanās starp nacistisko Vāciju un PSRS, kas tika parakstīta 

1939. gada 23. augustā (t. s. Molotova-Ribentropa pakts), ietekmēja Latvijas kļūšanu 

par PSRS sastāvdaļu: 2004. gadā šim apgalvojumam piekrita 56%, bet 2012. gada – 

63,8% respondentu.
9
 

 

20. diagramma 

Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus: padomju laiks  (SKDS)
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Lielākā daļa respondentu (57,2%), kas uzskata, ka Molotova-Ribentropa pakts 

ietekmēja Latvijas kļūšanu par PSRS sastāvdaļu, ir arī pārliecināti, ka PSRS iebruka 

Latvijā, t. i., šie respondenti saskata cēloņsakarību starp abiem notikumiem. Taču vērā 

ņemama ir arī to respondentu daļa (22,5%), kas, atzīstot, ka pakts ietekmēja Latvijas 

nokļūšanu PSRS sastāva, tajā pašā laikā uzskata, ka Latvija brīvprātīgi pievienojās 

PSRS. Tas varētu liecināt par sekošanu t. s. ģeopolitiskās nepieciešamības 

argumentam, kas attiecībā uz Molotova-Ribentropa paktu nereti parādās Krievijas 

                                                 
9
 Jāatzīmē, ka 2004. gada aptaujā nedaudz atšķīrās aptaujas jautājuma formulējums. 
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publiskajā diskursā un historiogrāfijā; tāpat tas varētu liecināt par dažādu perspektīvu 

paralēlismu, vienlaikus atzīstot, ka Latvijas likteni izšķīra lielvalstis, bet Latvija pati 

izvēlējās pievienoties PSRS. Abos gadījumos ir saskatāma pretruna ar Latvijas 

oficiālo nostāju par padomju okupāciju. 

Aptaujas datu salīdzinošā analīze liecina, ka pēdējos gados atšķirīgu 

etnoligvistisko grupu attieksme pret padomju laiku ir bijusi pakļauta vērā ņemamām 

svārstībām, piemēram, ir sarucis (-5,2%) to latviešu respondentu īpatsvars, kas 

padomju laiku Latvijas vēsturē vērtē kā sliktu.
10

 Sevišķi spilgti šis samazinājums 

redzams jaunākajā kohortā, kurā kopš 2010. gada ir būtiski samazinājies (-20,7%) 

padomju laika negatīvā novērtējuma īpatsvars un pieaugusi neizlēmušo daļa 

(+18,6%). Salīdzinot 2004. gada un 2012. gada aptauju datus, redzams, ka latviešu 

respondentu negatīvā attieksme pret Latvijas nonākšanu PSRS sastāvā laika gaitā ir 

transformējusies neitrāla attieksmē (+9,4%), īpaši raksturīgas šādas izmaiņas ir 

jaunākajās un vecākajās latviešu respondentu kohortās. Tādējādi šie un citi dati 

parāda, ka latviešu negatīvo attieksmi ir nomainījis neitrālāks un pragmatiskāks 

skatījums uz padomju periodu Latvijā. Turpretī krievvalodīgo vidū ir nostiprinājies 

pozitīvs padomju laika novērtējums, un kopš 2004. gada ir pieaugusi pozitīvā 

attieksme (+11,3%) pret to, ka Latvija kļuva par PSRS sastāvdaļu. 

 

21. diagramma 

Vai, Jūsuprāt, tas, ka Latvija nonāca PSRS sastāvā, ir vērtējams...? 

(SKDS)
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10

 Šeit un turpmāk tiek aprēķini ir balstīti uz dihotomizētām atbildēm. 
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Aplūkojot respondentu priekšstatus par Latvijas okupāciju etnolingvistisko 

grupu griezumā, var pamanīt, ka latviešu vidū kopš 2004. gada ir nedaudz 

samazinājies atbalsts uzskatam, ka Latvija 1940. gadā kļuva par PSRS sastāvdaļu 

PSRS iebrukuma rezultātā (-4%), bet proporcionāli šim kritumam ir pieaudzis 

neizlēmušo latviešu respondentu īpatsvars, īpaši jaunākajā kohortā (+10,6%). Vērā 

ņemamas izmaiņas ir konstatējamas arī krievvalodīgo respondentu vidū – 

samazinājies (-6,3%) neizlēmušo respondentu īpatsvars un palielinājies atbalsts 

(+7,6%) uzskatam, ka Latvija brīvprātīgi pievienojās PSRS. Turklāt visstraujākais 

atbalsta pieaugums (M +22%, SD 2,8%) ir vērojams divās jaunākajās krievvalodīgo 

kohortās (18–34). Līdz ar to var secināt, ka jaunākajā paaudzē ir saglabājušās katrai 

etnolingvistiskajai grupai raksturīgās izpratnes par to, kā Latvija nokļuva PSRS 

sastāvā. 

 

22. diagramma 

Kurš no šiem izteikumiem, Jūsuprāt, precīzāk raksturo veidu, kā Latvija kļuva par PSRS sastāvdaļu 

1940.gadā? (SKDS)
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2012. gada aptaujas datos var ieraudzīt sakarību starp respondentu informētības 

pašnovērtējumu par 1940. gada notikumiem un atbalstu grupā dominējošajam 

priekšstatiem. Respektīvi, jo augstāks latviešu respondenta zināšanu pašnovērtējums, 

jo lielāks ir atbalsts uzskatam, ka PSRS iebruka Latvijā, savukārt jo augstāks 

krievvalodīgā respondenta pašnovērtējums, jo lielāks ir atbalsts uzskatam, ka 

pievienošanās PSRS bija Latvijas brīvprātīgs lēmums. Šīs sakarības visdrīzāk liecina 
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arī par atšķirīgu informācijas avotu lietošanu un to iespaidu uz konkrētas 

etnolingvistiskās grupas priekšstatiem par Latvijas okupāciju/pievienošanos PSRS. 

Tāpat līdzīgu sakarību 2012. gada aptaujas datos var novērot starp etnolingvistiskās 

grupas pārstāvju izpratni par nepieciešamību sabiedrībā apspriest 1940. gada 

notikumus un priekšstatiem par Latvijas nokļūšanu PSRS sastāvā. Proti, ja vairums 

latviešu respondentu (79,4%), kas 1940. gada notikumu apspriešanu uzskata par 

pašlaik aktuālu, atbalsta interpretāciju, ka PSRS iebruka Latvijā, tad vairums 

krievvalodīgo (52,3%), kas arī apspriešanu uzskata par aktuālu, piekrīt viedoklim, ka 

Latvijas pievienošanās PSRS bija brīvprātīga. Tiesa, kā redzams no iepriekš 

minētajiem datiem, latviešu vidū saikne starp nepieciešamību apspriest 1940. gada 

notikumus un pārliecība par Latvijas okupāciju ir daudz spēcīgāka nekā saikne starp 

nepieciešamību apspriest 1940. gadu un krievvalodīgo respondentu pārliecību par 

Latvijas brīvprātīgu pievienošanos PSRS. Tas dod papildus pierādījumus iepriekš 

izteiktajam apgalvojumam, ka latvieši ir daudz vairāk tendēti aizstāvēt savu pārliecību 

vispretrunīgāk vērtēto 20. gadsimta Latvijas vēstures notikumu kontekstā. 

2012. gada aptaujā tika noskaidrota arī respondentu attieksme pret padomju 

režīma īstenotajām Latvijas iedzīvotāju deportācijām 20. gadsimta 40. gados. Kopumā 

Latvijas iedzīvotāju vidū ir ļoti maz tādu cilvēku, kam nebūtu viedokļa par 

deportācijām uz Sibīriju un citiem PSRS reģioniem, kā arī ļoti maz tādu, kas 

izsūtīšanas uzskata par pilnīgi attaisnojamu rīcību (23. diagramma). Lūgti novērtēt 

padomju deportāciju attaisnojamību piecu ballu skalā,
11

 aptaujā iegūtā vidējā vērtība 

ir 1,46 (SD 0,85). 2% respondentu ir izvēlējušies 4 kategoriju, kas nozīmē, ka 

izsūtīšanas bija attaisnojamas daudzos gadījumos. Krievvalodīgo vidū šādi 

pārliecināto īpatsvars ir ievērojami augstāks nekā latviešu vidū. Turklāt vēl 1,8% 

krievvalodīgo uzskata deportācijas par pilnībā attaisnojamām. Šāds radikāls, bet 

margināls skatījums nav izskaidrojams nedz ar noteiktu izglītības līmeni, nedz arī ar 

konkrētu sociālekonomisko statusu (sk. 40. un 41. diagrammu 1. pielikumā). Tiesa, 

uzmanības vērts ir fakts, ka krievvalodīgie jaunieši proporcionāli citām vecumgrupām 

ir vairāk tendēti attaisnot deportācijas, piemēram, vērtību 3 ir izvēlējušies 27,1% 

krievvalodīgo respondentu vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Tātad krievvalodīgajiem 

tāpat kā Latvijas sabiedrībai kopumā ir tendence nosodīt deportācijas, uzskatot tās par 

neattaisnojamām, taču viņu nosodījums ir svārstīgāks un ar lielāku potenciālu atbalstīt 

                                                 
11

 1 nozīmē, ka deportācijas nevienā gadījumā nav attaisnojamas, bet 5 nozīmē, ka deportācijas visos 

gadījumos ir attaisnojamas. 
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radikālu viedokli, kas tendēts uz staļinisma noziegumu attaisnošanu. Aplūkojot šos 

datus plašākā kontekstā, tie apstiprina jau agrākajos pētījumos konstatēto, ka Latvijas 

sabiedrībā nav vērojama spēcīgs revizionisma sentiments attiecībā uz padomju 

deportācijām, un tās joprojām kalpo par redzamāko represīvās padomju iekārtas 

simbolu.
12

  

 

23. diagramma 

 

 

Postkomunisma nostaļģija ir bijis plaši pētīts fenomens aizgājušajā desmitgadē. 

Viens no uzskatāmākajiem rādītājiem, kas ļauj novērtēt nostalģisku attieksmi, ir 

sabiedrības vēlme atjaunot pagātnē pastāvējušo sociālo kārtību vai valsts iekārtu. Lai 

šādā perspektīvā novērtētu nostaļģijas izplatību Latvijas sabiedrībā, 2012. gada 

aptaujā respondentiem tika jautāts: “Ja būtu iespēja izvēlēties, vai Jūs gribētu, lai 

Latvijā tagad tiek atjaunots padomju režīms/iekārta?” Lielākā daļa aptaujāto 

iedzīvotāju (64,7%) nevēlas atgriezties pagātnē, atzīstot, ka viņi drīzāk vai noteikti 

negribētu padomju iekārtas atjaunošanu. Taču turpat piektdaļa respondentu ir 

norādījuši, ka viņi gribētu, lai Latvijā tiek atjaunots padomju režīms. Pozitīva 

attieksme pret hipotētisko padomju režīma atjaunošanu daudz lielākā mērā ir 

raksturīga krievvalodīgajiem (23. diagramma), lai gan arī viņu vidū dominē noraidoša 

                                                 
12

 Sk. Kaprāns, M., Procevska, O., Uzule, L., Saulītis, A. (2012). Padomju deportāciju pieminēšana 

Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa. Rīga: Mansards. 51.–55. lpp. 



Latvijas sociālās atmiņas monitorings 
 

© M. Kaprāns, O. Procevska, 2013 29 

attieksme. Bez tam krievvalodīgajiem respondentiem ir raksturīga lielāka neskaidrība 

vai nevēlēšanās atbildēt uz šo jautājumu. 

2012. gada aptaujas datu detalizētāka analīze atklāj, ka respondentu pozitīvā 

attieksme pret padomju periodu Latvijas vēsturē neliecina par postkomunisma 

nostaļģiju jeb vēlmi atjaunot agrāko režīmu. No latviešu respondentiem, kas pozitīvi 

vērtē padomju laiku, tikai 22,7% vēlas, lai Latvijā tiktu atjaunota padomju iekārta, 

savukārt krievvalodīgo vidū šāda veida sakarība ir novērojama 34,6% gadījumu.  

 

24. diagramma 

 

 

 

Aptaujas datos var arī konstatēt sakarību starp latviešu respondentu informētības 

pašnovērtējumu par 1940. gada notikumiem, kuru rezultātā Latvija kļuva par PSRS 

sastāvdaļu, un vēlmi, lai Latvijā tiek atjaunots padomju režīms. Respektīvi, jo 

informētāks ir latviešu respondents, jo lielāka varbūtība, ka viņš būs pret padomju 

režīma atjaunošanu un jo informētāks ir krievvalodīgais respondents, jo lielāka 

varbūtība, ka viņš būs par padomju režīma atjaunošanu. Tas saskan ar agrāk aprakstīto 

tendenci informēto latviešu un krievvalodīgo respondentu atšķirīgajiem priekšstatiem 

par to, kā Latvija nokļuva PSRS sastāvā. 
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25. diagramma 

 

 

Atšķirības attieksmē pret hipotētisko padomju iekārtas atjaunošanu ir vērojamas 

ne tikai lingvistiskajās grupās, bet arī dažādās vecumgrupās. Kā redzams 24. 

diagrammā, vēlme atjaunot padomju režīmu ir atkarīga no respondenta vecuma: jo 

respondents vecāks, jo šī vēlme ir izteiktāka. Līdz ar to postkomunisma nostaļģija 

Latvijā lielā mērā ir atkarīga no konkrētas vecumgrupas. Tiesa, uzmanības vērts ir 

fakts, ka latviešu respondentu vidū vismazāk (70,3%) pret padomju režīma 

atjaunošanu iebilst jaunākā kohorta (18–24). Tāpat jāatzīmē, ka gan latviešu, gan 

krievvalodīgo respondentu jaunākajā vecumgrupā, kurai nav tiešās pieredzes saikne ar 

padomju laiku, ir raksturīgs visaugstākais neizlēmušo (“Grūti pateikt/NA”) īpatsvars – 

attiecīgi 19,8% un 29,8%. Šādus rezultātus nosaka gan jauniešu zemāka informētība 

par padomju režīmu, no kā izriet arī zināms apātiskums pret tā novērtēšanu. 

 

 

1.4. Atmodas periods (1988–1991) 

 

Atmodas laiks līdzīgi Brīvvalsts periodam arī kalpo par pozitīvas nacionālās 

identitātes avotu (26. diagramma). Skatoties sociāldemogrāfiski, Atmodu kopumā 

pozitīvāk vērtē latvieši, jaunieši, cilvēki ar augstāko izglītību, kā arī cilvēki ar vidēji 

augstiem vai augstiem ienākumiem. Lai gan 80. gadu Atmodas notikumi joprojām 
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izraisa pozitīvas emocijas, aptaujas dati liecina par pamanāmām sabiedriskās domas 

svārstībām. Proti, pēdējos gados ir būtiski samazinājies to respondentu skaits, kas 

pozitīvi novērtē Atmodas periodu, un ir pieaudzis negatīvās attieksmes īpatsvars. 

Pozitīvā attieksme pret Atmodas laiku ir samazinājusies kā latviešu, tā krievvalodīgo 

respondentu vidū, un abās grupās ir pieaudzis kritiskāks skatījums – attiecīgi +5,5% 

un +12,4%. Bez tam 52% no visiem respondentiem, kas pozitīvi novērtē Atmodas 

laiku, pozitīvi novērtē arī padomju laiku, tiesa, šāda parādība ir daudz raksturīgāka 

krievvalodīgajiem, nevis latviešu respondentiem (attiecīgi 77% un 43,5%). Tas 

nozīmē, ka ievērojamai Latvijas iedzīvotāju daļai Atmodas laiks un padomju laiks, 

tāpat kā Brīvvalsts laiks un padomju laiks, nav savstarpēji izslēdzošas kategorijas, lai 

gan tā tās tiek interpretētas Latvijas vēstures atmiņu politikā. 

 

26. diagramma 

Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus: Atmodas periods (1988-1991)? 

(SKDS)

8,7%

45,4%

20,5%

4,8%

20,6%

8,7%

38,7%

23,3%

10,5%

18,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Ļoti labs Drīzāk labs Drīzāk slikts Ļoti slikts Grūti pateikt/NA

2010.

2012.

 
 

Aplūkojot iegūtos datus pa vecumgrupām, vislielākais pozitīvās attieksmes 

īpatsvara kritums ir novērojams vienā no jaunākajām kohortām (25–34) un vecākajā 

kohortā (55–74) – attiecīgi -14,6% un -10,8%. Savukārt zināms pārsteigums ir 

straujais negatīvās attieksmes kāpums (+15,7%) to respondentu vidū, kas ir vecumā 

no 35 līdz 44 gadiem un kurus agrāk ir raksturojusi lielāka neizlēmība, formulējot 

attieksmi pret Atmodas laiku; faktiski šīs vecumgrupas jaunība sakrita ar Atmodas 

laiku. Otra vecumgrupa, kurā visstraujāk ir augusi kritiska attieksme (+13,7%), ir 

vecākā kohorta (54–75). Ņemot vērā šo vecumgrupu dažādos formatīvos periodus un 

tagadnes sociālos statusus (aktīvi darba tirgus dalībnieki vs. pirmspensijas vai pensijas 
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vecumu sasniegušie), to neapmierinātībai ar Latvijas neatkarības atjaunošanu 

visdrīzāk ir atšķirīgi cēloņi, kurus turpmāk būtu nepieciešams padziļinātāk pētīt. 

Vienlaikus jāuzsver, ka vismazākās svārstības attieksmē pret Atmodu ir novērojamas 

t. s. Atmodas paaudzē (45–54) jeb to respondentu grupā, kuras pārstāvji aktīvi 

iesaistījās dziesmotajā revolūcijā un bija 90. gadu sociālo pārmaiņu veidotāji. 

Etnolingvistisko grupu analīze parāda, ka latviešu respondentu vidū pozitīvā 

attieksme pret Atmodu visstraujāk ir samazinājusies jaunākajā un vecākajā kohortā 

(attiecīgi -8,8% un -10,8%). Tiesa, jaunākās kohortas (18–24) attieksme ir kļuvusi 

nenoteiktāka (Grūti pateikt/NA), nevis kritiskāka. Savukārt vecākās kohortas 

attieksme lielā mērā ir transformējusies nepatikā pret Atmodas periodu. 

Krievvalodīgo respondentu pozitīvās attieksmes samazinājums ir daudz vienmērīgāk 

izkliedēts pa vecumgrupām. Vienlaikus jāatzīmē interesanta asimetrija: tiem 

krievvalodīgajiem, kas pārstāv t. s. Atmodas paaudzi (45–54), pozitīvā attieksme pret 

Atmodu ir pieaugusi (+4,2%), turpretī latviešu respondentiem no šīs paaudzes tā ir 

samazinājusies (-6,4%). Visstraujākais krievvalodīgo respondentu negatīvās 

attieksmes pieaugums ir konstatējams divās vecākajās kohortās (M +23,2%, SD 

3,5%). Jāpiebilst, ka vēl pirms diviem gadiem šīm vecumgrupām bija raksturīga 

lielāka neizlēmība, paužot attieksmi pret Atmodas periodu, tādēļ tik radikāls negatīvās 

attieksmes pieaugums krievvalodīgo vidū, liek uzdot jautājumu par iespējamajiem 

faktoriem, kas šādu attieksmes maiņu ir veicinājuši mazākumtautību vidū (piemēram, 

sociālekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās, masu mediji, referendums par valsts 

valodu). 
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2. Oficiālo svētku un piemiņas dienu atzīmēšana 

 

2012. gada aptaujā tika noskaidrots, vai un kā Latvijas iedzīvotāji atzīmē 

vēsturiskos notikumus, kas minēti likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām 

dienām”. Līdzīgs jautājums par vēstures notikumos sakņoto dienu atzīmēšanu tika 

izdots arī 2010. gada SKDS aptaujā. 

 

27. diagramma 

Vai esat atzīmējuši šādus notikumus? (Neesmu atzīmējis vispār %) SKDS
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1.maijā

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu 4.maijā

Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu 8.maijā

Eiropas dienu 9.maijā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 14.jūnijā

17. jūniju - Latvijas Republikas okupācijas dienu

4.jūliju - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu

Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu 11. augustā

21. augustu - Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas

dienu

Staļinisma un nacisma upuru atceres dienu 23. augustā

Lāčplēša dienu 11.novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī

Decembra pirmo svētdienu - pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda

upuru piemiņas dienu

2012**

2010*

 
* Vai pēdējo piecu gadu laikā esat atzīmējuši šādus notikumus? 

** Vai pēdējo divu gadu laikā esat atzīmējuši šādus notikumus? 

 

Kā redzams 26. diagrammā, respondenti pēdējo divu gadu laikā nav 

iesaistījušies lielākajā daļā atzīmējamo dienu. 2012. gadā iegūtie dati liecina, ka 

vairāk kā 10% respondentu ir atzīmējuši astoņas oficiālās piemiņas vai svētku dienas. 

Taču faktiski var runāt tikai par divām dienām, kas patiešām ir spējušas mobilizēt 

lielāko daļu aptaujāto: Lāčplēša diena 11. novembrī un LR proklamēšanas diena 18. 
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novembrī. Salīdzinājumā ar 2010. gada aptaujas rezultātiem abu šo Latvijas 

valstiskuma izcelšanos simbolizējošo dienu loma ir nostiprinājusies. Turklāt ir 

mainījušās šo dienu atzīmēšanas prakses (28. diagramma) – no privātām tās ir 

kļuvušas kolektīvākas un publiskākas. 2012. gada aptaujas dati liecina, 11. novembra 

un 18. novembra atzīmēšanai noteiktas respondentu grupas seko noteiktām 

atzīmēšanas praksēm: lielākā daļa no tiem, kas 11. novembri atzīmē tikai ģimenē un 

draugu lokā, tā arī atzīmē 18. novembri; lielākā daļa no tiem, kas 11. novembrī 

piedalās publiskos pasākumos, šādā veidā arī atzīmē 18. novembri, un visbeidzot – 

vairums to, kas 11. novembri atzīmē gan ģimenē, gan publiskos pasākumos, tāpat 

rīkojas arī 18. novembra atzīmēšanā.  

 

28. diagramma 

Vai esat atzīmējuši šādus notikumus? (Esmu %) (SKDS)
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Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī

Lāčplēša dienu 11.novembrī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 14.jūnijā

Eiropas dienu 9.maijā

Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru

piemiņas dienu 8.maijā

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas

dienu 4.maijā

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu

1.maijā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā

 

  

Kopš 2010. gada ir pieaugusi arī 4. maija kā svētku dienas nozīmē, un pēdējos 

divos gados to ir atzīmējuši 23,3% respondentu. Taču 4. maija svētkiem joprojām 

piemīt daudz mazāks sabiedrību mobilizējošais efekts, par ko arī liecina fakts, ka 

daudzi respondenti šos svētkus atzīmē ģimenē un draugu lokā, nevis piedaloties 

publiskos pasākumos. Zināmā mērā pārsteidz samērā augstais respondentu īpatsvars, 

kas atzīmē Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1. maijā. Iespējams, ka daļa 

respondentu ar šīs dienas atzīmēšanu saprot arī Darba svētku atzīmēšanu 1. maijā.
13
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 Par to liek domāt 2010. gada SKDS aptaujas rezultāti. Aptaujā respondentiem tika vaicāts, vai viņi 

atzīmē arī Darba svētkus 1. maijā. Iegūtie dati liecina, ka 65,9% latviešu un 40,7% krievvalodīgo 
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Dati parāda, ka arī komunisma upuru piemiņas dienu atzīmēšana pēdējos gados ir 

spējusi nezaudēt savu statusu, tomēr kopumā četras dažādas komunisma noziegumu 

upuru piemiņas dienas atzīmējusi neliela respondentu daļa. Visaugstākais respondentu 

īpatsvars ir atzīmējis 25. martu un 14. jūniju (attiecīgi – 13,3% un 11,2%). 

 

29. diagramma 

Vai esat atzīmējuši šādus notikumus? (SKDS)
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Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī

Lāčplēša dienu 11.novembrī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 14.jūnijā

Eiropas dienu 9.maijā

Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu

8.maijā

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu

4.maijā

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1.maijā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā

 

 

Aplūkojot aptaujas datus etnolingvistisko grupu griezumā, redzamas būtiskas 

atšķirības. Faktiski visas ar Latvijas vēsturi saistītās oficiālās svētku un piemiņas 

dienas, izņemot 8. maiju, tiek daudz plašāk atzīmētas latviešu, nevis krievvalodīgo 

Latvijas iedzīvotāju vidū (27. diagramma). Turklāt pēdējo divu gadu laikā var novērot 

vairākas izmaiņas. Respektīvi, latviešu vidū ir nostiprinājusies gan 4. maija, gan 11. 

novembra atzīmēšana (attiecīgi +4,7% un +3,6%), taču strauji sarukusi 8. maija 

atzīmēšana (-12,55%). Savukārt krievvalodīgo vidū ir nedaudz samazinājies 4. maija 

un 18. novembra atzīmētāju īpatsvars (attiecīgi -4,72% un -3,82), kā arī jau tā 

niecīgais krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas iesaistās komunisma upuru 

piemiņā 25. martā un 14. jūnijā. Vienlaikus jāuzsver, ka saskaņā ar 2012. gada 

                                                                                                                                            
respondentu piedalās gan Darba svētku, gan LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienai veltītajos 

publiskajos pasākumos. 
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aptaujas datiem 18. novembri atzīmē gan latvieši, gan arī vairums krievvalodīgo.
14

 

Tiesa, saikne starp pozitīvu attieksmi pret Latvijas valsts dibināšanu 18. novembrī un 

līdzdalību 18. novembra atzīmēšanā ir daudz spēcīgāka latviešu nekā krievvalodīgo 

vidū. Taču svarīgi uzsvērt, ka 18. novembri latviešu un krievvalodīgajās grupās 

visbiežāk atzīmē divas jaunākās respondentu kohortas (attiecīgi M 84,9%, SD 4,2% 

un M 61%, SD 8%). Tādējādi Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena ir 

uzskatāma par vienīgo latviešus un mazākumtautības vienojošo atzīmējamo dienu 

Latvijā, kurai ir lielas iespējas saglabāt šo statusu arī ilgtermiņā. Taču zināms 

saliedēšanas potenciāls piemīt arī 11. novembra atzīmēšanai un, kā parāda agrākā 

analīze (sk. 1. nodaļu) par attieksmi pret Brīvības cīņām, iespējams, ka galvenais 

šķērslis atzīmēt 11. novembri vēl aizvien ir zināšanu un izpratnes trūkumus, īpaši 

krievvalodīgo vidū, par šīs dienas nozīmi. 

                                                 
14

 Viszemākā iesaiste šo svētku atzīmēšanā ir Pierīgā un Latgalē. 
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3. Iedzīvotāju attieksme pret personībām Latvijas vēsturē 

 

2012. gada aptaujā tika noskaidrotas personas Latvijas vēsturē, kuras tiek 

novērtēts vispozitīvāk vai visnegatīvāk. Respondentiem tika uzdoti atvērti jautājumi, 

lūdzot nosaukt trīs personas, ar kurām viņi lepojas, un trīs – no kurām kaunas.  

 

30. diagramma 

 

 

Aptaujas dati atklāj, ka Latvijas iedzīvotājiem vienlaikus lielākā lepnuma un 

kauna avots ir pēcpadomju politiķi. 30. diagrammā ir apkopotas tās 27 personas, ar 

kurām lepojas vismaz 1% respondentu. 28,5% aptaujāto nav varējuši vai vēlējušies 

nosaukt kaut vienu personu, ar kuru viņi lepojas, savukārt atbildējušie uz šo jautājumu 

ievērojami visbiežāk ir minējuši Kārļa Ulmaņa vārdu. Ar K. Ulmani lepojas 27% 

respondentu. Otrā visbiežāk nosauktā persona (16,9%) ir Latvijas prezidente no 1999. 

līdz 2007. gadam Vaira Vīķe-Freiberga. Starp piecām visbiežāk minētajām 

personībām, ar kurām respondenti lepojas, ir tikai viens cilvēks, kura pamatdarbības 

nozare un nav politika – komponists Raimonds Pauls. Arī kopumā šajā vērtējumā 

dominē cilvēki, kas pārstāv politiku un valsts pārvaldi – tādu 27 biežāk nosaukto 

personu vidū ir 12 jeb gandrīz puse no visiem respondentu nosauktajirm cilvēkiem. 

Tāpat šajā sarakstā visvairāk ir tādu personību, kuru aktīvākās darbības posms bijis 
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kopš Latvijas neatkarības atgūšanas un Latvijas Brīvvalsts laikā (1918.–1939. gads). 

Iegūtie dati atklāj, ka ievērojami mazāk lepnuma Latvijas iedzīvotājos izraisa cilvēki, 

kas darbojušies vai savu sabiedrisko atpazīstamību ieguvuši padomju laikā.  

Interpretējot šos datus, būtiski ņemt vērā, ka, pirmkārt, daudzi respondenti nav 

informēti par to, kas ir viņu nosauktās personas – tas ir redzams, aplūkojot, kādas 

nodarbošanās viņi piedēvējuši minētajiem cilvēkiem. Piemēram, Anatolijs Gorbunovs 

ir nodēvēts gan par bijušo Saeimas vadītāju, gan par bijušo Ministru prezidentu, bet 

Valdis Zatlers un Vaira Vīķe-Freiberga – par viceprezidentiem. Otrkārt, ir vērts 

aplūkot ne tikai tās personības, ar kurām Latvijas iedzīvotāji lepojas, bet arī tās, kuras 

tiek uzskatītas par Latvijas vēsturē nozīmīgākām, taču neizraisa respondentos tik lielu 

lepnumu. Par šādiem cilvēkiem var uzskatīt, piemēram, Latvijas Tautas frontes līderi 

Daini Īvānu, dzejnieku Imantu Ziedoni, operdziedātāju Elīnu Garanču un citus.  

Jautājumā par tām Latvijas vēstures personībām, kas liek kaunēties, pastāv 

ievērojami lielāka neizlēmība respondentu vidū – 43,5% aptaujāto nav minējuši 

nevienu personību (31. diagramma). 

 

31. diagramma 

 

 

Tomēr no tiem respondentiem, kas nosaukuši kādu Latvijas vēstures personību, 

kas viņos rada kauna sajūtu, visvairāk (12,7%) ir minējuši divkārtējo LR ministru 

prezidentu un tagadējo Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Godmani. Arī tuvākais viņa 



Latvijas sociālās atmiņas monitorings 
 

© M. Kaprāns, O. Procevska, 2013 39 

sekotājs – Andris Šķēle ir vadījis Ministru kabinetu, bet trešais no saraksta līderiem – 

Alfrēds Rubiks patlaban pilda Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus. 

Strukturāli aplūkojot visu 29 negatīvi vērtēto personu kopumu, redzams, ka tajā 

gandrīz visas minētās personas pieder politikas un valsts pārvaldes jomai. Izņēmumi ir 

Viktors Arājs, Nacistiskās okupācijas laika palīgpolicijas vienības vadītājs, kas 

īstenoja represijas pret Latvijas ebrejiem, Vilis Lācis, kas darbojies gan literatūrā, gan 

politikā, kā arī divi finanšu nozares pārstāvji – bijušais Bankas Baltija vadītājs 

Aleksandrs Lavents un Parex bankas vadītājs Valērijs Kargins. Absolūtais vairākums 

kaunu izraisošo personību pieder Latvijas vēstures pēcpadomju posmam. Otrajā vietā, 

taču ar nesalīdzināmi mazāku pārstāvniecību, ir tās personas, kas darbojušās padomju 

laikā. 

Jāņem vērā, ka abiem – pozitīvo personību un negatīvo personību – sarakstiem 

ir deviņi kopīgi vārdi, proti, tie ir cilvēki, kas daļai Latvijas iedzīvotāju izraisa gan 

lepnumu, bet daļai – kaunu. Piemēram, šāda pretrunīgi vērtēta personība ir 

pašreizējais LR Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, rakstnieks un politiķis Vilis 

Lācis, Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, politiķis Alfrēds Rubiks, visi 

trīs bijušie pēcpadomju Latvijas prezidenti, pēdējais Brīvvalsts laika prezidents Kārlis 

Ulmanis, kā arī Rīgas pilsētas pašreizējais mērs Nils Ušakovs. No šiem cilvēkiem 

pozitīvā vērtējuma pārsvars pār negatīvo vērtējumu ir tikai trim: Kārlim Ulmanim 

(lepojas par 26,1% vairāk nekā kaunas), Vairai Vīķei-Freibergai (12,9%) un Nilam 

Ušakovam (8,2 %). 

Latviski un krieviski ģimenēs runājošo respondentu lepnuma un kauna avoti 

lielākajā daļā gadījumu ievērojami atšķiras, un ir tikai dažas personības, kas izraisa 

līdzīgu attieksmi abās etnolingvistiskajās grupās. Kā redzams 32.diagrammā, ar Kārli 

Ulmani lepojas gandrīz trīsreiz vairāk latviski runājošo, nekā krievvalodīgo, bet 

Vairas Vīķes-Freibergas gadījumā plaisa ir vēl lielāka – ar viņu lepojas 7,6 reizes 

vairāk latvieši, nekā krievvalodīgo. Krievvalodīgie arī ievērojami retāk par latviešiem 

lepojas ar Jāni Čaksti un Oskaru Kalpaku. Savukārt Nila Ušakova augsto vietu kopējā 

lepnuma avotu sarakstā acīmredzot nodrošinājuši krievvalodīgo simpātijas, jo tādu, 

kas ar viņu lepojas, krievvalodīgo vidū ir astoņas reizes vairāk nekā latviešu vidū. 

Krievvalodīgajiem raksturīgs arī lielāks lepnums arī par Raimondu Paulu un Viju 

Artmani. Salīdzinoši vienmērīgāka attieksme abās etnolingvistiskajās grupās ir pret 

Raini, Aivaru Lembergu un Krišjāni Baronu, ar kuriem lepojas līdzīgs skaits latviešu 

un krievvalodīgo.  
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32. diagramma 

 

 

33. diagramma 

 

  

Ievērojamas atšķirības starp latviski un krieviski runājošajiem pastāv arī 

jautājumā par personām, kas izraisa kauna izjūtu (33. diagramma). Latviski runājošie 

gandrīz 14 reizes vairāk kaunas par Alfrēdu Rubiku, savukārt krievvalodīgajiem 

kaunēšanās par šo Latvijas vēstules personību gandrīz vispār nav raksturīga. Līdzīga 
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situācija ir arī attiecībā uz Tatjanu Ždanoku, Vladimiru Lindermanu un Vili Lāci. 

Savukārt krievvalodīgie biežāk kā latviski runājošie kaunas par Valdi Zatleru, Einaru 

Repši un Vairu Vīķi-Freibergu. Tomēr kaunēšanās saraksta līdera – Ivara Godmaņa 

gadījumā pastāvu pietiekami izteikta abu grupu vienprātība.  
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Secinājumi 

 

 Vērtējot ilgtermiņā stabilās un mainīgās Latvijas iedzīvotāju sociālās atmiņas 

izpausmes un to ietekmējošos faktorus, ir izceļamas vairākas būtiskas tendences: 

 Brīvvalsts laiks (1918–1940) Latvijas sabiedrībai kopumā jau ilgstoši kalpo 

par pozitīva paštēla avotu, taču šī vēstures posma pozitīvais vērtējums ir augsts un 

augošs pārsvarā latviski runājošo vidū, savukārt krievvalodīgajiem raksturīga 

neizlēmība vai klusēšana šī Latvijas vēstures perioda vērtējumā. Tas skaidrojams gan 

ar biogrāfisko saikņu trūkumu ar šo laiku (piemēram, ģimenes locekļu stāstītais un 

viņu saglabātie priekšmeti Latvijas iedzīvotājiem ir daudz būtiskāks informācijas 

avots par starpkaru periodu nekā krievvalodīgajiem), gan, iespējams, arī ar 

nevēlēšanos paust negatīvu attieksmi pret Latvijas Brīvvalsti. 

 Savukārt viens no tradicionāli Latvijas sabiedrību šķeļošākajiem vēstures 

posmiem – Otrā pasaules kara periods – turpina saglabāt šādu statusu, un jaunu 

cilvēku vidū tā potenciāls viedokļu radikalizācijai ir vēl vairāk palielinājies. Tomēr 

šķelšanās līnijas attiecībā uz kara notikumiem atrodas ne tikai uz etnolingvistisko 

grupu robežām – sašķelta izpratne valda arī to ietvaros. Latviešu vidū nav vienprātības 

attieksmē pret vācu armijas pusē karojušajiem leģionāriem, arī sarkanarmiešu uztverē 

nepastāv kāda dominējoša izpratne ne latviešu, ne krievvalodīgo vidū. Tomēr abas 

grupas spēj vienoties Otrā pasaules kara dalībnieku viktimizācijā (atzīšanā par 

upuriem). Kopumā krievvalodīgie ir vairāk noskaņoti par labu viedokļu un attieksmju 

plurālismam Otrā pasaules kara notikumu un to dalībnieku vērtējumā. Tiesa, 

krievvalodīgie ir vairāk tendēti akceptēt klusējošu līdzāspastāvēšanu, nevis dialoga 

meklēšanu pretrunīgās vēstures kontekstā. Savukārt latviski runājošie ir vairāk tendēti 

uz savas pozīcijas aizstāvību un konfrontāciju. Konfrontācijas risks ir visaugstākais 

jaunākās paaudzes vidū, kur vērojama vislielākā viedokļu polaritāte starp latviešiem 

krievvalodīgajiem attieksmē pret Otrā pasaules kara notikumu piemiņas rituāliem un 

piemiņas vietām.  

 Pēdējo astoņu gadu laikā sabiedrībā ir samazinājies atbalsts padomju 

okupācijas paradigmai, tomēr tās leģitimitāte joprojām ir augsta. Ievērojama Latvijas 

sabiedrības daļa pieļauj dažādu viedokļu līdzāspastāvēšanu attiecībā pret 1940. gada 

notikumiem un padomju periodu kopumā, taču pārliecība par to aktualitāti latviešu 

vidū ir daudz izteiktāka nekā krievvalodīgajiem. Padomju laika vērtējumā latvieši no 
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negatīvas attieksmes ir virzījušies pragmatiskas un neitrālas pozīcijas virzienā, 

savukārt krievvalodīgo vidū ir pieaugusi pozitīva attieksme pret šo Latvijas vēstures 

periodu. Tomēr kopumā Latvijas sabiedrībai nepiemīt postkomunisma nostaļģija jeb 

vēlme atjaunot agrāko režīmu. Latvijas sabiedrībai raksturīgs skaidrs nosodījums 

padomju periodā veiktajām iedzīvotāju deportācijām, lai gan krievvalodīgo vidū 

pastāv lielāka iespējamība viedokļu radikalizācijai un staļinisma noziegumu 

attaisnošanai. 

 Atmodas laiks līdzās Brīvvalsts periodam arī kalpo par pozitīvas nacionālās 

identitātes avotu, tomēr Latvijas sabiedrībā pēdējos gados jūtama pozitīvas attieksmes 

samazināšanās pret šo vēstures posmu un kritisku vai neskaidru vērtējumu pieaugums. 

Šī tendence novērojama gan latviešu, gan jo īpaši krievvalodīgo vidū.  

 Vairums Latvijas iedzīvotāju ir vienlīdz pasīvi oficiāli svinamo vai piemiņas 

dienu atzīmēšanā. Iedzīvotājus faktiski spēj mobilizēt tikai divas oficiāli atzīmējamās 

dienas: Lāčplēša diena 11. novembrī un LR proklamēšanas diena 18. novembrī. 

Turklāt tikai pēdējai no šīm dienām ilgtermiņā ir saskatāms sabiedrību vienojošs 

potenciāls. 

 Latvijas iedzīvotājiem emocionālas attieksmes rada ne tikai vēstures notikumi, 

bet arī tajos piedalījušās personas, taču šajā ziņā Latvijas sabiedrībai daudz aktuālākas 

par 20. gadsimta vēstures personībām šķiet cilvēki, kas savu darbību izvērsuši 

pēcpadomju periodā. Lielākoties gan lepnuma, gan kauna avots Latvijas iedzīvotājiem 

ir šodienas Latvijas politiķi un valsts pārvaldes darbinieki. Vērtējumos ir labi 

redzamas atšķirības starp etnolingivstiskajām grupām, un Latvijas vēsturē ir ļoti maz 

tādu cilvēku, par kurām latvieši un krievvalodīgie pauž līdzīgus vērtējumus.  
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Pielikumi 

 

1. pielikums 

 
34.diagramma 

Būtu labāk, ja Latvijā mazāk runātu par vēstures notikumiem, par kuriem sabiedrībā nav vienota uzskata (SKDS)
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35.diagramma 

Man ir pieņemams, ka dažādas cilvēku grupas dažādi skaidro Latvijas 20.gadsimta vēstures 

notikumus (SKDS)

12,0%

15,9%

30,8%

33,0%

25,4%

19,6%

10,5%

16,4%

21,3%

15,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2008. 2012. 2008. 2012. 2008. 2012. 2008. 2012. 2008. 2012.

pilnībā piekrīt drīzāk piekrīt drīzāk nepiekrīt pilnīgi nepiekrīt nezin/ NA

 
 

36.diagramma 
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37.diagramma 

 
 

38.diagramma 

 
 

39.diagramma 
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40.diagramma 

 
 

41.diagramma 
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2. pielikums 

 

2012. gada aptauja anketa 
 

Nākamie jautājumi ir par Latvijas vēsturi. Šie jautājumi nepieciešami zinātniskam pētījumam 

par sabiedrības attieksmi pret 20.gadsimta vēstures notikumiem Latvijā un dažādiem publiski 

izskanējušiem apgalvojumiem par tiem. Gribētu Jums atgādināt, ka nav pareizu un nepareizu 

atbilžu, mums ir ļoti svarīgi uzzināt, ko par šiem jautājumiem domājat tieši Jūs! 
 

V1. Kā jūs vērtējat to, ka 1918. gada 18. novembrī tika nodibināta Latvijas Republika? 

Ļoti pozitīvi 1 

Drīzāk pozitīvi 2 

Drīzāk negatīvi 3 

Ļoti negatīvi 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V2. Vai Jūs lepojaties ar Latvijas brīvības cīņām, kas notika no 1918. gada līdz 1920. gadam? 

Ļoti lepojos 1 

Drīzāk lepojos 2 

Drīzāk nelepojos 3 

Nemaz nelepojos 4 

Nezinu šādu notikumu 5 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V3. Kā Jūs vērtējat šādus Latvijas vēstures posmus? (Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā!) 

  Ļoti 

labs 

Drīzāk 

labs 

Drīzāk 

slikts 

Ļoti 

slikts 

Grūti 

pateikt/NA 

1 Brīvvalsts periods (1918-

1940) 

1 2 3 4 8 

2 Padomju laiks (1945-1990) 1 2 3 4 8 

3 Atmodas periods (1988-

1991) 

1 2 3 4 8 

 

V4. Kāda ir Jūsu attieksme pret apgalvojumu “Latvijas Brīvvalsts (1918-1940) laikā cilvēkiem 

dzīvot bija daudz labāk un vieglāk nekā padomju laikā”? 

Pilnīgi piekrītu 1 

Drīzāk piekrītu 2 

Drīzāk nepiekrītu 3 

Pilnīgi nepiekrītu 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V5. Kur Jūs esat ieguvis/-usi zināšanas par dzīvi un notikumiem Latvijas Brīvvalsts laikā (1918-

1940)?  
(Atbildes priekšā neteikt! Atzīmējiet visas piemērotās atbildes!) 

Zinātniski pētījumi 1 

Daiļliteratūra (romāni, stāsti utt.) 2 

Populārzinātniskās grāmatas (t.sk. biogrāfiskas grāmatas) 3 

Skolas mācību grāmatās 4 

Avīzes un žurnāli 5 

No TV raidījumiem  6 

No radio raidījumiem 7 

Internetā  8 

No filmām  9 

Izglītības iestādēs 10 

Apmeklējot muzejus 11 

No ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, citu radinieku) stāstītā  12 

No citiem vecākās paaudzes cilvēku stāstiem 13 

No ģimenes arhīva (vēstulēm, dienasgrāmatām, fotogrāfijām u.tml.) 14 
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Citur (norādīt, kur)________________________________ 15 

Nekur/ nezinu par dzīvi un notikumiem Latvijā šajā periodā 16 

Grūti pateikt/NA 98 
 

V6. Vai, Jūsuprāt, Latvijā ir oficiāli jāatzīmē latviešu leģionāru piemiņas diena 16. martā (t.sk. 

jāiekļauj oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā)?  

Noteikti jāatzīmē 1 

Drīzāk jāatzīmē 2 

Drīzāk nav jāatzīmē 3 

Noteikti nav jāatzīmē 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V7. Vai, Jūsuprāt, Latvijā ir oficiāli jāatzīmē PSRS uzvaras Otrajā pasaules karā diena jeb 

Uzvaras diena 9. maijā (t.sk. jāiekļauj oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā)? 

Noteikti jāatzīmē 1 

Drīzāk jāatzīmē 2 

Drīzāk nav jāatzīmē 3 

Noteikti nav jāatzīmē 4 

Grūti pateikt/NA 8 

V8. Kāda ir Jūsu attieksme pret šādiem pieminekļiem un piemiņas vietām? (Kartīte V8.) 

(Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā.) 
  Ļoti laba Drīzāk 

laba 

Drīzāk 

slikta 

Ļoti 

slikta 

Nav 

viedokļa 

Nezinu 

šādu vietu 

1. Leģionāriem veltīto memoriālu 

Lestenē 

1 2 3 4 5 8 

2. Uzvaras pieminekli Rīgā 1 2 3 4 5 8 
 

V9. Kā Jūs vērtējat Latvijas pilsoņus, kas Otrajā pasaules karā karoja Vācu armijas pusē? 

Izsniegt kartīti V9! Tikai viena atbilde!  

Varoņi 1 

Otrā pasaules kara upuri 2 

Gan varoņi, gan upuri 3 

Nacisma noziegumu līdzdalībnieki 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V10. Kā jūs vērtējat Latvijas pilsoņus, kas Otrajā pasaules karā karoja Sarkanās armijas 

rindās? Izsniegt kartīti V10! Tikai viena atbilde! 

Varoņi 1 

Otrā pasaules kara upuri 2 

Gan varoņi, gan upuri 3 

Komunisma noziegumu līdzdalībnieki 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V11. Vai Latvijas valstij vajadzētu pievērst lielāku uzmanību nacistiskā režīma iznīcināto ebreju 

(holokausta upuru) pieminēšanai? 

Noteikti vajadzētu 1 

Drīzāk vajadzētu 2 

Drīzāk nevajadzētu 3 

Noteikti nevajadzētu 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V12. Šobrīd ir izskanējis priekšlikums piešķirt īpašu – Otrā pasaules kara dalībnieka – statusu 

iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā bija Latvijas Republikas pilsoņi un laika posmā no 1939.gada 1. 

septembra līdz 1945.gada 8.maijam piedalījās karadarbībā. Citi iebilst, ka šis statuss būtu 

jāpiešķir arī tiem Otrā pasaules kara dalībniekiem, kuri šobrīd ir Latvijas iedzīvotāji, bet 

1940.gadā nebija LR pilsoņi. 

Kā domājat Jūs – kam vajadzētu piešķirt Otrā pasaules kara dalībnieka statusu? (Izsniegt kartīti 

V12, Atzīmēt visas atbilstošās atbildes) 

Iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā bija pilsoņi un kuri piedalījās Padomju Savienības militāro 

formējumu sastāvā 
1 

Iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā nebija pilsoņi un kuri piedalījās Padomju Savienības militāro 

formējumu sastāvā  
2 
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Iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā bija pilsoņi un kuri piedalījās Vācijas militāro formējumu 

sastāvā 
3 

Iedzīvotājiem, kuri 1940.gadā nebija pilsoņi un kuri piedalījās Vācijas militāro formējumu 

sastāvā 
4 

Šāds statuss vispār nebūtu jāpiešķir 5 

Cita atbilde (norādīt)………………………………….. 6 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V13. Vai, Jūsuprāt, tas, ka Latvija nonāca PSRS sastāvā, ir vērtējams ...?  

..ļoti pozitīvi 1 

..drīzāk pozitīvi 2 

..neitrāli 3 

..drīzāk negatīvi 4 

..ļoti negatīvi 5 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V14. Kurš no šiem izteikumiem, Jūsuprāt, precīzāk raksturo veidu, kā Latvija kļuva par PSRS 

sastāvdaļu 1940.gadā? Tas bija ... (Atzīmēt vienu atbildes variantu!) 

Latvijas brīvprātīgs lēmums pievienoties PSRS 1 

PSRS iebrukums Latvijā 2 

Cits (norādīt, kas)............................................. 3 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V15. Vai, Jūsuprāt, vienošanās starp nacistisko Vāciju un PSRS, kas tika parakstīta 1939. gada 

23. augustā (t.s. Molotova-Ribentropa pakts), ietekmēja Latvijas kļūšanu par PSRS sastāvdaļu? 

Jā 1 

Drīzāk jā 2 

Drīzāk nē 3 

Nē 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V16. Lūdzu, raksturojiet, cik informēts Jūs esat par 1940.gada notikumiem, kuru rezultātā 

Latvija kļuva par PSRS sastāvdaļu? Vai Jūs to… 

Labi pārzināt 1 

Kopumā zināt, bet ne sīkumos 2 

Esat dzirdējis par tiem, bet neko tuvāk nezināt 3 

Neesat dzirdējis  4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V17. Vai, Jūsuprāt, 1940.gada notikumu Latvijā apspriešana šobrīd ir aktuāla Latvijas 

sabiedrībai (t.i., vai par to būtu jārunā, jādiskutē)?  

Tā noteikti ir aktuāla 1 

Tā drīzāk ir aktuāla 2 

Tā drīzāk nav aktuāla 3 

Tā noteikti nav aktuāla 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

V18. Ja būtu iespēja izvēlēties, vai Jūs gribētu, lai Latvijā tagad tiek atjaunots padomju 

režīms/iekārta? 

Noteikti gribētu 1 

Drīzāk gribētu 2 

Drīzāk negribētu 3 

Noteikti negribētu 4 

Grūti pateikt/NA 8 
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V19. Runājot par Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu (deportāciju) 40.gados no Latvijas uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem, iedzīvotājiem ir atšķirīgi 

viedokļi par to, cik lielā mērā izsūtīšana ir attaisnojama. Lūdzu, novērtējiet savu attieksmi skalā no “1” līdz “5”, kur “1” nozīmē, izsūtīšana nevienā gadījumā 

nebija attaisnojama”, bet “5” , ka tā visos gadījumos bija attaisnojama! 

nevienā gadījumā 

nebija attaisnojama 

   visos gadījumos bija 

attaisnojama 

1 2 3 4 5 

 

V20. Vai pēdējo divu gadu laikā esat atzīmējuši šādus notikumus: (Izsniegt kartīti V20! Viena atbilde katrā rindiņā!) 
  Esmu atzīmējis tikai 

ģimenes vai draugu lokā 

Esmu apmeklējis 

publiskus pasākumus 

Esmu atzīmējis 

abos veidos 

Neesmu 

atzīmējis 

vispār 

Nav 

atbildes 

1 Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienu 

25.martā 

1 2 3 4 8 

2 Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas dienu 1.maijā 

1 2 3 4 8 

3 Latvijas Republikas 

Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienu 4.maijā 

1 2 3 4 8 

 4 Nacisma sagrāves dienu un 

Otrā pasaules kara upuru 

piemiņas dienu 8.maijā 

1 2 3 4 8 

5 Otrā pasaules kara beigas un 

PSRS uzvaru karā 9.maijā 
1 2 3 4 8 

6 Eiropas dienu 9.maijā 1 2 3 4 8 

7 Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienu 

14.jūnijā 

1 2 3 4 8 

8 17. jūniju — Latvijas 

Republikas okupācijas dienu 
1 2 3 4 8 

9 4.jūliju — Ebreju tautas 

genocīda upuru piemiņas 

dienu 

1 2 3 4 8 

10 Latvijas brīvības cīnītāju 1 2 3 4 8 
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piemiņas dienu 11. augustā 

11 21. augustu — 

Konstitucionālā likuma “Par 

Latvijas Republikas valstisko 

statusu” pieņemšanas dienu 

1 2 3 4 8 

12 Staļinisma un nacisma upuru 

atceres dienu 23. augustā 
1 2 3 4 8 

13 Lāčplēša dienu 11.novembrī 1 2 3 4 8 

14 Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienu 18. 

novembrī 

1 2 3 4 8 

15 Decembra pirmo svētdienu 

— pret latviešu tautu vērstā 

totalitārā komunistiskā 

režīma genocīda upuru 

piemiņas dienu 

1 2 3 4 8 

 

 

V21. Novērtējiet, lūdzu, zemāk minētos apgalvojumus un pasakiet, vai Jūs tiem pilnīgi piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnīgi nepiekrītat! 

 
 pilnībā 

piekrīt 

drīzāk 

piekrīt 

drīzāk 

nepiekrīt 

pilnīgi 

nepiekrīt 

nezin/ 

NA 

1 
Būtu labāk, ja Latvijā mazāk runātu par vēstures notikumiem, par kuriem sabiedrībā nav vienota 

uzskata 
1 2 3 4 8 

2 
Man ir pieņemams, ka dažādas cilvēku grupas dažādi skaidro Latvijas 20.gadsimta vēstures 

notikumus 
1 2 3 4 8 

 

V22. Vai Jūs pēdējo desmit gadu laikā esat dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas? Viena atbilde! PIEZĪME INTERVĒTĀJAM: Ja ir strādājis vai dzīvojis vairākas reizes, 

tad atzīmēt ilgāko! 

Esmu dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas, bet mazāk par 6 mēnešiem vienā reizē 1 

Esmu dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas, vienā reizē pavadot 6 -12 mēnešus 1 

Esmu dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas, vienā reizē pavadot ilgāk par 12 mēnešiem 2 

Neesmu dzīvojis/ strādājis ārzemēs 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

 

V23. Ar kurām 3 personām Latvijas vēsturē Jūs visvairāk lepojaties? Lūdzu, norādiet VĀRDU, UZVĀRDU un NODARBOŠANOS! 
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1. _________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________  
 

V24. Par kurām 3 personām Latvijas vēsturē Jums ir visvairāk kauns? Lūdzu, norādiet VĀRDU, UZVĀRDU un NODARBOŠANOS! 

1. _________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________________________________________ 
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3. pielikums 

 

 

 

SKDS 2012. gada decembra socioloģiskās aptaujas 

tehniskā informācija 
 

PĒTĪJUMA VEICĒJS Pētījumu centrs SKDS 

ĢENERĀLAIS KOPUMS Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem 

PLĀNOTĀS IZLASES APJOMS 1000 respondenti (ģenerālajam kopumam reprezentatīva izlase) 

SASNIEGTĀS IZLASES APJOMS 1003 respondenti 

IZLASES METODE Stratificētā nejaušā izlase 

STRATIFIKĀCIJAS PAZĪMES Administratīvi teritoriālā 

APTAUJAS VEIKŠANAS METODE Tiešās intervijas respondentu dzīves vietās 

ĢEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS Visi Latvijas reģioni (111 izlases punkti) 

APTAUJAS VEIKŠANAS LAIKS No 30.11.2012. līdz 13.12.2012. 

 

SASNIEGTĀS IZLASES SALĪDZINĀJUMS AR IEDZĪVOTĀJU STATISTIKU 

 
Respondentu skaits izlasē (%) 

pirms svēršanas 

Respondentu skaits izlasē 

(%) pēc svēršanas 

LR IeM PMLP 

Iedz. reģ. dati uz 

07.09.2011. 

KOPĀ 100.0 100.0 100.0 

 

REĢIONS 
   

Rīga 31.7 31.8 31.8 

Pierīga 17.4 17.5 17.5 

Vidzeme 9.9 10.3 10.3 

Kurzeme 13.2 13.1 13.1 

Zemgale 13.0 12.3 12.3 

Latgale 14.9 15.0 15.0 

 

DZIMUMS 
   

Vīrieši 43.6 47.2 47.2 

Sievietes 56.4 52.8 52.8 

 

TAUTĪBA 
   

Latvieši 60.5 57.9 57.9 

Citi 39.5 42.1 42.1 

 

VECUMS 
   

18 - 24 g.v. 9.5 13.8 13.8 

25 - 34 g.v. 16.1 19.7 19.7 

35 - 44 g.v. 21.6 18.5 18.5 

45 - 54 g.v. 19.9 19.2 19.2 

55 – 74 g.v. 32.9 28.7 28.7 

 

STATUSS 
   

Strādājošie 58.4 59.3  

Nestrādājošie 41.6 40.7  
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IZGLĪTĪBA 

Pamata 14.3 14.7  

Vidējā, vidējā profesionālā 60.7 61.4  

Augstākā 25.0 23.8  

 

PILSONĪBA 
   

LR pilsoņi 83.2 82.7  

Respondenti bez LR pilsonības 16.8 17.3  

Dati tika svērti pēc pazīmēm: reģions, tautība, dzimums, vecums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


