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Uzlabojas iedzīvotāju attieksme pret Latvijas dalību NATO
Kopumā 39% iedzīvotāju Latvijas dalību NATO uzskata par labu lietu, bet tikai
23% – par sliktu
Masu saziņas līdzekļos bieži izvēršas diskusijas par to, kādu labumu Latvija gūst no dalības NATO.
Šajā sakarā nereti izskan arī NATO veltīta kritika. Piemēram, pirms pāris mēnešiem asas diskusijas
izvērtās saistībā ar NATO manevru laikā izpostīto kāpu. Tomēr pētījumu centra SKDS 2010.gada
jūnijā veiktās aptaujas dati liecina, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji pozitīvi vērtē Latvijas dalību
NATO, turklāt gada laikā šis vērtējums ir uzlabojies.
Saskaņā ar pētījumu centra SKDS jūnija aptaujas datiem kopumā 39% iedzīvotāji Latvijas dalību
NATO vērtē kā labu lietu, bet 23% to uzskata par sliktu. Savukārt gandrīz katrs trešais aptaujas
dalībnieks uzskata, ka Latvijas dalība NATO nav vērtējama ne labi, ne slikti.

Iedzīvotāju attieksme pret Latvijas dalību NATO
J: "Vispārīgi runājot, vai Jūs domājat, ka Latvijas dalība NATO ir laba lieta, slikta lieta, vai arī ne laba, ne
slikta lieta?"
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Aptaujas dati atklāj, ka, salīdzinājumā ar 2008. un 2009.gadu, šogad Latvijas dalība NATO biežāk ir
tikusi novērtēta kā laba lieta. Ja 2008.gada jūnijā Latvijas dalību NATO par labu lietu uzskatīja 37%
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iedzīvotāju, bet 2009.gadā šis rādītājs bija nokritis līdz 30%, tad šogad tas ir pieaudzis līdz 39%.
Savukārt to iedzīvotāju īpatsvars, kuri Latvijas dalību NATO vērtē negatīvi, pēdējo trīs gadu laikā ir
saglabājies relatīvi stabils: 2008.gads – 22%, 2009.gads – 25%, 2010.gads – 23%.
Tāpat aptaujas dati liecina, ka tie Latvijas iedzīvotāji, kuri ikdienā ģimenē sarunājas latviešu
valodā, Latvijas dalību NATO vērtē ievērojami pozitīvāk nekā krieviski runājošā sabiedrības daļa.
Tā, 2010.gada jūnijā no aptaujātajiem latviski runājošajiem iedzīvotājiem Latvijas dalību NATO par
labu lietu atzina vairāk nekā puse (52%) respondentu. Savukārt krieviski runājošo iedzīvotāju vidū
šāds vērtējums bija tikai katram piektajam (20%) aptaujātajam. Attiecīgi, tikai 13% latviski
runājošo dalību NATO vērtēja negatīvi, kamēr krieviski runājošo vidū tādu bija 38%. Abās
iedzīvotāju grupās salīdzinoši daudz ir tādu, kuri Latvijas dalību NATO vērtē neitrāli – t.i., uzskata,
ka tā nav ne laba, ne slikta lieta (attiecīgi 28% un 34%).
Tomēr, neskatoties uz latviski un krieviski runājošo iedzīvotāju paustajām vērtējumu atšķirībām,
abās iedzīvotāju grupās šogad Latvijas dalība NATO ir novērtēta atzinīgāk nekā iepriekšējos divos
gados.
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2010.gada jūnija aptaujas tehniskā informācija
Atbildes uz jautājumu:
"Vispārīgi runājot, vai Jūs domājat, ka Latvijas dalība NATO ir laba lieta, slikta lieta, vai arī ne laba, ne slikta lieta?”
Dati iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas
veikšanas laiks: 04.06.2010. līdz 18.06.2010. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi kopumā tika aptaujāti 1061
respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu.
Pētījuma statistiskā kļūda kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / - 3% robežas.
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