“Jurista Vārda” lasītāji aptaujā pozitīvi vērtē
žurnālu un portālu
Kopsavilkums

2018. gada nogalē notika žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju aptauja. Tā
tika rīkota, izmantojot interneta aptauju rīku visidati.lv. Redakcijas
mērķis bija noskaidrot žurnāla autoritāti, kā arī satura un formas (tai
skaitā pēdējos gados ieviesto pārmaiņu) vērtējumu lasītāju acīs.
Žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju aptaujas skaitliskos rezultātus skat.
pielikumā. Redakcija pateicas visiem aptaujas dalībniekiem par ziedoto
laiku un vērtīgajiem ieteikumiem, ko “Jurista Vārda” veidotāji turpmāk
varēs izmantot izdevuma satura un formas pilnveidošanai!
Aptaujā piedalījās 260 respondenti, lielākā daļa no tiem aktīvajā darba
vecumā (95% vecumā no 21 līdz 60 gadiem). Profesionālās nodarbes ziņā
lielākā respondentu daļa (37,5%) saistīta ar dažādām tiesu sistēmai
piederīgām profesijām (advokāts, notārs, tiesu izpildītājs u.c.), aptaujā
piedalījušies arī valsts un pašvaldībās strādājoši juristi (17,2%), tieslietu
studenti (15,8%), uzņēmumos nodarbināti juristi (8,8%), augstskolu
mācībspēki (6,3%) u.c.
Lielākā daļa aptaujas dalībnieku (69,6%) “Jurista Vārdu” lasa ilgstoši
(vairāk nekā 5 gadus), vēl būtiska respondentu daļa (19,2%) to lasa
vismaz dažus gadus. Gandrīz puse respondentu (43,4%) “Jurista Vārdu”
lasa katru nedēļu, mazāka daļa 2-3 reizes mēnesī (20,9%). Lielākā daļa
(65,8%) aptaujas dalībnieku arī kopumā aktīvi seko
norisēm
jurisprudencē, jo vismaz reizi nedēļā lasa juridisko literatūru (grāmatas,
žurnālus, publikācijas internetā u.c.).
Pilnīgi visi aptaujas dalībnieku uzskata, ka Latvijā ir nepieciešams
specializēts, uz profesionālu lasītāju orientēts, vispārējs juridisks
izdevums, kāds šobrīd ir žurnāls “Jurista Vārds”.
Vairākos jautājumos redakcija vēlējās noskaidrot “Jurista Vārda”
autoritāti un ietekmi Latvijas tiesiskajā sistēmā. 96,9% respondentu
pilnībā vai drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka žurnālam “Jurista Vārds” ir

laba reputācija un autoritāte Latvijas tiesību sistēmā, 67,3% respondentu
uzskata (atbildot ar noteikti jā vai drīzāk jā), ka publikācijai “Jurista
Vārdā” ir rezonanse (ietekme) Latvijas tiesiskajā sistēmā (t.i., atsaucoties
uz publikāciju, var virzīt likumdošanas iniciatīvas, pamatot argumentāciju
tiesas procesā, risināt strīdus iestādēs utt.). 94,2% respondentu pozitīvi
vērtē “Jurista Vārda” lomu tiesiskas domas un prakses attīstībā Latvijā
(pilnībā vai drīzāk piekrīt šādam apgalvojumam).
Redakcija vēlējās arī noskaidrot “Jurista Vārda” praktisko noderību. 90%
respondentu uzskata, ka tas ir noderīgs ikdienas darbā (pilnībā vai drīzāk
piekrīt šādam apgalvojumam), savukārt 92,7% uzskata, ka tas ir
nepieciešams studiju procesā un zinātniskajā darbā (pilnībā vai drīzāk
piekrīt šādam apgalvojumam). Arī atbildot uz jautājumu, vai ir
apmierināti ar žurnāla noderību ikdienas darba un mācību vajadzībām,
86,2% aptaujas dalībnieku atzina, ka ir ar to pilnībā vai drīzāk
apmierināti; šādu pašu vērtējumu 90% respondenti pauda attiecībā uz
tematu atbilstību Latvijas tiesību sistēmas aktualitātēm, 87% - attiecībā
uz publikāciju kvalitāti un faktu precizitāti, 84,6% - attiecībā uz žurnāla
publikāciju autoru kompetenci un autoritāti.
Aptaujas rīkotāji uzdeva jautājumus arī par konkrētiem saturiskiem
pēdējo gadu jaunievedumiem. Būtisks darba virziens ir tematisko (vienai
tiesību nozarei vai apakšnozarei, vai atsevišķam tiesību
problēmjautājumam veltītu) speciālo laidienu gatavošana sadarbībā ar šī
jomas atzītākajiem ekspertiem. Šādu tematisko “Jurista Vārda” laidienu
veidošanas praksi pozitīvi (atbilde - ļoti patīk vai drīzāk patīk) vērtēja 92,3
% aptaujas respondentu. Lasītāju vērtējums tika lūgts arī atsevišķām,
nesen izveidotām vai aktualizētām žurnāla sadaļām. Sadaļu “Juridiskā
darba tirgus” pozitīvi vērtēja 63,1% respondentu (atbilde – ļoti
apmierināts vai drīzāk apmierināts), sadaļai “Jurists un kultūra” šādu
vērtējumu sniedza 69,6%, sadaļai “Juristu likteņi” – 75,4%, sadaļai
“Intervija” – 80,4%.
Tā kā 2018. gada otrajā pusē tika pilnībā nomainīts žurnāla “Jurista
Vārds” drukas versijas dizains, svarīgi bija noskaidrot lasītāju viedokli arī
šai ziņā. 91,9% pārmaiņas vērtēja atzinīgi (atbilde – ļoti apmierināts vai
drīzāk apmierināts).

Aptaujas dalībniekiem tika piedāvāts arī brīvā formā paust ieteikumus
žurnāla formas un satura pilnveidošanai (aptaujas 13. un 14. jautājums) kopumā tika iesniegti vairāki simti priekšlikumu, ko redakcija caurlūkos,
plānojot turpmāko “Jurista Vārda” attīstību.
Aptaujas ietvaros tika noskaidrotas arī lasītāju skatījumā vērtīgākās
portāla juristavads.lv sadaļas, kā arī respondentu ieradumi portāla
lietošanā.
***
Lai noteiktu žurnāla lasītāju kopējo apmierinātību un vērtējumu, no
aptaujas tika izvēlēti 11 indikatīvi jautājumi, un no saņemtajām atbildēm
tika noteikts vidējais skaitliskais vērtējums skalā no 1 līdz 4. Rezultātā
tika iegūts vidējais vērtējums 3,34, ko aptaujas respondenti snieguši
žurnālam “Jurista Vārds”. Vērtējumam tika izmantotas atbildes uz 7.1.,
7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. un 12. jautājumu, kur
respondenti sniedza atbildes skalā no 1 līdz 4 ar šādu nozīmi: 1-ļoti
neapmierināts, 2-drīzāk neapmierināts, 3-drīzāk apmierināts, 4-ļoti
apmierināts. Nosakot vidējo apmierinātības vērtējumu, netika ņemtas
vērā atbildes “grūti pateikt”.

