


Ievads (1)

• 2011. g. Tautas skaitīšanas dati

• Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai 
tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir 
kopienu struktūra Rīgā?

• Etniskā segregācija joprojām ir nopietna sociāla problēma

• Segregācija saistībā ar dzīves vietu ir bijis svarīgs temats jau 
divdesmitā gadsimta sākumā un tāds ir arī šodien

• Faktori, kas veicina divkopienu sabiedrības pastāvēšanu Latvijā



• Mediju vidē ne reti izskan jautājums par divkopienu sabiedrību 
Latvijā

• Divkopienu sabiedrības pastāvēšanu veicina arī dažādi mūsdienās 
aktuāli politiski spēki un procesi

• Lai rastu atbildes uz uzstādītajiem jautājumiem, tika veikta vietas 
studija divās Rīgas apkaimēs – Maskavas forštatē un Pļavniekos, kuras 
lielākoties apdzīvo krievvalodīgie iedzīvotāji

Ievads (2)



• Etniskā segregācija ir ģeogrāfisks process, kura rezultātā etniskās 
grupas telpiski nodalās dažādās cilvēku darbības telpās

• Četri galvenie segregācijas veidotājfaktori:

1.Diskriminācija

2.Neizdevīgs stāvoklis (disatvantage)

3.Sociālie tīkli (social networks)

4.Pašu grupas piederīgo izvēle

• Etniskā teorija

• Etniskās barjeras pārvarēšana

Teorija



APTAUJAS REZULTĀTI
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Respondentu dzīvesvieta



Vecums



Dzimums un tautība



Otras kopienas valodas zināšanas un cik bieži tā tiek izmantota sekojošajās vietās 
(latviešu valodā runājošiem krievu valodas zināšanas un otrādi)



Vai ir novērotas problēmas saskarsmē ar cittautiešiem savā mikrorajonā?

Saskarsmes ar latviešu/krievu tautības cilvēkiem novērtējums

Latviešu valodā runājošie Krievvalodīgie

1 - ļoti slikta, 5 - ļoti laba



Iecienītākie TV kanāli un radio stacijas 
(iespējami vairāki atbilžu varianti)

Latviešu valodā runājošie Krievvalodīgie
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Pēdējā laika nozīmīgākie kultūras un politikas notikumi Latvijā

Latviešu valodā runājošie Krievvalodīgie

Po
lit

ik
a

Ku
lt

ūr
a



Visnozīmīgākie svētki
(procentuālais salīdzinājums)



INTERVIJU REZULTĀTI

https://www.ohio.edu/careerandleadership/images/WebGraphic-Interview.png



“[..] pēdējos gados cilvēki kontaktējas ļoti maz”

“[..] cilvēki mūsdienās viens otram vairs nepievērš īpašu uzmanību un pārsvarā 
nekomunicē.”

“[..] daudz krievvalodīgo ģimeņu, taču visi cilvēki runā arī latviski.”

“[..] Protams, ka krievi vairāk turas kopā ar krieviem, bet latvieši ar 
latviešiem.”

nav skaidra dominējošā valoda apkaimē

uzskati, ka nepastāv divkopienu sabiedrība

“Rajonā neizpaužas būtiskas atšķirības starp latviešu un krievu tautības 
cilvēkiem, un noteikti nav novēroti nekādi strīdi.”



VIETAS STUDIJA
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
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Tradīcijas Maskavas forštates skolās



Tradīcijas Pļavnieku - Dārzciema skolās



Tradīciju pārmantošana pēc 
skolu absolvēšanas Tradīcijas ģimenē



Tradīciju pārmantošana pēc 
skolu absolvēšanas Tradīcijas ģimenē



Piederības sajūta latviešu kultūrai

Maskavas forštate Pļavnieki

*Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

*Rīgas Austumu vidusskola

*Rīgas 93. vidusskola

*Rīgas 88. vidusskola





Skolēniem nozīmīgās vietas un to saiknes Maskavas forštatē

Rīgas 93. vidusskola

Rīgas 93. vidusskola

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola





Skolēniem nozīmīgās vietas un to saiknes Pļavniekos

Rīgas 88. vidusskola

Rīgas 93. vidusskola

Rīgas 88. vidusskola



Skolēniem nozīmīgās vietas citās Rīgas apkaimēs

Rīgas Austrumu vidusskolaRīgas 88. vidusskola

Rīgas 93. vidusskola

Rīgas Austrumu vidusskola



“Man nav draugu un 
nav ar ko staigāt, un 
mani mamma vispār 
nelaiž uz ielas.”

10. klase, Rīgas 
Austrumu vidusskola

Draugi



● Bieži vien paši iedzīvotāji neizjūt divkopienu sabiedrību.

● Divkopienu sabiedrība neeksitē kā drauds, bet gan kā (nelielas) 

problēmas sadzīves situācijās.

● Tā zināmā mērā veidojusies valodas lietojuma dēļ → ērtības labad.

● Divkopienu sabiedrības pazīmes pastāv ārējā līmenī.

● Attiecībā uz izglītības iestādēm, būtiska loma ir vadībai → pieeja 

tradīcijām, iekšējā komunikācija u.tml.

Pārdomas



paldies 
par 

uzmanību!


