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dzimstības reģionālie aspekti

Dzimstības rādītāji gadu gaitā svārstās gan absolūti, gan relatīvi, gan arī reģionāli, un arī 
atkarībā no iedzīvotāju etniskās piederības. Šis raksts apkopo un analizē pieejamos Latvijas 
statistikas pārvaldes datus par dzimstības rādītāju svārstībām etniskā un reģionālā griezumā 
par periodu no 1985. gada līdz 2010. gadam, pie iespējas salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu. 

Ja demogrāfiskie procesi Latvijā un Igauni-
jā nemainīsies, tad jau pēc vienas paaudzes 
igauņu skaits būs lielāks par latviešu skaitu. 

Atšķirībā no migrācijas statistikas, dati 
par iedzīvotāju dabisko kustību — dzimuša-
jiem un mirušajiem ir daudz uzticamāki, jo 
gandrīz neiespējami ir kādu no šiem gadīju-
miem nereģistrēt. Droši vien ir reti izņēmumi, 
taču to ir tik maz, ka kopainu tikpat kā neie-
tekmē, līdz ar to var pieņemt, ka iedzīvotāju 
dabiskās kustības statistika ir uzticama un 
precīza. Turpretim migrācijas, it īpaši emig-
rācijas statistikas avoti bieži nemaz neatbilst 
realitātei, jo vairums aizbraucēju nevēlas 
savu emigrācijas faktu reģistrēt, deklarējot 
savu jauno dzīvesvietu ārzemēs. Viens no 
šādiem nevēlēšanās iemesliem varētu būt 
papildu iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 
ārvalstīs strādājošam būtu jāmaksā. Tāpēc, 
lai neradītu aizdomas par ārvalstīs gūtajiem 
iespējamiem nedeklarētajiem ienākumiem, 
savu emigrācijas faktu reģistrē tikai aptuve-
ni viens no desmit emigrantiem. Piemēram, 
Īrijas valsts iestādes no 2000. gada līdz 
2009. gadam ir reģistrējušas 42702 Latvi-
jas valsts piederīgos, piešķirot tiem unikālu 
sociālās aizsardzības numuru1. Minētā laika 
periodā Latvijas statistika uzrāda, ka uz Īriju 

Latvijā dzimstība ir bijusi zema visa  
20. gadsimta garumā, taču tagad tās arvien 
zemākais līmenis kļūst par galveno apdrau-
dējumu mūsu tautas un valsts ilgstošai pa-
stāvēšanai. Paaudzēm zemais vidējais bērnu 
skaits vienai sievietei tagad ir vēl vairāk no-
krities līdz 1,1. un būtībā Latvijas jaunākā 
paaudze līdz 18 gadu vecumam savā kop-
skaitā ir tikai puse no to vecāku paaudzes 
kopskaita. Līdz ar to latviešu skaita strauja 
samazināšanās nākotnē ir nenovēršama, jo 
iedzīvotāju skaits var pieaugt tikai dzimstī-
bas vai migrācijas ceļā. Tāpēc par absolūtu 
valsts prioritāti ir jākļūst dzimstības norma-
lizēšanas pasākumiem, kas vispusīgi izpētītu 
šo problemātiku un izstrādātu priekšlikumus, 
kas sniegtu nepieciešamo atbalstu jaunajām 
ģimenēm, lai tās izvēlētos mainīt savu demo-
grāfisko uzvedību un radītu vairāk pēcnācē-
ju. Ka iedzīvotāju demogrāfisko uzvedību ir  
iespējams kardināli mainīt ar pārdomā-
tu valsts demogrāfisko politiku, to pierāda 
Igaunijas piemērs. Pirms 15 gadiem Igaunijā 
dzimstība bija pat zemāka nekā Latvijā, toties 
ilgstošas valsts demogrāfiskā atbalsta politikas 
rezultātā, kurā ieguldīti vairākas reizes lielāki 
līdzekļi nekā Latvijā, Igaunijā 2010. gadā bei-
dzot ir sasniegts pozitīvs dabīgais pieaugums. 
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ir emigrējuši vien 2245 Latvijas iedzīvotāji 
(no kuriem savukārt vairāk nekā trešdaļa ir 
atgriezusies atpakaļ Latvijā)2, kas veido vien 
5% no Īrijas iestāžu reģistrētās plūsmas. Pro-
tams, ka daļa no Īrijā reģistrētajiem tur nav 
palikuši un varētu būt atgriezušies Latvijā, 
taču maz ticams, ka visi viņi Īrijā atradās 
mazāk par trīs mēnešiem, kas ir paredzētais 
termiņš, kurā Latvijas iedzīvotājiem ir jādek-
larē sava jaunā dzīvesvietu. Tomēr ticamāks 
ir Īrijas iestāžu uzrādītais skaitlis, turklāt ne 
jau visi iebraucēji no Latvijas reģistrējas arī 
Īrijas valsts iestādēs vai piedalās turienes 
tautas skaitīšanās. Pēdējā tautas skaitīšana 
2006. gadā Īrijā reģistrēja 13,3 tūkstošus 
Latvijas pilsoņu3. Līdzīga neatbilstība ir vēro-
jama arī Lielbritānijas piemērā — kamēr Lat-
vijas statistika par emigrantiem no Latvijas uz 
Lielbritāniju, laika posmā no 2000. gada līdz 
2009. gadam ieskaitot, uzrāda aptuveni trīs 
tūkstošus aizbraukušo, Lielbritānijas valsts 
iestādes ir reģistrējušas vismaz 46 tūkstošus 
Latvijas iedzīvotāju4. 

Jaundzimušo tautība tiek reģistrēta pēc 
mātes tautības, bet mirušajiem — pēc to 
reģistrētās tautības pasē. Dzīvesvieta tiek re-
ģistrēta visbiežāk pēc mātes deklarētās dzī-
vesvietas, bet mirušajiem attiecīgi pēc to pē-
dējās deklarētās dzīvesvietas. Baltijas valstīs 
pastāv visai atšķirīgi likumi, kuri nosaka ār-
zemēs dzimušo iedzīvotāju reģistrēšanu. Pie-
mēram, Lietuvas statistika 2009. gadā ir re-
ģistrējusi 4196 bērnus, kuri ir dzimuši ārpus  
Lietuvas — visvairāk Lielbritānijā un Īrijā5, 
bet tie tiek pieskaitīti pie Lietuvā dzimušo 
bērnu kopskaita, tādējādi būtiski palielinot it 
kā valstī dzimušo bērnu kopskaitu. Kopumā 
ārvalstīs dzimušo lietuviešu bērnu īpatsvars 
2008. un 2009. gadā jau pārsniedzis 10% 
no visiem jaundzimušajiem. Latvijas pilso-
ņiem ārvalstīs dzimušie bērni netiek pieskai-
tīti pie Latvijas dzimstības rādītājiem. Gadī-
jumos, kad vecāki savus ārzemēs dzimušos 
bērnus reģistrē Latvijas vēstniecībās, bieži 
jaundzimušie bērni tiek deklarēti nevis savās 
reālajās dzīvesvietā, bet gan vecāku kādrei-

zējā dzīvesvietā Latvijā. Līdz ar to veidojas 
statistikas paradokss — visvairāk migrējošā 
vecumgrupa, kas iebrauc uz dzīvi Latvijā un 
vienlaikus uzrāda pozitīvu migrācijas saldo, 
ir zīdaiņi vecumā no 0 līdz četriem gadiem. 
Piemēram, 2009. gadā tika reģistrēta 429 
šī vecuma bērnu starptautiska ilgtermiņa 
imigrācija6. Realitātē vairums no šiem zīdai-
ņiem nekur neemigrē, vien cilvēki mēģina 
pielāgoties Latvijas likumiem, lai atvieglotu 
savu nākotnē iespējamo atgriešanos dzim-
tenē. Eiropas Savienības ietvaros iedzīvotāju 
pārvietošanās nav ierobežojama, tāpēc va-
jadzētu pielāgot Latvijas likumus pastāvošai 
realitātei. Cerams, ka jaunā tautas skaitīšana 
dos ticamākus datus par Latvijā dzīvojošiem 
iedzīvotājiem. 

Lietuvā 2009. gada vidū stājās spēkā 
likums, kas uzliek par pienākumu visiem 
Lietuvas iedzīvotājiem ik mēnesi maksāt par 
obligāto veselības apdrošināšanu 72 litu (ap-
mēram 15 latu) apmērā7. Tas radīja vairāk-
kārtīgu emigrācijas statistikas pieaugumu, 
jo liela daļa emigrējušo lietuviešu, līdzīgi 
latviešiem, nebija reģistrējuši savu aizbrauk-
šanas faktu. Lai varētu lieki nemaksāt šo ve-
selības apdrošināšanas nodokli, tūkstošiem 
emigrējušo lietuviešu steidzās reģistrēt savu 
aizbraukšanu. Rezultātā Lietuvas emigrāci-
jas statistika ir kļuvusi daudz objektīvāka —  
periodā no 2004. gada līdz 2009. gadam 
193 tūkstoši Lietuvas iedzīvotāju ir emigrēju-
ši8, pie tam kopš 2009. gada vidus, kad stā-
jās spēkā obligātā veselības apdrošināšana, 
deklarētā emigrācija ir vairākkārtīgi palielinā-
jusies. Salīdzinājumam no Latvijas tajā pašā 
periodā savu emigrāciju ir reģistrējuši tikai 28 
tūkstoši iedzīvotāju9. 

Rakstā galvenokārt ir apkopota Latvijas 
Statistikas pārvaldes avoti par Latvijas dzims-
tību un mirstību, kā arī sadalījumā lielākajās 
pilsētās un rajonos10. Sadalījumā pēc tautī-
bas apskatāmajā periodā var ievērot vairākus 
gadus, kuros citu tautību mirušie un dzimu-
šie pēkšņi vairākas reizes palielinās un sa-
sniedz neparasti lielus apjomus. Piemēram,  
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1994. gadā citu tautību mirušo skaits pēkšņi 
uzlec no 581 līdz 1424, un 1995. gadā atkal 
nokrīt līdz 612, un arī visus pārējos gadus 
tas svārstās relatīvi nedaudz. Tā kā dzimušo 
skaits 1994. gadā citām tautībām ir līdzīgs 
kā citus gadus, tad arī dabīgais pieaugums 
togad veido neticami lielu starpību. Sadalīju-
mā pa pilsētām un rajoniem lielais vairums 
no 1994. gada citu tautību mirušajiem iekrīt 
Rīgā. Otrs šāds piemērs ir 2006. gadā un 
2007. gadā citu tautību dzimušo kopskaits, 
kas pēkšņi uzlec no 221 uz 613 un 761, pēc 
tam atkal nokrītot uz 251, un arī citus gadus 
tas svārstās pavisam nedaudz. Tā kā citu tau-
tību mirušo kopskaits gan 2006., gan 2007. 
gadā ir līdzīgs citiem gadiem, tad dabīgais 
pieaugums negaidot iznāk pozitīvs, kam 
acīmredzot nav reāla pamata. Jāsecina, ka 
šie trīs citu tautību rādītāji sevī iekļauj kādu 
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Latvijas etnisko grupu dzimstības rādītājs (uz 1000 iedz.) 
1980.–2010. gadā

1. att. (Izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati)

dzimušo un mirušo personu skaitu, kuriem 
netika fiksēta tautība, tāpēc tie varētu būt 
iekļauti citu tautību kopskaitā kā nezināmie. 
Citi šādi gadījumi Statistikas pārvaldes datos 
nav uzkrītoši, bet šie minētie trīs to neuztica-
mības dēļ analīzē netiks ņemti vērā. 

Latvija jau pirms Pirmā pasaules kara 
izcēlās ar zemu dzimstību, kad Baltijas gu-
berņās — Kurzemes, Vidzemes un Igauni-
jas provincēs — tika konstatēta viszemākā 
dzimstība Krievijas impērijā11. Jau pirmās 
neatkarības laikā parādījās vairākas pub-
likācijas par zemo latviešu dzimstību, bet 
visaptverošākais darbs, kas piedzīvoja vai-
rākus izdevumus, ir M. Skujenieka Latvija: 
Zeme un iedzīvotāji12. No padomju laika pub-
likācijām jāatzīmē vadošo Latvijas demogrā-
fu B. Mežgaiļa un P. Zvidriņa kopdarbs, kurš 
tika publicēts 1973. gadā.13 Ārpus okupētās 
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Latvijas nozīmīgākie darbi par demogrāfiju ir 
E. Dunsdorfa rediģētais krājuma Archīvs xxII 
sējums,14 kā arī J. Rutka grāmata Latvijas 
ģeogrāfija.15 Jāpiemin arī nesen publicētais 
jaunākais monogrāfiskais izdevums par šo 
tēmu, kas ieskicē arī valsts ģimenes politiku 
saistībā ar Latvijas iedzīvotāju nepārejošo de-
populāciju16.

Pirms Pirmā pasaules kara Latvijas iedzī-
votāju skaits (2,55 miljoni) līdzinājās Norvē-
ģijai (2,39 milj.) un Dānijai (2,76 milj.).17 
Postošā kara laikā Latviju pameta simtiem 
tūkstošiem bēgļu, no kuriem daudzi neat-
griezās, un Latvija zaudēja gandrīz miljonu 
iedzīvotāju jeb 37% no pirmskara iedzīvotā-
ju skaita, palika vien 1,6 miljoni. Atgriežo-
ties kara bēgļiem, jau 1925. gadā Latvijas 
iedzīvotāju kopskaits sasniedza 1,85 miljo-
nus, kas turpmākajos gados pieauga pavisam  
lēni — 1930. gadā bija 1,90 miljoni un 
1935. gadā 1,95 miljoni. Vislielākais iedzī-
votāju skaits starpkaru posmā tika sasniegts 
1939. gada jūnijā, kad Valsts statistiskā pār-
valde to vērtēja ap diviem miljoniem. Taču 
tam sekoja vāciešu emigrācija un vēlākā 
PSRS un Vācijas okupācija, kas iedzīvotāju 
skaitu atkal krietni samazināja. 

Latviešu dabīgais pieaugums pirmska-
ra Latvijā bija pozitīvs, pateicoties Latgalei, 
bet pārējos apgabalos dzimstība samazinājās 
gandrīz līdz mirstībai. Rīgā dažbrīd dzimstība 
pat noslīdēja zemāk par mirstības rādītāju, 
bet Latgalē dzimstība bija divreiz augstāka 
par mirstību. Toreiz dzimstība Latvijā pama-
zām samazinājās no 22 jaundzimušajiem (uz 
1000 iedzīvotājiem) divdesmito gadu sāku-
mā līdz 17 jaundzimušajiem 1934. gadā, 
un vēlāk tā mazliet atguvās, pārsniedzot 
18 jaundzimušos 1938. gadā18. Dzimstī-
bas samazinājums notika gan urbanizācijas 
dēļ, kuras iespaidā mainījās iedzīvotāju de-
mogrāfiskā uzvedība, gan arī tādēļ, ka ievē-
rojami trūka jaunu vīriešu, jo tie bija gājuši 
bojā karā. Visneveselīgākā vīriešu un sieviešu 
skaitliskā proporcija bija vecumgrupā, kuru 
veidoja tie, kas bija dzimuši 1895.–1900. 

gadā, starp viņiem vīriešu izrādījās pat divas 
reizes mazāk nekā attiecīgā vecuma sievie-
šu19. Visvairāk vīriešu trūka tieši Rīgā, bet 
relatīvi vairāk vīriešu bija Latgalē. Viszemākā 
dzimstība pirmskara Latvijā tika konstatēta 
1933.–1935. gadā jeb toreizējās ekonomis-
kās krīzes gados. Samazinājums tika aptu-
rēts, un īpašu dzimstību veicinošu pasākumu 
rezultātā tika panākts neliels pieaugums. Mil-
zīgu demogrāfisko robu iecirta abi pasaules 
kari, īpaši samazinājās jaunu vīriešu skaits, 
kas vēlāk atsaucās uz mazāku laulību un 
jaundzimušo skaitu.

Vērtējot dzimstību pēc tautības, var pa-
manīt, ka toreiz visvairāk bērnu dzima krie-
viem un poļiem (acīmredzot arī baltkrieviem, 
bet toreizējā demogrāfiskā statistika baltkrie-
vus pieskaitīja krieviem), kuru vairākums dzī-
voja Latgales pagastos, kur arī bija visaugstā-
kā dzimstība. Savukārt latviešiem dzimstība 
ir bijusi mazāka par vidējo valsts rādītāju, un, 
kaut arī trīsdesmitajos gados latviešu tautī-
bas jaundzimušo īpatsvars lēnām pieauga no 
68% līdz 73%20, tomēr tas joprojām atpalika 
no latviešu iedzīvotāju vidējā īpatsvara (75%–
77%). Vēl zemāka dzimstība par latviešiem 
bija vāciešiem, ebrejiem un igauņiem. Krievu 
dzimstības rādītāji divdesmitajos gados bija 
gandrīz divas reizes augstāki nekā latviešiem 
(attiecīgi 35 un 21 jaundzimušo uz 1000 
iedzīvotājiem), bet ar katru gadu šī starpība 
mazinājās. Rēķinot pēc jaundzimušo mātes 
ticības, visaugstākā dzimstība bija vecticīb-
niekiem, kas divkārt pārsniedza luterāņu vi-
dējo rādītāju, bet augsts dzimstības rādītājs 
bija arī katoļiem un pareizticīgajiem21, kuri 
visi pārsvarā dzīvoja Latgalē. Līdz ar to ie-
vērojamas pārmaiņas iedzīvotāju sastāvā aiz-
sākās jau toreiz, kad valstī krasi samazinājās 
luterticīgo bērnu un jauniešu skaits (vecumā 
līdz 19 gadiem) — tas bija pat mazāks par 
pusi (47%), bet vecākās paaudzes luterāņi 
bija aptuveni divas trešdaļas22. Tātad valstī 
strauji izmira luterticīgie latvieši un to vietā 
stājās katoļticīgie, kā arī cittautieši pareizticī-
gie un vecticībnieki. Ja trīsdesmitajos gados 
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valstī nebūtu samērā izteikta latviskošanas 
politika, tad, iespējams, ka jau toreiz latviešu 
skaits būtu stāvējis uz vietas vai pat sama-
zinājies.

Pēc Otrā pasaules kara dzimstība Latvijā 
nedaudz pieauga un svārstījās ap 19 jaun-
dzimušajiem uz 1000 iedzīvotājiem, taču tad 
samazinājās un piecdesmitajos gados svār-
stījās starp 16–17 jaundzimušajiem23. Tam 
atkal sekoja vēl viens kritums 1961.–1965. 
gadā, kad tika reģistrēts viens no zemākajiem 
rādītājiem pasaulē — ap 14 jaundzimušo uz 
1000 iedzīvotājiem. Tik zems tas noturējās 
līdz pat 1981. gadam. Toreiz latviešu jauna-
jām ģimenēm bija ļoti grūti tikt pie atsevišķa 
mājokļa, īpaši Rīgā, jo nācās gaidīt dzīvokļu 
rindā desmit, piecpadsmit un vairāk gadu. 
Līdz ar to arī latvieši, kas bija kļuvuši par 
vienu no urbanizētākajām tautībām Padomju 
Savienībā, demogrāfiskā ziņā nīkuļoja. Taču 
1982.–1983. gadā, pateicoties labvēlīgākai 
demogrāfiskai politikai, dzimstības līmenis 
mazliet pieauga, sasniedzot 16 jaundzimušos 
uz 1000 cilvēkiem. Tomēr, rēķinot pēc bērnu 
mātes tautības, latviešiem dzimstība atkal 

bija zemāka nekā vidēji Latvijā, jo latviešiem 
dzima tikai 50–51% no visiem bērniem, tā-
tad par dažiem procentiem mazāk par vidējo 
rādītāju.

Pēc 80. gadu otrās puses dzimstības ne-
lielā pieauguma jau 90. gados dzimstība Lat-
vijā strauji nokritās pat vairāk nekā uz pusi —  
no 42 tūkstošiem jaundzimušo 1987. gadā 
līdz 18,4 tūkstošiem 1998. gadā. Trīs ga-
dus pēc kārtas, 1996.–1999. gadā, Latvijā 
dzimušo bērnu skaits pat nesasniedz 20 tūk-
stošus. Nākamajos desmit gados dzimstība 
Latvijā nemanāmi pieauga, sasniedzot 2008. 
gadā nepilnus 24 tūkstošus jaundzimušo, 
kas veido 10,6 bērnus uz 1000 iedzīvotā-
jiem. Dziļās ekonomiskās krīzes iespaidā, 
par spīti lielākam jauno sieviešu kopskaitam, 
dzimstība Latvijā atkal strauji kritās un 2010. 
gadā sasniedza vien 19,2 tūkstošus jeb 8,5 
jaundzimušos uz 1000 iedzīvotājiem. Gribas 
cerēt, ka dzimstības kritums drīz apstāsies, 
un tā spēs būtiski pieaugt, taču pagaidām šā-
dām cerībām nav pamata.

Tautību griezumā dzimstības rādītājiem 
ir visai būtiskas atšķirības — zemākais no 

2. att. (Izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati)
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augstākā rādītāja atšķiras piecas un pat sep-
tiņas reizes. Skaitliski lielākajām tautībām 
atšķirības gan nav tik krasas, kaut tomēr ir 
būtiskas. Tā kā latvieši un krievi kopā veido 
gandrīz 90% no valsts iedzīvotājiem, tad arī 
abu lielāko tautību dzimstības rādītāji notei-
kuši valsts kopējo dzimstības līmeni. Sākot 
ar 1986. gadu latviešu dzimstības līmenis 
sāka apsteigt krievu dzimstības rādītājus, 
kaut abām grupām tie vēl bija visai līdzīgi — 
svārstoties starp 15 un 16 jaundzimušajiem 
uz 1000 iedzīvotājiem. Toties būtisks lūzums 
notika 1989.–1991. gadā, kad latviešu 
dzimstības rādītāji vēl saglabājās iepriekšējo 
gadu augstajā līmenī ap 15 jaundzimuša-
jiem, bet krieviem dzimstība strauji kritās no 
15 līdz 11 bērniem uz 1000 iedzīvotājiem. 
Latviešu un krievu dzimstības rādītāju vislie-
lākā starpība bija 1993. gadā, kad latviešiem 
dzima 12, bet krieviem tikai septiņi bērni 
uz 1000 iedzīvotājiem. Nākamajos gados šī 
starpība samazinājās no piecām promilēm 
un svārstījās vidēji ap divām promilēm, taču 
2006.–2008. gadā dzimstības līmeņa atšķirī-
ba atkal pieauga līdz trīs promilēm. Jaunākie 
avoti par dzimstības sadalījumu pēc tautības 
ir no 2009. gada, kad latviešu dzimstība bija 

10,9, bet krieviem 8,3 promiles. Līdzīga aina 
paveras, ja analizē jaundzimušo bērnu sada-
lījumu pēc mātes tautības. Līdz neatkarības 
atjaunošanai latviešu mātēm dzima aptuveni 
tikpat bērnu, vai mazliet mazāk (51–52%), 
cik bija latviešu valsts kopējā iedzīvotāju 
skaitā, tad, atjaunojot neatkarību, tas strauji 
pieauga līdz 64,5% 1993. gadā. Turpmākos 
gadus latviešu mātēm dzimušo bērnu īpat-
svars paliek gandrīz nemainīgs, bet turpina 
mazliet pieaugt pēc 2005. gada, sasniedzot 
pēdējos gados maksimumu — 67%, kas ir 
par aptuveni septiņiem procentu punktiem 
vairāk nekā latviešu īpatsvars bērnu vecāku 
vecumgrupās. Nākotnē šis īpatsvars visdrīzāk 
turpinās lēnām palielināties, jo, saglabājoties 
augstākam latviešu dzimstības līmenim, pa-
kāpeniski palielināsies arī latviešu īpatsvars 
jauno vecāku paaudzē. 

Īpaši izceļama būtu etniskā grupa ar visus 
gadus visaugstāko dzimstību — čigāni, kuru 
dzimstības līmenis ir caurmērā divas reizes 
augstāks par valsts vidējo rādītāju, bet 1999. 
gadā starpība pietuvojas pat trijām reizēm. 
Līdz pat 2003. gadam Latvijas čigāniem 
ir ļoti augsta dzimstība — virs 20 jaundzi-
mušajiem un dažus gadus sasniedzot pat  

DZIMSTĪBAS ETNISKIE  UN  REĢIONĀLIE  ASPEKTI  LATVIJĀ 1985.–2010. GADĀ
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25 bērnus uz 1000 iedzīvotājiem, taču vēlāk 
arī viņu dzimstība samazinās, nokrītot līdz 
aptuveni 16 jaundzimušajiem uz 1000 ie-
dzīvotājiem, kas tomēr ir ievērojami augstāks  
rādītājs kā jebkurai citai tautībai. Divus  
gadus — 1991. un 1993. gadā — dzimušo 
skaits ievērojami svārstās — vispirms strauji 
nokrīt, tad atkal uzlec virs apkārtējo gadu vi-
dējam rādītājam, ko varētu izskaidrot ar svār-
stībām saistībā ar nelielo čigānu skaitu valstī. 

Pretpols čigāniem ar augstāko dzimstības 
rādītāju ir ebreji, kuriem Latvijā visā aplū-
kojamā periodā ir viszemākā dzimstība —  
tā svārstās no astoņiem jaundzimušajiem 
uz 1000 iedzīvotājiem 1980. gadu beigās 
līdz aptuveni trīs jaundzimušajiem uz 1000  
iedzīvotājiem pēdējo 17 gadu garumā. Būtībā 
jau kopš 1991. gada ebreju dzimstība ir svār-
stījusies ļoti zemā līmenī — no maksimuma 
3,9 līdz minimumam 2,5. Ja pirmsneatkarī-
bas gados ebreju dzimstība bija divas reizes 
zemāka par Latvijas vidējo rādītāju, tad vēlāk 
šī starpība palielinās līdz trīs reizēm. Ņemot 
vērā Statistikas pārvaldes uzrādīto Latvi-
jas ebreju skaitu, rodas jautājums, uz kāda  
apsvēruma pamata tas kopš 2000. gada tau-
tas skaitīšanas ir divas reizes mākslīgi palie-
lināts — attiecīgi 2002. gadā tas, par spīti 
izmiršanai un emigrācijai, tiek parādīts par 
pustūkstoti augstāks, nekā tas bija 2001. 
gadā, un tas pats notiek 2007. gadā. Ja šādi 
lēcieni notiek tautas skaitīšanas gados (kas 
arī ir noticis gan ar ebreju skaitu, gan arī ar 
poļiem un lietuviešiem), tad tas ir pamato-
jams ar tautas skaitīšanas reizē pieaugošu 
cilvēku skaitu, kas pēkšņi uzrāda piederību 
ebreju tautībai, kaut iepriekš bija norādīju-
ši kādu citu, visbiežāk, krievu tautību. Taču 
starp tautas skaitīšanām, kad vienīgie statis-
tikas avoti ir iedzīvotāju dabiskā kustība un 
migrācija, tādai nepamatotai vienas tautības 
piederīgo skaita palielināšanai nav pamata. 
Iepriekšējā tautas skaitīšana 2000. gadā Lat-
vijā konstatēja 10385 ebrejus, tad, summē-
jot datus par ebreju dzimstību, mirstību un 
emigrāciju, to kopskaitam 2010. gadā vaja-

dzētu samazināties aptuveni par 2,5 tūksto-
šiem, nokrītot zem astoņiem tūkstošiem. To-
mēr 2010. gada Demogrāfijas gadagrāmatā 
Latvijas ebreju skaits tiek uzrādīts 9736, kas 
ir par aptuveni 1,8 tūkstošiem vairāk nekā 
tam aprēķinu rezultātā vajadzētu būt. Ja 
2011. gada tautas skaitīšana patiešām uzrā-
dītu lielāku ebreju skaitu, to varētu izmantot 
kā izejas skaitli turpmāko gadu demogrāfijas 
statistikai, taču pirms tautas skaitīšanas veikt 
šādus labojumus šķiet nepamatoti. 

Baltkrieviem un ukraiņiem ir vērojama vi-
sai līdzīga demogrāfiskā uzvedība — padom-
ju gados vērojama augsta dzimstība — virs 
20 jaundzimušajiem uz 1000 iedzīvotājiem, 
kas 1989. gadā sāk strauji samazināties un 
straujais kritums turpinās līdz 1993. ga-
dam. Arī turpmākos dažus gadus no 1993. 
gada līdz 1996. gadam baltkrievu un uk-
raiņu dzimstība pakāpeniski samazinās, bet 
nākamos desmit gadus tā minimāli svārstās 
aptuveni vienādā līmenī, vien pēdējos trīs ga-
dos, līdzīgi Latvijas kopējam dzimstības rā-
dītājam, arī baltkrievu un ukraiņu dzimstība 
samazinās. Kaut arī vairums baltkrievu un 
ukraiņu ir iebraukuši Latvijā padomju gados, 
relatīvā dzimstība parasti bijusi mazliet augs-
tāka tieši ukraiņiem. Jādomā, ka to nosaka 
fakts, ka baltkrieviem tomēr ir ievērojama 
daļa autohtono iedzīvotāju, kas Latvijā dzīvo 
jau vairākus gadsimtus — īpaši Latgalē, kur  
iedzīvotāju pamatmasa ir novecojusi līdzī-
gi Latvijas iedzīvotāju vairumam. Turpretim 
ukraiņu kopiena praktiski izveidojās tikai 
padomju gados, un līdz pat neatkarības at-
jaunošanai imigrācijas ceļā tā nemitīgi tika 
atjaunināta. Līdz ar neatkarības atjaunošanu 
tika strauji samazināta imigrantu plūsma arī 
no Baltkrievijas un Ukrainas, tāpēc Latvijā 
dzīvojošo šo tautību kopskaits vairs nepapil-
dinājās ar jaunākajām vecumgrupām, kurām 
drīz vien radās bērni. Pamazām gan baltkrie-
vi, gan arī ukraiņi ir novecojuši līdzīgi pārē-
jiem Latvijas iedzīvotājiem, līdz ar to viņu 
dzimstības rādītāji kļuvuši pat zemāki par 
valsts vidējo rādītāju. 
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Latvijas lietuviešu dzimstība apskatāma-
jā periodā ir visai līdzīga ukraiņu dzimstības 
līknei — vispirms tā ir visai augsta — 1986. 
gadā un 1987. gadā pat pārsniedzot 20 jaun-
dzimušos uz 1000 iedzīvotājiem, taču vēlāk 
ar pārējo tautību dzimstības līmeni attiecīgi 
samazinās, un 2005. gadā jau nokrītot zem 
Latvijas vidējā dzimstības rādītāja. Acīmre-
dzot arī lietuviešu kopiena Latvijā ir noveco-
jusi, turklāt jaunās paaudzes lietuvieši visai 
bieži ir asimilējušies latviešos. Latvijas poļu 
dzimstības rādītāji apskatāmajā periodā ir bi-
juši visai līdzsvaroti — gan pirms neatkarības 
tas bija līdzīgs vidējam Latvijas rādītājam, tad 
notika samazināšanās, kas arī nebija tik kra-
sa kā citām minoritātēm, ko var izskaidrot ar 
faktu, ka vairums Latvijas poļu bija dzimuši 
Latvijā, vai iebrauca kā laukstrādnieki pirms 
kara, tātad tie jau agrāk bija pielāgojušies 
Latvijas valdošajai demogrāfiskai uzvedībai. 

Iedzīvotāju dabiskās kustības statisti-
kas datus sadalījumā pēc tautības apkopo 
arī Igaunijā, taču Lietuvā tos vāca tikai līdz 
1992. gadam. Salīdzinot pieejamos datus, 
var secināt, ka visās trijās Baltijas valstīs 
notika līdzīgi procesi — jau dažus gadus 
pirms neatkarības atjaunošanas pēkšņi sāka 
pieaugt valsts nācijas īpatsvars jaundzimušo 
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starpā, izteiktāk tas vērojams Igaunijā, kur 
1989. gadā tas bija uzlēcis par sešiem pro-
centa punktiem24, kamēr Latvijā un Lietuvā 
tas bija divi trīs procenta punkti. Līdz 1992. 
gadam, par ko vēl ir pieejami avoti par Lietu-
vu25, šeit valsts nācijas īpatsvars starp jaun-
dzimušajiem pieaug mazliet lēnāk, kā Latvijā 
vai Igaunijā — varbūt to var izskaidrot, ka Lie-
tuvā šis īpatsvars jau bija visai augsts un te, 
kā jau ar lielāku iedzīvotāju skaitu, pārmai-
ņas notiek mazliet lēnāk. Latvijā un Igaunijā 
ap 2000. gadu vērojams neliels svārstveida 
pamazinājums valsts nācijas īpatsvaram 
starp jaundzimušajiem, bet tad tas abās val-
stīs atkal nemanāmi pieaug, pie tam Latvijā 
mazliet straujāk nekā Igaunijā. Iespējams, ka 
šis mazliet straujākais pieaugums Latvijā iz-
skaidrojams ar lielāku etniski jauktu laulību 
skaitu, kuru pēcteči biežāk izvēlas piederī-
bu latviešiem, neskatoties uz dzimto krievu  
valodu. Par Lietuvu vēl ir pieejami 2001. gada 
tautas skaitīšanas dati26, kas liecina, ka jau-
nākās iedzīvotāju grupās lietuviešu īpatsvars 
ir krietni augstāks, nekā tas bija reģistrēts 
dzimšanas brīdī pēc mātes tautības, ko var 
izskaidrot vienīgi ar asimilāciju. Piemēram, 
1986.–1990. gadā lietuviešu mātēm dzima 
vidēji 80,3% no visiem bērniem, tad 2001. 
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Valsts nācijas īpatsvars starp jaundzimušiem Baltijas valstīs
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gadā šajā vecumgrupā par lietuviešiem tika 
reģistrēti jau 88,2% no visiem bērniem, attie-
cīgi samazinoties visu minoritāšu īpatsvaram. 
Visjaunākajās vecumgrupās 2001. gadā lie-
tuviešu īpatsvars pat pārsniedza 90%. 

Pretēji Latvijai, Igaunija izceļas ar ievē-
rojamiem sasniegumiem demogrāfiskās si-
tuācijas uzlabošanā, kur jau daudzus gadus 
nemitīgi atvieglo jauno ģimeņu rūpes par tau-
tas nākotni. Rezultātā 2010. gadā Igaunija 
pirmo reizi Baltijas valstīs pēc neatkarības at-
jaunošanas ir sasniegusi dzimstības izlīdzinā-
šanos ar mirstību27, bet igauņu etniskai gru-
pai šis pozitīvais dabīgais pieaugums sākās 
divus gadus ātrāk — jau 2008. gadā. Tiesa 
arī latviešiem dabīgais pieaugums 2008. 
gadā pietuvojās nullei — tas bija tikai 1060 
cilvēki, taču nākamajos krīzes gados tas atkal 
strauji pasliktinājās. 

Interesanta aina atklājas, salīdzinot 
dzimstības rādītājus reģionālajā griezumā — 
lielākajās pilsētās un rajonos, jo jaunie no-
vadi izveidoti nesen un tos grūti salīdzināt ar 
iepriekšējo gadu datiem, bet pēdējo gadu dati 
vairs nav pieejami rajonu griezumā. Viskra-
sākās izmaiņas notikušas Rīgā — ja 1995. 

gadā un 2000. gadā Rīgā bija viszemākā 
dzimstība valstī, tad pēdējos gadus Rīga ti-
kai mazliet atpaliek no pašiem augstākajiem 
rādītājiem, kuri sasniegti Rīgas rajonā un 
Jelgavā. Iespējams, ka tas izskaidrojams ar 
straujāku jauno ģimeņu koncentrēšanos gal-
vaspilsētā, pie tam var gadīties, ka Rīgā dzi-
mušo bērnu vecāki paši vēl skaitās deklarē-
jušies savās iepriekšējās dzīvesvietās, tāpēc, 
rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, dzimstība iz-
rādās lielāka. Savukārt Vidzemes ziemeļaus-
trumdaļas trīs rajoni — Alūksnes, Madonas 
un Gulbenes rajons, kuri 1990. gadu sākumā 
uzrādīja valstī visaugstāko dzimstības līmeni, 
tagad ir pārvietojušies uz saraksta lejasdaļu. 
Latgales rajonos dzimstība jau bija ļoti zema 
gan 90. gados, un tāda paliek arī joprojām —  
īpaši Ludzas un Krāslavas rajonā, kur tā ir 
viszemākā. Pēc Latvijas reģionālās reformas, 
pārejot uz novadiem, apgrūtinoši savstarpēji 
salīdzināt pašus jaunākos dzimstības datus 
ar iepriekšējiem rajoniem. Taču uzkrītoša 
ir Pierīgas bagātāko novadu izvirzīšanās ar 
visaugstākās dzimstības rādītājiem, kas pat 
ievērojami apsteidz mirstības rādītājus. Pie-
mēram, Mārupes novadā 2009. gadā dzims-

5. att.

Dzimstības līmenis Latvijas rajonos 1990.–2008. gadā
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tība pat trīs reizes pārsniedza mirstību, tāpat 
dzimstība pārsniedz mirstību arī pārējos Pie-
rīgas novados — Ķekavas, Ikšķiles, Babītes 
un Ādažu novadā.

Vispārinot var novērot, ka augstāka 
dzimstība Latvijā ir Rīgas tuvumā, aptuveni 
100 km rādiusā ap to. Un jo tālāk no galvas-
pilsētas, jo dzimstība zemāka — īpaši aus-
trumu virzienā. Turpretim Lietuvā un Igaunijā 
dzimstības rādītāji reģionālā griezumā ir līdz-
svarotāki, un tur nav tik lielas atšķirības starp 
centru un nomalēm, un arī augstāku un ze-
māku dzimstības rādītāju izvietojums nav tik 
koncentrēts ap galvaspilsētu. Lietuvā ir pat 
grūti noteikt reģionu ar augstāku dzimstību —  
jo tādi ir gan pāris rajoni ap Viļņu un Kauņu, 
gan vairāki rajoni ap Klaipēdu un Suvalkijas 
rietumos pie robežas ar Kaļiņingradas apga-
balu, gan arī citos rajonos Lietuvas vidienē28. 
Ir tikai viens izteikts reģions ar viszemāko 
dzimstību — Lietuvas ziemeļaustrumi —  
Augštaitijas ziemeļos gar Latvijas robežu no 
Biržu rajona līdz Ignalinas un Ukmerģes rajo-
nam. Šis novads demogrāfiskā ziņā ir līdzīgs 
Latgalei. Līdzīgi arī Igaunijā — ir vairāki ra-
joni valsts austrumos — gan krieviskais Ida–
Viru apriņķis, gan igauniskie Võru un Põlvas 
rajoni, kuros dzimstība ir zema. Savukārt 

augstāka dzimstība ir ne tikai ap galvaspil-
sētu, bet arī Tartu, Pērnavas un Rakveres tu-
vumā. Līdz ar to var secināt, ka reģionālajā 
griezumā Igaunijā un Lietuvā nav tik izteiktas 
galvaspilsētas un tās tuvuma dominances, 
kā tas ir vērojams Latvijā. Tāpēc Latvijas 
valdībai būtu vairāk jādomā par sabalansē-
tu reģionālo attīstību, attiecīgi sekmējot arī 
iedzīvotāju skaita saglabāšanos pēc iespējas 
vienmērīgi visos Latvijas novados, pretējā ga-
dījumā straujā iedzīvotāju skaita samazināša-
nās daudzos attālajos novados29 turpināsies 
un pēc paaudzes tur gandrīz vairs nebūs 
darbaspējīgo iedzīvotāju. Latvijas statistika 
ir uzkrājusi arī apjomīgus datu krājumus par 
iedzīvotāju dabīgo kustību rajonu griezumā 
sadalījumā pēc tautībām. Ņemot vērā lielo 
datu apjomu un biežās datu svārstības, ra-
jonu salīdzināšana būtu visai grūti pārskatā-
ma, tāpēc pārskatāmāk ir aplūkot reģionus. 
Izrādās, ka vērojamas visai būtiskas atšķirī-
bas latviešu un krievu dzimstības rādītājiem 
reģionu vidū. Latgalē tas ir vienādi zems gan 
latviešiem un krieviem, bet pārējā Latvijā lat-
viešu dzimstība ir ievērojami augstāka nekā 
krieviem. Arī Latgales reģionā ir vērojamas 
atšķirības — Balvu un Ludzas rajonā, kā arī 
Rēzeknē un Daugavpilī latviešu dzimstība ir 

6. att.

Latviešu un krievu dzimstība (uz 1000 iedz.) Latvijas reģionos 2007.–2009. gadā
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augstāka nekā krieviem, bet pārējos četros 
Latgales rajonos augstāka dzimstība ir krie-
viem. Krāslavas rajons izceļas ar viszemāko 
latviešu dzimstību, kas arī ievērojami atpaliek 
no Krāslavas rajona krievu dzimstības rādītā-
jiem. To varētu izskaidrot ar to, ka Krāslavas 
rajona latvieši ir vairāk novecojuši, turklāt 
vairāk pakļauti asimilācijai, jo 2000. gada 
tautas skaitīšana konstatēja, ka tikai 76% no 
Krāslavas rajona latviešiem ir dzimtā latviešu 
valoda. Vēl zemāks dzimtās valodas īpatsvars 
latviešiem bija tikai Daugavpilī, taču tur to-
mēr koncentrējas ievērojams skaits jauno lat-
viešu vietējās augstskolas dēļ, tāpēc dzimstī-
bas rādītāji latviešiem ir augstāki. Vislielākā 
starpība starp latviešu un krievu dzimstību ir 
Rīgā un Jelgavā, kā arī Kuldīgas un Valkas 
rajonā. Grūti izskaidrojams izņēmums ir Do-
beles rajons — tas ir vienīgais rajons ārpus 
Latgales, kurā latviešu dzimstība būtiski at-
paliek no krievu dzimstības. Dobeles rajonā 
savulaik bija izvietotas lielas PSRS armijas 
daļas, varbūt tas sekmēja jaunu krievu sie-
viešu koncentrēšanos, kaut arī tagad krievu 
īpatsvars tur ir tikai 12 procenti.

Nobeigumā var secināt, ka Latvijas zemā 
dzimstība ir tik zema daļēji arī padomju oku-

pācijas laikā iebraukušo cittautiešu populā-
cijas straujākas novecošanās dēļ. Būdami 
koncentrēti lielākajās pilsētās, vairums ie-
braucēju vienlaikus strauji mainīja savu de-
mogrāfisko uzvedību, tiklīdz pārstāja atjau-
nināties to populācija imigrācijas ceļā. Jācer, 
ka jaunā tautas skaitīšana dos skaidrākas 
atbildes par valsts demogrāfiskās attīstības 
perspektīvu reģionālajā un etniskajā grie-
zumā, jo līdz šim Latvijas dabīgās kustības 
statistika balstās uz pieņēmumu, ka nesenā 
emigrācija no Latvijas ir bijusi vismaz desmit 
reižu mazāka, nekā par to liecina citu valstu 
statistikas avoti.
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ETHnIc AnD rEgIonAL AsPEcTs of BIrTH rATE In LATVIA, 1985–2010 

Ilmārs Mežs

summary

Key words: registration of newborns, birth rate in various ethnic groups of Latvia, regional 
aspects of birth rate 

Birth rate data fluctuate over the years – in absolute numbers, relatively, and regionally, and 
also depending on citizens’ ethnic belonging. This article summarises and analyses the avai-
lable data from the Central Statistical Bureau of Latvia about fluctuations of birth rate data 
from the ethnic and regional aspect, for the period 1985–2010, with comparison to Estonian 
and Lithuanian data.

Birth rate has been low in Latvia during the course of the whole 20th century, but presently the 
ever decreasing rate is becoming a major endangerment for a lasting existence of our people 
and our state. The low average number of children per woman has decreased even more, to 
1.1, and actually, the younger generation of Latvia (below the age of 18) makes only a half of 
their parents’ generation. Thus, a rapid decrease of the number of Latvians is inevitable, since 
the number of population can grow only through birth rate or migration. Therefore, birth rate 
normalisation measures should become an absolute priority of the state; these would make a 
comprehensive study of these problems and draft proposals how to render the required support 
to the new families so that they choose to change their demographic behaviour and give birth 
to more offspring.
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DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA 
LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

Pārsla Eglīte,
LZA korespondētājlocekle, 

Dr. hab. oec. (demogr.), Dr. geogr.

Atslēgas vārdi: ģimenes politika, atbalsta veidi ģimenēm, ģimenes modelis, bērnu kopšanas 
atvaļinājums, saimes ienākumi

Rakstā dzimstības krasais samazinājums Latvijā 90. gadu laikā un relatīvā uzlabošanās turp-
mākajos gados analizēta, ņemot vērā ienākumu līmeņa svārstības un tā atšķirības atkarībā 
no bērnu skaita ģimenē un valsts izmantoto ģimenes atbalsta veidu pārmaiņām. Pagaidām 
nepietiekamais ģimenes politikas iedarbīgums skaidrots ar finansiālā atbalsta mazināšanos 
ģimenes ienākumu struktūrā 90. gadu laikā un atbalstu galvenokārt pagātnē aizejošā ģime-
nes modeļa pārstāvjiem.

Ievads
Dzimstības līmenis Latvijā ir viens no ze-

mākajiem Eiropas valstu vidū. Jau gandrīz 
20 gadu būdams mazāks par paaudžu no-
maiņai nepieciešamo, tas neizbēgami noved 
pie iedzīvotāju skaita zudumiem. Tā dēļ jau 
tuvākajā nākotnē gaidāma arī darbaspējīgo 
īpatsvara mazināšanās, palielinot apgādā-
jamo skaitu uz katru nodarbināto, tādējādi 
palēninoties labklājības līmeņa kāpumam. 
Tāpēc dzimstības veicināšana uzskatāma par 
neatliekamu valsts sociālās politikas uzdevu-
mu, iepriekš apzinot dzimstības mazināšanos 
izraisījušos apstākļus un līdzšinējās ģimenes 
politikas iedarbīgumu. 

Pētījumi šai jomā Latvijā veikti jau kopš 
90. gadu sākuma (būtiskākos sk. avotos). 
Taču ar gadiem valsts atbalsta veidi ģimenēm 
tiek pakāpeniski pastiprināti, mainās arī citi 
sociālie apstākļi un līdzi tiem ģimeņu izvēlē-
tie rīcības veidi un dažādi dzimstības rādītāji. 
Tāpēc pētījumi arvien turpināmi, izzinot jau-
nā faktoru kopuma un tostarp ģimenes at-
balsta veidu ietekmi uz iedzīvotāju ataudzes 
norisēm.

Darbam izmantoti publicētie dokumenti, 
pētījumu rezultāti un statistikas dati, pēdējo 
salīdzinājumi dinamikā un ar citām atbilstošo 
gadu norisēm.

1. Dzimstības līmeņa pārmaiņas 
kopš neatkarības atgūšanas

Latvijā pirmā demogrāfiskā pāreja uz ra-
cionālu iedzīvotāju ataudzes režīmu īstenojās 
19. gadsimtā. Tāpēc jau starpkaru periodā 
jaunās neatkarīgās valsts lielākajā teritorijas 
daļā dzimstība nepārsniedza paaudžu nomai-
ņai nepieciešamo līmeni. Kara un padomju 
okupācijas gados gan notikušo represiju, gan 
grūto sadzīves apstākļu dēļ šis līmenis mēdza 
būt pat zemāks un līdzīgi Igaunijai — visze-
mākais visu bijušās PSRS savienoto republiku 
vidū. Paaudžu nomaiņai pietiekams līmenis 
tika sasniegts tikai 80. gadu 2. pusē — kad 
tika ieviests daļēji apmaksāts pusotra gada 
ilgs atvaļinājums jaundzimušā kopšanai1.

Kopš tā laika dzimstība ir pazeminājusies 
līdz agrāk nepiedzīvotam līmenim. Sākotnēji, 
pēc PSRS sabrukuma un neatkarīgās Latvijas 
Republikas atjaunošanas, dzimstība desmit 
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gadu laikā — no 1989. gada līdz 1998. ga-
dam — samazinājās divkārt. 

Kā visās postsociālistiskajās valstīs, notie-
kot pārejai uz tirgus ekonomiku, dzimstības 

samazinājumu izraisīja un veicināja daudz 
un dažādi apstākļi. Noteicošā neapšaubāmi 
bija visas plašās padomju valsts centralizē-
ti plānotās un labklājību nodrošināt nespē-

1. tab.
Pārmaiņas dzimstības līmenī Latvijā2 1989.–1998. gadā

Pamatrādītāji
Gadi

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Dzimušo 
skaits, tūkst.

38,9 37,9 34,6 31,6 26,8 24,2 21,6 19,8 18,8 18,4

uz 1000 
iedzīvot.

14,6 14,2 13,1 12,1 10,4 9,6 8,7 8,1 7,7 7,6

uz 1000 
sievietēm 
15–49

59,55 58,22 53,92 50,39 43,65 40,11 35,99 33,09 31,60 30,97

summārais 
dzimstības 
koeficients

2,039 1,998 1,854 1,741 1,522 1,407 1,271 1,177 1,130 1,114

Mātes vidējais 
vecums, gadi

26,1 25,9 25,8 25,7 25,6 26,0 26,0 26,2 26,6 26,8

tai skaitā:

dzimstot 1. 
bērnam 

23,4 23,2 23,1 23,0 23,0 23,4 23,5 23,6 24,0 24,1

pirmo bērnu 
% no visiem

46,8 47,6 49,0 49,5 50,6 50,9 52,1 51,8 51,6 50,3

laulībā 
dzimušo %

84,1 83,1 81,6 80,4 77,0 73,6 70,1 66,9 65,2 62,9

Mākslīgo 
abortu 
uz 1000 
sievietēm 
15–49 g.

– – 60 55 51 44 43 41 37 34

Latvietēm 
dzimušo %

53,9 56,5 58,1 61,5 64,5 64,8 63,7 63,4 63,7 62,8

Latviešu % no 
iedzīvotājiem

52,0 52,5 53,5 54,2 54,8 55,1 54,8 55,1 55,3 55,5
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jīgās ekonomikas krīze, kas arī noveda pie 
totalitārās valsts sabrukuma. Latvijā pārstāja 
darboties virkne mašīnbūves u.c. uzņēmu-
mu, kuru izvietojumu Latvijā bija diktējuši 
ne ekonomiskie, bet galvenokārt politiskie 
apsvērumi. Tas izraisīja bezdarba rašanos, 
pēc ikgadējā darbaspēka apsekojuma da-
tiem, 1995. gadā tam sasniedzot pat 18,9% 

no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem,  
1998. g. — 13,8%. Tiesa, reģistrēto bez-
darbnieku bija tikai 9,2%. Bezdarba un aug-
stas inflācijas apstākļos nabadzīgo īpatsvars 
iedzīvotāju vidū pārsniedz pusi: 1997. gadā 
56,9% no visām saimēm ienākumi uz vienu 
tās locekli bija zem krīzes iztikas minimuma 
(togad 52,18 LVL) un 80,5% — zem pilna 

DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

2. tab.
Dzimuši 1000 katras vecumgrupas sievietēm 3

Gadi 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

1989 44,73 167,05** 107,54 58,90 23,77 5,58 0,29

1990 49,87 163,93 99,58 57,50 23,32 5,25 0,21

1991 50,85 151,24 92,01 50,24 21,18 5,11 0,17

1992 48,59 142,70 87,30 45,86 19,22 4,25 0,27

1993 44,05 123,87 78,45 38,25 15,72 3,90 0,24

1994 34,04 110,73 79,09 37,23 16,01 3,97 0,26

1995 29,94 98,94 72,71 33,49 15,36 3,39 0,29

1996 25,83 90,11 68,05 33,06 14,78 3,35 0,19

1997 21,53 83,90 66,31 34,63 15,13 4,27 0,24

1998 18,96 79,89 67,82 36,74 15,03 4,09 0,20

1999 18,98 79,98 75,54 40,18 16,92 4,03 0,21

2000 18,29 78,68 79,75 46,38 19,31 4,80 0,25

2001 17,17 75,24 76,39 47,10 20,16 5,04 0,29

2002 15,97 72,55 80,32 51,17 21,09 4,93 0,37

2003 16,63 74,15 82,70 55,37 22,42 5,56 0,33

2004 16,07 69,60 78,27 53,20 24,72 5,72 0,33

2005 15,94 67,34* 84,32 60,49 27,74 5,68 0,38

2006 17,69 67,34 86,60 62,48 29,61 6,65 0,34

2007 17,89 67,84 90,39 65,44 33,02 7,44 0,36

 * Mazākais vecumgrupā.
**Lielākais vecumgrupā.
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iztikas minimuma. Ģimenēs ar bērniem na-
badzīgo bija vēl vairāk — ar vienu — 69,7, 
ar diviem — 77,9, ar trim vai vairāk — 90,5 
procenti4. 

Valdības piekoptās šoka terapijas apstāk-
ļos dzimstības mazināšanās bija likumsakarī-
ga. Tās pakāpi dažādās iedzīvotāju grupās un 
izmantojamos paņēmienus savukārt ietekmē-
ja virkne citu — politisko un sociālo apstākļu. 
Mainoties valsts iekārtai, tika atcelti nosacīju-
mi mājokļa apstākļu uzlabošanai atkarībā no 
platības uz vienu saimes locekli, kas vedināja 
jauniešus dibināt un papildināt ģimeni, lai 
tiktu pie sava dzīvokļa. Augstskolu beidzējus 
vairs nenorīkoja darbā ārpus galvaspilsētas, 
ja vien tie nebija stājušies laulībā ar kādu tajā 
jau pierakstīto, kādēļ notika gan fiktīvas, gan 
pārsteidzīgas laulības. Rietumvalstu informā-
cijai un precēm pavērtās robežas nodrošināja 
kontracepcijas līdzekļu pieejamību plašā iz-
vēlē. Pateicoties tam, bērnu skaitu varēja ie-
robežot, neizmantojot abortus, kuru biežums 
uz 1000 auglīgā vecuma sievietēm 90. gadu 
laikā samazinājās divkārt. Visi šie jaunie ap-
stākļi sekmēja lielāko dzimstības mazināšanos 
divās visjaunākajās vecumgrupās (2. tab.). 
Vienlaikus pieauga ārlaulībā dzimušo īpatsvars 
(sk. 1. tab.). To bez jau visa minētā veicināja 
Ziemeļvalstu piemērs un arī iespējas saņemt 
visus ģimenēm ar bērniem paredzētos atbalsta 
veidus neatkarīgi no laulātības.

Papildus dzimstības mazināšanās fak-
tors Latvijā bija tās iedzīvotāju specifiskais 
sastāvs pēc tautībām. Padomju okupācijas 
gadu desmitos kolonistu masveida pieplūdu-
ma dēļ no pārējām PSRS republikām cittau-
tiešu īpatsvars iedzīvotāju vidū bija pieaudzis 
no 23% pirms okupācijas līdz 48% 1989. 
gadā. Migrācijas pamatmotīvs visos gadsim-
tos un zemēs ir kādu labumu gūšana jaunajā 
vietā. Ģimenes vērtības to vidū nav galvenās, 
vēl jo vairāk tāpēc, ka pirmajā laikā pēc iera-
šanās sadzīves apstākļi nemēdz būt tam pie-
mēroti. Tāpēc arī Latvijā iebraukušo kolonistu 
vidū bērnu skaits līdzīga vecuma sievietēm 
visus gadus bija mazāks nekā latvietēm.

Latviešu īpatsvara starpība visu iedzīvo-
tāju un dzimušo vidū pieauga pēc valsts ne-
atkarības atgūšanas (sk. 1. tab.). Daļēji tas 
bija tāpēc, ka migrantiem raksturīgās vērtīb-
orientācijas dēļ viņi sāpīgāk izjuta krīzes aps-
tākļus. Otrs būtiskākais faktors, ka atjaunota-
jā nacionālajā valstī viņi zaudēja privileģēto 
stāvokli, kāds tiem bija kompartijas īsteno-
jamās rusifikācijas politikas apstākļos. Tieši 
nesamērīgi lielā cittautiešu īpatsvara dēļ ne 
vien valstī kopumā, bet jo īpaši tās lielāka-
jās pilsētās, Latvijā pilsonība netika piešķirta 
visiem tā laika iedzīvotājiem, bet tikai atjau-
nota pirmskara laika pilsoņiem un viņu pēc-
tečiem neatkarīgi no tautības. Pārējie vismaz 
pusgadu valstī nodzīvojušie varēja naturalizē-
ties, nokārtojot valsts valodas eksāmenu.

Politisko pārmaiņu dēļ aptuveni 15% pa-
domju laika migrantu pārcēlās katrs uz savu 
etnisko dzimteni. Liela daļa pārējo kādu laiku 
baiļojās, ka varētu būt spiesti sekot, un tādā 
noskaņojumā atturējās no ģimenes paplaši-
nāšanas. Taču nekāda vardarbība pret viņiem 
nesekoja, un cilvēki neatkarīgi no pilsonības 
baudīja visas sociālās garantijas.

Tāpēc arī padomju kolonistu nedrošības 
sajūta zuda, un dzimstības līmeņa starpība 
atkarībā no mātes tautības pārstāja palielinā-
ties. 90. gadu vidū cittautiešu izceļošana kra-
si saruka, tomēr tā laika nabadzības apstāk-
ļos turpinājās mazākā apjomā. Tas sekmēja 
pamattautas īpatsvara pieaugumu iedzīvotāju 
vidū, un līdz ar to arī zināmu dzimstības lī-
meņa stabilizāciju jau pāris gadus pirms gad-
simtu mijas (3. tab.). Nemainīgi turpinājās 
vienīgi abortu biežuma mazināšanās un mā-
tes vidējā vecuma augšana — kā kopumā, tā 
piedzimstot pirmajam bērnam.

Dzimstības vecumkoeficientu dinamisko 
rindu analīze liecina, ka dzimstības tālākā sa-
mazinājuma izbeigšanās vismaz daļēji notika, 
pateicoties agrāk atliktajai ģimenes paplaši-
nāšanai. Jau ar 1997.–1998. gadu iezīmē-
jās neliels dzimušo skaita pieaugums sievie-
tēm pēc 25 gadu vecuma, tātad pēc mācību 
pabeigšanas, sava dzīvokļa iekārtošanas un 
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darba gaitu sākuma pastāvīgā vietā ar ap-
mierinošu samaksu. To nodarbinātām mātēm 
sekmēja no padomju sistēmas saglabātās so-
ciālās garantijas, grūtniecības un maternitā-
tes atvaļinājums pa 56 (sarežģījumu gadīju-
mos 70) dienām katrs un tā apmaksa 100% 
apmērā no iepriekšējā gadā saņemtās algas, 
kā arī bezmaksas medicīniskā aprūpe topo-
šajām mātēm, jaundzimušajiem un bērniem 
līdz pat 18 gadu vecumam.

Brīvā tirgus apstākļos ar sociālām garan-
tijām nodarbinātajām izrādījās par maz, lai 
ģimenēs augtu pašu vēlamais bērnu skaits, 
kas arī nodrošinātu paaudžu nomaiņai pietie-
kamu dzimstības līmeni (4. tab.).

2. Valsts centieni panākt 
augstāku dzimstību

Nepieciešamību nodrošināt iedzīvotā-
ju ataudzi kā valsts pastāvēšanas jēgu un 
priekšnosacījumu valdība apzinājās jau kopš 
neatkarības atjaunošanas brīža. Skaidrs bija 
arī to gadu situācijā būtiskākais darbības vir-
ziens: finansiāli atbalstīt ģimenes ar bērniem, 
sedzot daļu izdevumu viņu iztikas nodrošinā-
jumam. Jau 1990. gada beigās tika ieviests 
ģimenes valsts pabalsts par katru bērnu līdz 
15 (vai 18, ja mācījās) gadu vecumam, lai 
kompensētu agrāk uzņēmumiem valsts kom-
pensēto bērnu preču cenu kāpumu. Vien-
laikus daļēji apmaksātais bērnu kopšanas 

atvaļinājums nodarbinātajām mātēm tika pa-
garināts no 1,5 līdz 3 gadiem, gan noteicot 
mazāku pabalstu šī pagarinājuma laikā. Pa-
balsta lielums netika palielināts, kopjot vai-
rākus bērnus, bet pēc šī atvaļinājuma mātes 
varēja pieteikties par bezdarbniecēm un devi-
ņus mēnešus saņemt atbilstošo pabalstu, kas 
bija atkarīgs no viņas iepriekšējās izpeļņas, 
darba stāža un bezdarbnieka statusa ilgu-
ma, samazinoties ik pēc trīs mēnešiem. Lieki 
teikt, ka jaunām sievietēm šī pabalsta apjoms 
bija niecīgs, tomēr tas rosināja sievietes ak-
tīvāk, nekā to darīja vīrieši, reģistrēties par 
bezdarbniecēm, kā arī izvēlēties darba vietas, 
kas kārtīgi nomaksāja valstij sociālo nodokli 
par katru darbinieku. Turklāt reģistrētajiem 
bezdarbniekiem tika piedāvātas iespējas ap-
meklēt pārkvalifikācijas kursus, kas pārmai-
ņu laikā mēdza būt ļoti vajadzīgi.

Ģimenes atbalsta veidu izvēli noteica tam 
laikposmam piemītošās pārmaiņas darba tir-
gū ar bezdarba rašanos un tā straujo pieaugu-
mu. Sievietes gan daļēji zaudēja darba algu, 
gan uz laiku tika izslēgtas no darba meklētāju 
skaita. Pašvaldības un uzņēmumi vienlaikus 
varēja ietaupīt izdevumus bērnudārziem un 
to ēkas — privatizēt. Šis risinājums atbilda 
arī pārejas posmā izplatītajai tieksmei visu 
darīt pretēji tam, kā tas bija padomju laikā. 
Tad valsts nostāja bija par sieviešu nodarbi-
nātību ar iespējami īsiem pārtraukumiem un 

4. tab.
Auglīgā vecuma Latvijas iedzīvotāju iecerētais bērnu skaits, 
vidēji grupās pēc izglītības

Izglītība
1995 6 1997 7 2001 8

vīrieši sievietes vīrieši sievietes sievietes*

Pamata 2,00 2,10 2,16 2,16 2,54

Vidējā 2,12 2,16 2,13 2,15 2,36

Augstākā 2,25 1,99 2,22 2,06 2,60

* Sievietes ar vismaz vienu bērnu.
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bērnu uzticēšanu darba laikā aprūpei pirms-
skolas iestādēs pat no pusgada vecuma. Cita 
lieta, ka šo pirmsskolas iestāžu bija par maz, 
tās bija pārpildītas un tāpēc aprūpe tajās ne 
vienmēr labākā. Tieši tādēļ pārejas posmā 
lielu piekrišanu guva uzskats, ka mātes ap-
rūpe bērnam ir tā vēlamākā, cik ilgi vien ie-
spējams. Valstiskā līmenī netika domāts par 
mātes spējām saglabāt mieru un pacietību 
saskarsmē ar bērnu, gadiem dzīvojot bez sa-
viem ienākumiem un pietiekamiem iztikas lī-
dzekļiem, ar niecīgiem sociāliem kontaktiem, 
zaudējot kvalifikāciju un cerību uz labu darba 
samaksu pēc atgriešanās darbā, gaidāmām 
grūtībām atrast darbu pēc garāka pārtrauku-
ma un vēl tālākā nākotnē mazāku pensiju. 
Savukārt ģimenēs šī sabiedrības iecerētā mā-
tes ziedošanās izrādījās papildu apsvērums 
par labu bērnu skaita ierobežošanai, ko ne-
spēja kompensēt samērā niecīgie materiālā 
atbalsta veidi.

Papildus jau minētajiem pabalstiem tika 
ieviestas ienākumu nodokļu atlaides nodarbi-
nātajiem no fiksēta, ar nodokli neapliekama 
apjoma par katru apgādājamo, kas bija no-
teikts kā puse no paša nodokļu maksātāja ne-
apliekamā minimuma. Nodarbinātajām mā-
tēm valsts apmaksāja 14 dienas slimu bērnu 
kopšanai. Milzīgās inflācijas dēļ 90. gadu 
pirmajā pusē kā ar nodokli neapliekamās 
ienākumu daļas lielums, tā bērnu kopšanas 
un ikmēneša ģimenes pabalsti līdz pat 1994. 
gadam tika reizi pa reizei paaugstināti. Bēr-
niem līdz 18 gadiem tika saglabāta bezmak-
sas medicīniskā palīdzība, kaut arī pieaugu-
šajiem ieviesa vispārējus pacienta līdzdalības 
maksājumus par katru ārsta apmeklējumu, 
kā arī maksu par ārstēšanos slimnīcā un 
dažādām medicīniskām manipulācijām. No-
zīmīgāks pēc apjoma bija kopš 1994. gada 
vidus izmaksājamais vienreizējais piedzim-
šanas pabalsts, kura apjomu divkāršoja, 
ja māte bija pieteikusies ārsta uzraudzībai 
pirms grūtniecības 12. nedēļas.

Ar 1996. gadu mainījās ikmēneša ģime-
nes pabalstu lieluma diferenciācija — vairs 

ne pēc bērna vecuma, bet dzimšanas secī-
bas: otrajam 1,2 reizes, trešajam un cetur-
tajam 1,6 reizes lielāku nekā pirmajam, bet 
tālākiem atkal mazāk — kā otrajam un pir-
majam. Taču tā kā dzimušo starpā visvairāk 
bija pirmo bērnu, kopējie valsts izdevumi šim 
mērķim palika nemainīgi. Ar 1997. gadu bēr-
nu kopšanas atvaļinājumā esošām mātēm so-
ciālās apdrošināšanas maksājumi tika veikti 
no valsts budžeta.

Neraugoties uz atbalsta ģimenēm pakā-
penisko paplašināšanu, to īpatsvars kā ģime-
nes ienākumos, tā valsts budžeta izdevumos 
nemitīgi samazinājās. Pēdējā — no 14,8% 
1991. gadā līdz 2,5% 1999. gadā 9. Viens 
no šāda krituma cēloņiem budžetā bija bēr-
nu skaita samazināšanās, tomēr tas nebija 
vairākkārtējs. Tātad noteicošā bija visu, citai 
citu nomainošo valdību tuvredzīgā taupība, 
uzskatot par svarīgākiem izdevumus ar bēr-
niem nesaistītiem mērķiem un nerēķinoties 
ar darbaspēka skaitlisko mazināšanos jau 16 
gadus pēc dzimušo skaita krituma. Bet var-
būt to uzskatīja par līdzekli bezdarba novēr-
šanai… Pēc valdības pasūtījuma jau 1991. 
gadā izstrādātā mērķprogramma “Latvijas 
iedzīvotāji” netika pieņemta līdzekļu trūku-
ma dēļ. 1995. gadā Ministru kabinets gan 
apstiprināja konsultatīvās Demogrāfiskās ko-
misijas izstrādāto Rīkojumu Nr. 391 “Par de-
mogrāfiskās situācijas uzlabošanu”, taču pēc 
valdības sastāvā esošā komisijas priekšsēdē-
tāja uzstājīga ieteikuma tajā netika ietverts 
neviens darbības virziens, kas prasītu izde-
vumus — tikai vairākām ministrijām dažādu 
priekšlikumu izstrādāšana varbūtējai rīcībai 
nenoteiktā nākotnē un ieteikumi pašvaldībām 
par sociālo palīdzību ģimenēm un pieaugušo 
izglītības sistēmas izveidi, kā arī masu sazi-
ņas līdzekļiem — “sistemātiski sniegt infor-
māciju par demogrāfisko situāciju valstī”.

Šī informācija liecināja par tālāku dzims-
tības līmeņa pazemināšanos, 1998. gadā 
sasniedzot visu laiku zemāko dzimstību (sk. 
1. tab.). Iespējams tāpēc Labklājības minis-
trijā tieši tai gadā izstrādāja jaunu Nacionālo  
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programmu “Latvijas iedzīvotāji”. Tās mērķis 
bija: “apkopot informāciju par visu sociālās 
aizsardzības sistēmu un [..] iezīmēt attīs-
tības stratēģijas tuvākam un ilgākam laika 
posmam”10. Neviena no stratēģijām nebija 
paredzēta tieši dzimstības veicināšanai, izņe-
mot vienu no sociālās palīdzības prioritāriem 
pasākumiem 1998.–2003. gadā, lai veici-
nātu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos: 
“Valsts atbalsta ģimenēm ar bērniem optimi-
zācija, ieviešot jaunu pabalstu veidus, palieli-
not esošo pabalstu apmērus.”

Šādi pabalsti tiešām tika ieviesti. No 
1998. gada vidus bērnu kopšanas atvaļinā-
juma pabalsts pirmajos 1,5 gados palielinā-
jās 2,5 reizes un sasniedza aptuveni 25% 
no vidējās algas. Ar 1999. gada sākumu 
paaugstināts piedzimšanas pabalsts un ik-
mēneša pabalsts par katru bērnu, kas dzimis 
kā ceturtais vai tālākas secības. No 2001. 
gada tēviem ir tiesības pēc bērna dzimšanas 
izmantot desmit dienu paternitātes atvaļinā-
jumu. Atbilstošo pabalstu 80% algas apmērā 
gan var saņemt tikai kopš 2004. gada jan-
vāra. Savukārt bērnu kopšanas atvaļinājuma 
otrā puse — ar mazāku izmaksājamo pabal-
stu tika saīsināta no 1,5 uz 0,5 gadu. Tam 
vajadzēja dot gan zināmu ietaupījumu valsts 
budžetā, gan papildinājumu darbaspēka pie-
dāvājumā turpmākajos gados, kad aktīvo ve-
cumu būs sasnieguši 90. gados dzimušie.

2004. gada oktobrī tika praktiski divkārt 
palielināts bērna piedzimšanas pabalsta pa-
matapjoms, kāds kopš šī brīža pat nedaudz 
pārsniedza tā dubulto apjomu, grūtniecēm 
laikus stājoties ginekologa uzraudzībā. Agrāk 
pastāvējušā pabalsta palielinājuma nosacīju-
ma atcelšanu valdība pamatoja ar visu bērnu 
vienlīdzību, neatkarīgi no mātes apzinīguma. 
Šis neapšaubāmi pareizais princips gan izrā-
dījās pretrunā ar drīz pēc tam ieviesto bēr-
nu kopšanas pabalsta noteikšanas nosacīju-
miem. 

Ar 2005. gadu mainījās iepriekš pastāvē-
jusī pieeja bērnu kopšanas pabalsta saņem-
šanai un tā apjoma noteikšanai. Bērna dzīves 

pirmā gada laikā iepriekš strādājušai mātei 
vai tēvam tas bija 100% apmērā no reālās 
vai 70% no nominālās algas, taču ar ierobe-
žotu maksimālo apjomu, bet nestrādājošiem 
mazāk kā no minimālās algas — 50 Ls mē-
nesī. Nākošajā bērna dzīves gadā šis pabalsts 
jau bija fiksēts vēl mazākā apjomā — kādā 
to maksāja līdz 2005. gadam. Jauns bija arī 
nosacījums, ka pirmajā gadā pabalstu varē-
ja saņemt tikai darbu šai laikā pārtraukušie 
māte vai tēvs.

Pabalsta apjoma izvēle pēc zaudētā uz 
šo laiku ienākuma radās ar domu saglabāt 
ģimenes iepriekšējo dzīves līmeni. Dzīvē 
gan šis līmenis tomēr pazeminās, jo tie paši  
ienākumi jādala uz lielāku “ēdāju” skaitu. 
Turklāt pārtraucot darbu pat uz gadu, ne-
mainīga ienākumu līmeņa saglabāšana turp-
mākajiem gadiem var tikt apdraudēta tieši 
pārtraukuma dēļ profesionālajā izaugsmē. Šo 
apsvērumu dēļ vairākas mātes ar tikko dzi-
mušajiem trešajiem bērniem nosacījumu par 
darba pārtraukšanu kā nosacījumu pabalsta 
saņemšanai apstrīdēja Satversmes tiesā un 
guva gandarījumu. Ar 2006. gada martu 
pusi no pabalsta drīkstēja saņemt, vienlaikus 
pusslodzi strādājot, turklāt pabalstam tika ie-
viests arī minimums — neatkarīgi no veiktās 
darba slodzes ne mazāk par tā apjomu strā-
dājošiem ar minimālo algu.

2007. gada martā arī šis ierobežojums 
strādāt tikai pusslodzi tika atcelts, un pilnu 
bērna kopšanas pabalstu drīkstēja saņemt 
pat pilnībā nodarbinātie vecāki. Tātad, iz-
mantojot kāda nenodarbināta vecvecāka vai 
cita rada palīdzību bērna pieskatīšanā, varēja 
saņemt divkāršus viena vecāka ienākumus. 
No 2008. gada tika atcelts arī šī saņemamā 
pabalsta maksimālais apjoms. Tādējādi bēr-
na dzīves pirmā gada laikā to vienlīdzības 
princips vairs netika ievērots.

Gadsimtu mijā ieviestie papildinājumi 
valsts atbalsta apjomā ģimenēm ar bērniem 
palīdzēja uzlabot viņu materiālo nodrošināju-
mu. Ģimeņu pašvērtējums par to no viszemā-
kās dzimstības brīža 1998. gadā līdz 2005. 



25

DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

5. tab.
Materiālā stāvokļa pašvērtējums Latvijā atkarībā no saimes sastāva (procentos)

Vērtējumi Visas

Saimes sastāvs

vieni-
nieki

viens no 
vecākiem 
ar bērnu 
līdz 16 g.

pāris bez 
bērniem

pāris ar 
bērniem 

līdz 16 g.

pārējās

1998 11

Ļoti labs 0,3 0,3 0,0 0,4 0,2 0,3

Labs 4,7 4,3 2,5 5,4 7,5 3,5

Vidējs 47,9 41,3 42,1 52,2 58,1 47,3

Slikts 34,4 37,4 38,6 32,9 26,8 35,9

Ļoti slikts 12,7 16,7 16,8 9,1 7,4 13,0

Saimes % no visām 100,0 31,8 4,7 15,9 18,1 29,5

2005 12

Neesam bagāti, bet 
dzīvojam labi

9,1 3,7 8,5 10,5 15,6 8,8

Ne bagāti, ne nabagi 59,1 45,6 53,8 59,1 69,5 64,4

Neesam nabadzīgi, bet 
uz sliekšņa

26,2 39,8 34,3 25,2 12,8 23,9

Nabadzīgi 5,6 11,0 3,5 5,6 2,0 3,9

Saimes % no visām 100,0 23,8 3,6 21,3 17,8 33,5

gadam bija būtiski uzlabojies, bet pāriem ar 
bērniem līdz 16 gadu vecumam — pat jūta-
māk nekā pārējiem saimes tipiem (5. tab.). 

Salīdzinot savas labklājības līmeņa sub-
jektīvā vērtējuma pārmaiņas ar mājsaim-
niecības budžetu statistiskajiem datiem tais 
pašos gados, izrādījās, ka objektīvi ne ienā-
kumu līmenis uz vienu saimes locekli, ne 
tā pieaugums pāriem ar bērniem nebūt nav 
lielākais (6. tab.). Atliek secināt, ka subjek-
tīvo vērtējumu ietekmē kā dažu izdevumu 
posteņu sadalījums uz lielāku saimes locekļu 
skaitu un līdz ar to zināmu ietaupījumu, tā 

atšķirīgā optimisma pakāpe saimēs ar lielā-
ku vecāku cilvēku un pensionāru īpatsvaru 
pretstatā samērā jauniem pāriem ar bērniem. 
Tieši šīm augošajām saimēm minētajā laik-
posmā vairāk par citiem bija pieaudzis so-
ciālo transfertu (neskaitot pensijas) apjoms 
un īpatsvars, kas varēja iedrošināt kā viņus, 
tā līdz tam bezbērnu pārus papildināt savas 
ģimenes. Tostarp arī tos, kas jaunībā bija atli-
kuši bērnu radīšanu uz vēlāku dzīves posmu. 
Ar to arī izskaidrojams jau 20. gs. pēdējos 
gados notikušais kaut nelielais dzimstības 
pieaugums tieši vecumgrupās pēc 30 un pēc 



LETonIKAs AVoTI

26

6.
 ta

bu
la

sa
im

es
 rī

cī
bā

 e
so

ša
is

 ie
nā

ku
m

s 
un

 s
oc

iā
lie

 tr
an

sf
er

ti 
m

ēn
es

ī u
z 

1 
sa

im
es

 lo
ce

kl
i 13

R
ād

ītā
ji,

 g
ad

s
Vi

sa
s

Vi
en

in
ie

ki

Vi
en

s 
no

 
ve

cā
ki

em
 a

r 
bē

rn
u 

līd
z 

16
 g

.

Pā
ris

 b
ez

 
bē

rn
ie

m

Pā
ris

 a
r 

bē
rn

ie
m

 lī
dz

 
16

 g
.

Pā
rē

jie

ar
 b

ēr
ni

em
be

z 
bē

rn
ie

m

Ie
nā

ku
m

i, 
LV

L 

 
19

98
79

,1
8

75
,9

9
66

,6
3

91
,1

9
83

,2
1

75
,2

0

 
20

05
11

0,
30

12
4,

55
87

,8
2

13
7,

79
10

6,
30

85
,1

9
11

6,
39

no
 t

ie
m

 s
oc

iā
lie

 
tr

an
sf

er
ti

 
19

98
20

,9
9

39
,5

9
15

,8
9

36
,6

4
7,

07
19

,4
5

 
20

05
26

,6
2

56
,1

4
21

,4
5

41
,7

8
14

,3
7

17
,8

6
26

,1
5

tr
an

sf
er

ti,
 a

ts
ka

ito
t 

pe
ns

ija
s

 
19

98
3,

69
1,

78
10

,0
2

1,
69

4,
60

3,
46

 
20

05
6,

52
5,

23
14

,6
5

2,
67

12
,5

8
7,

43
2,

37

ši
e 

tr
an

sf
er

ti 
%

 n
o 

ie
nā

ku
m

ie
m

 
19

98
4,

7
2,

3
15

,0
1,

8
5,

5
3,

4

 
20

05
5,

9
4,

2
16

,7
1,

9
11

,8
8,

7
2,

0



27

tam arī 25 gadiem (sk. 2. tab.). Sākot ar 
1999. gadu, Latvijā iestājās zināma dzimstī-
bas līmeņa stabilizācija, kam 21. gs. sākumā 
iezīmējusies arī tendence palielināties (sk. 
3. tab.). Tas liecina, ka kopš gadsimtu mijas 
īstenotā ģimenes atbalsta palielināšana ir bi-
jusi sekmīga.

Līdz 2006. gadam sasniegtais dzimstī-
bas kāpums vēl nebija pārsniedzis pat 1994. 
gada līmeni un vēl arvien tālu atpaliek no 
paaudžu nomaiņai nepieciešamā un pašu ie-
dzīvotāju savās ģimenēs vēlamā bērnu skaita  
(sk. 4. tab.). Tas liecina, ka vēl nepieciešama 
tālāka dzimstības veicināšanas pasākumu 
kopuma pilnveide un ģimenes varētu būt tai 
atsaucīgas, ja vien valsts piedāvājamie atbal-
sta veidi atbilstu viņu vajadzībām visā to ko-
pumā un visā bērnu audzināšanas laikā.

3. Dzimstības veicināšanas 
līdzšinējās politikas nepilnības

Mājsaimniecību budžeti dalījumā pēc 
bērnu skaita ģimenē uzrāda dažas zīmīgas 
sakarības (7. tab.). Visās saimēs ar bērniem 
ienākumi uz vienu tās locekli ir mazāki nekā 

tādās, kuru sastāvā bērnu nav, pat ja šo pie-
augušo vidū ir pensionāri ar visumā zemā-
kiem ienākumiem nekā nodarbinātajiem. Ja 
ienākumu samazinājums līdz ar apgādājamo 
skaita pieaugumu ir pašsaprotams, tad grūtāk 
saprast sociālo transfertu vidējā lieluma saru-
kumu lielākajās ģimenēs, salīdzinot ar tādām, 
kam tikai divi bērni. Tas šķiet klajā pretrunā 
ar ieviesto ikmēneša ģimenes pabalsta pieau-
gumu proporcionāli bērna dzimšanas secībai. 
Tas nozīmē, ka ievērojami mazāki ir citi ģime-
nēm ar bērniem izmaksājamie pabalsti un to 
starpā bērnu kopšanas pabalsts, kura apjoms 
atkarīgs no mātes vai tēva izpeļņas pirms bēr-
na dzimšanas. Kā rāda minētie mājsaimniecī-
bu budžeta dati, lielākajām saimēm samērā 
liela ir ienākumu daļa no lauksaimniecības. 
Tas tāpēc, ka tālu ne visi zemnieki var atļau-
ties lielas iemaksas savu ģimenes locekļu so-
ciālai apdrošināšanai, pēc kā tiek vērtēta viņu 
darba samaksa un aprēķināts bērnu kopšanas 
pabalsts. Tas pats var notikt ar citās nozarēs 
zemu apmaksātiem darbiniekiem vai ar mā-
tēm, kas pieskata vecākos bērnus un saņem 
mazāko bērnu kopšanas pabalstu.

DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

7. tab.
saimes ienākumi un to sastāvs atkarībā no bērnu skaita 2005. g. 14

Pamatrādītāji
Bez 

bērniem
1 2 

3 un 
vairāk

Ienākums mēnesī LVL 125.10 105.11 91.17 61.71

tai skaitā transferti, neskaitot 
pensijas

2.98 9.01 12.19 12.02

no visa, %

darba samaksa 59.6 74.9 71.5 60.2

no uzņēmējdarbības 10.1 8.9 9.7 14.4

tai skaitā lauksaimniecība 4.1 3.7 3.3 10.4

transferti 29.6 15.6 18.4 24.5

no tiem bez pensijām 2.4 8.6 13.4 19.4

pārējie 0.6 0.7 0.5 0.9
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Krass ienākumu samazinājums ir neiz-
bēgams lielākajai daļai ģimeņu, kad bērns 
pārsniedzis gada vecumu un bērnu kopšanas 
pabalsts krasi samazinās, bet ar trešo dzīves 
gadu vispār vairs netiek izmaksāts. Savukārt 
bērnu pirmsskolas iestādēs 2005. gadā bija 
uzņemti tikai 6,5% gadu veci bērni, 42,7% 
divu gadu vecie un 65,6% — trīsgadīgie15. 
Vecvecāki mazbērnu dzimšanas laikā, kad 
mātei ir vidēji 29 gadi (sk. 3. tab.), visbie-
žāk vēl nav sasnieguši pensijas vecumu  
(62 g.). Savukārt aukļu pakalpojumi liela 
pieprasījuma apstākļos kļūst tik dārgi, ka ne 
visas ģimenes tos spēj apmaksāt.

Jebkura ģimenes locekļa atteikšanās no 
profesionālā darba uz vairākiem gadiem bēr-
nu vai mazbērnu aprūpei neizbēgami rada 
kopējo ienākumu samazinājumu ne vien šais 
gados, bet arī atgriežoties varbūtēji mazāk 
apmaksātā darbā, saņemot mazāku pensiju 
u.c. sociālās apdrošināšanas izmaksas. Tādē-
jādi ģimenes paplašināšana izrādās pretrunā 
ar katra indivīda iespējām atbildīgi veidot sa-
vus ienākumus nākotnei. Šo pretrunu varētu 
novērst ar vietu nodrošinājumu pirmsskolas 
dienas aprūpes centros visiem tiem bērniem 
jau no gada vecuma, kuru vecāki to vēlas. 
Un tādu ir daudz: 15,6% ģimeņu ar gadu ve-
ciem, 24% ar divgadīgiem, 12% ar  trīsgadī-
giem bērniem16.

Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienī-
bā ar brīvo darbaspēka kustību tās robežās 
un daudzu darbaspējīgo izceļošanu uz Rie-
tumvalstīm augstākas darba samaksas mek-
lējumos, kā arī 90. gadu zemās dzimstības 
dēļ valstī ir neizbēgams aktīvā vecuma cil-
vēku skaita samazinājums ar to pašu 2004. 
gadu. Tā dēļ valdības līmenī jau atzīts, ka jā-
izmanto visas iespējas nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanai. Viens no paņēmieniem būtu 
arī ģimeņu interesēm atbilstošā bērnu pirms-
skolas iestāžu attīstība, taču tas nav vienā 
divos gados paveicams17.

Kā jau iepriekš minēts, 90. gadu sāku-
mā pilnīgi pretējās situācijas apstākļos darba 

tirgū izvēlētie ģimenes atbalsta veidi vedinā-
ja bērnus aprūpēt mājās, un daudzu bērnu 
dārzu ēkas tika privatizētas. Mūsdienās jāceļ 
jaunas, kas prasa pašvaldību līdzekļus un lai-
ku. Papildu grūtības rada gadsimta pirmajos 
gados valsts noteiktā prasība pēc augstākās 
pedagoģiskās izglītības vai vismaz uzsāktām 
studijām šai jomā visiem bērnudārzu audzi-
nātājiem, kas gan netiek prasīts vecākiem, 
audzinot bērnus mājās. Šīs prasības dēļ dau-
dzas pieredzējušas audzinātājas, kam bija ti-
kai vidējā pedagoģiskā izglītība, bija spiestas 
aiziet no darba, bet jaunās studējušās spe-
ciālistes nelabprāt iet uz pirmsskolas iestā-
dēm zemās samaksas dēļ. Tāpēc jau esošos 
dienas aprūpes centrus grūti nodrošināt ar 
darbiniekiem.

Apgrūtināta ir arī nelielu grupu izveide 
kaimiņu bērnu pieskatīšanai kopā ar savē-
jo un tā saucamo rotaļu vai atpūtas istabu 
iekārtošana darba vietās darbinieku bērnu 
pieskatīšanai. Sanitārās prasības tādām ir tik 
augstas, kā reti kuram bērnam ir nodrošinā-
tas mājās, iepirkšanās vietās, kur mātei tie 
jāņem līdzi u.c. Tāpēc šādas aprūpes iespē-
jas nākas organizēt neoficiāli, un ziņu par to 
izplatību nav. 

Topošie vecāki pēc paziņu vai arī savas 
pieredzes ar pirmo bērnu, protams, labi 
zina, kādas lamatas tos gaida, kad bērns 
būs sasniedzis gada vecuma. Tāpēc gadsim-
ta sākumā Latvijā novērotais dzimušo skai-
ta pieaugums noticis galvenokārt uz pirmo 
bērnu rēķina, kas dzimst kā ģimenes būtības 
piepildījums, mātes pašapliecinājums vai tē-
vam par prieku18. Savukārt otrie un trešie, 
bez kuriem nevar notikt paaudžu nomaiņa, 
līdzšinējos apstākļos tiek atlikti uz laiku, kad 
valsts atbalsts būs atbilstošāks mūsdienīgas 
ģimenes dzīvei.

2008. gada pasaules ekonomiskā krīze 
Latvijā izraisīja nepieciešamību samazināt 
izmaksas gan no valsts, gan sociālā budžeta. 
Tas būtu piemērots brīdis bērnu kopšanas jeb 
vecāku pabalsta izmaksas principa maiņai. 
Kā jau minēts, ieviešanas laikā 2005. gadā 
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tas tika finansēts no valsts budžeta, jo to 
maksāja arī sociāli neapdrošinātām mātēm. 
Taču atšķirībā no universālajiem (vienreizējā 
piedzimšanas pabalsta un ikmēneša ģimenes 
pabalsta), kas visām atbilstošajām ģimenēm 
tiek izmaksāti vienādā apjomā, vecāku pabal-
stu apjoms sākotnēji bija atkarīgs no pabalsta 
saņēmēja nodarbinātības un visu laiku — arī 
no iepriekšējā gada izpeļņas.

Tāda kārtība ir raksturīga sociālās apdro-
šināšanas pabalstiem, kas varētu būt viens 
no iemesliem, kādēļ ar 2008. gadu šo pa-
balstu sāka finansēt no sociālā budžeta. Taču 
daļa jauno vecāku līdz tam nav strādājuši un 
nav bijuši sociāli apdrošināti, un tādu 2008. 
gadā bija apmēram ceturtdaļa pabalsta saņē-
mēju. Viņiem šo pabalstu piešķir mazākā un 
fiksētā apmērā, un tas pilnībā atbilst valsts 
sociālo pabalstu būtībai: atbalstīt noteiktām 
iedzīvotāju grupām piederīgas personas si-
tuācijās, kad objektīvu apstākļu dēļ radušies 
papildu izdevumi (bērnam!) un persona pati 
nespēj gūt ienākumus, jo jāpieskata jaundzi-
mušais. Šo situāciju nebūtu pareizi uzskatīt 
par sociālā riska gadījumu(!), kad paredzēts 

DZIMSTĪBA UN ĢIMENES POLITIKA LATVIJĀ 1990.–2009. GADĀ

kompensēt ienākumu zudumu no sociālās 
apdrošināšanas iemaksām.

Divējādās pabalstu būtības dēļ atšķiras 
arī to apjoma noteikšanas kārtība — atbilsto-
ša sociālās apdrošināšanas iemaksu algai vai 
visiem vienāda, ja ir viens un tas pats piešķir-
šanas iemesls.

Vecāku pabalsta gadījumā neviens no 
principiem nav konsekventi ievērots, un tādēļ 
diskusijas par to turpinās kopš tā sagatavoša-
nas laika 2004. gadā. Toreiz valdība izšķīrās 
par jaukto kārtību. Sekoja gan sūdzības Sa-
tversmes tiesā par tiesībām pabalstu saņemt, 
arī vecākiem nepārtraucot apmaksāto darbu 
bērna dzīves pirmajā gadā, gan augoša ģime-
ņu nevienlīdzība.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras datiem, par 2008. gadu pabalsts mak-
simālā apjomā (virs 500 Ls mēnesī) piešķirts 
13% no visiem saņēmējiem, un viņu vidū 
vairāk par pusi ir vīrieši. Visticamāk, viņi ģi-
menēs izvēlēti par pabalsta saņēmējiem tieši 
algas un līdz ar to lielāka pabalsta apjoma 
dēļ, nekā to saņemtu māte. Toties viņa, ie-
spējams, ir īstā bērna pieskatītāja, kamēr tēvs 

8. tab.
Vecāku pabalsta saņēmēju sadalījums pēc apjoma un saņēmēja dzimuma,  
2008. gadā martā* (procentos)

Pabalsta 
apjoms 

mēnesī, LVL

Saņēmēju 
sadalījums 
pēc apjoma

Saņēmēju dzimums no 
visiem, sadalījums pēc 

pabalsta apjoma

Saņēmēju dzimums pabalstu 
lieluma grupās

māte tēvs māte tēvs

50 22,8 32,1 2,1 97,1 2,9

63–199 33,1 34,4 30,2 71,7 28,3

200–349 20,2 17,2 26,8 58,8 41,2

350–499 11,2 8,7 16,9 53,4 46,6

500+ 12,7 7,6 34,0 41,4 58,6

N 21627 14934 6693 14934 6693

* VSAA statistikas daļas dati 2008. g. apr.
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turpina strādāt. Domājams, ka tādās ģimenēs 
pabalsts palīdz ne vien saglabāt iepriekšējo 
ienākumu līmeni, kā sākotnēji pamatoja pa-
balstu diferenciāciju, bet pat uzlabo materiā-
lo nodrošinājumu.

Visās ģimenēs tādu iespēju palielināt 
ienākumus bērna pirmajā dzīves gadā nav, 
tāpēc vecāku algas un nodarbinātības rak-
stura dēļ pieaug nevienlīdzība un bērnu dis-
kriminācija. Lai šādu netaisnību novērstu, 
budžeta izmaksu samazināšanas nolūkā būtu 
lietderīgi to darīt uz turīgāko ģimeņu rēķina 
un atgriezties pie sākotnēji noraidītā vienāda 
vecāku pabalstu apjoma varianta. Tam būtu 
vairākas priekšrocības:
n jau minētais visiem bērniem vienāda 

valsts atbalsta nodrošinājums;
n sociālā budžeta izmaksu ietaupījums, kas 

būtu atkarīgs no pabalsta izvēlētā apjo-
ma: ja to noteiktu 200 Ls mēnesī, kas ti-
kai nedaudz pārsniedz līdzšinējo minimā-
lo algu, ietaupījums pārsniegtu trešdaļu 
no pēdējo gadu izmaksām, kad vidējais 
vecāku pabalsta apjoms bija 331,5 Ls;

n pabalsta apjoma pieaugums vairāk nekā 
pusei jaundzimušo vecākiem un tā mini-
mālais samazinājums vēl piektajai daļai 
(sk. tab.) mazāk postoši atsauktos uz 
dzimstības līmeni valstī, nekā ar 2009. 
gada otro pusi noteiktais pabalsta sama-
zinājums strādājošiem vecākiem neatka-
rīgi no viņu algas un pabalsta apjoma;

n tiktu novērsta ģimeņu ieinteresētība pār-
iet uz darba samaksu aploksnēs vai uz 
citu personu vārda: tādu iespēju nodroši-
na darbaspējīgo iedzīvotāju tiesības strā-
dāt vairākās darbavietās par pilnu algu 
atšķirībā no pensionāru un nodarbināto 
vecāku ierobežotām tiesībām pilnībā sa-
ņemt ienākumus no diviem avotiem;

n mazinātos to ierēdņu darba apjoms, kam 
diferencētā pabalsta apjoma dēļ nākas 
atkārtoti to pārrēķināt dažādu pārmaiņu 
dēļ vecāku nodarbinātībā, kā arī pastāvīgi 
atjaunot informāciju par to no citu iestāžu 
vācamām ziņām.

2009. gada jūnijā valdība un Saeima ap-
rakstīto pabalsta izmaksu variantu pat neap-
sprieda un līdz ar to atteicās no minētajām 
vienāda pabalsta priekšrocībām, nepieminot 
to vietā akceptētā varianta varbūtējās po-
zitīvās iezīmes. Tādējādi var prognozēt, ka 
vecāku pabalstu apjoma mazināšana strādā-
jošiem vecākiem pasliktinās vairuma ģimeņu 
ar jaundzimušiem materiālo stāvokli un līdz 
ar to izredzes kaut vai uz esošā dzimstības 
līmeņa saglabāšanos. Tātad tiks radīti jauni 
draudi iedzīvotāju sastāva pakāpeniskai at-
jaunināšanai un darbaspēka papildinājumam 
20 gadu attālā nākotnē.

secinājumi 
Dzimstību raksturojošo datu analīze 

saistībā ar valsts ģimenes politikas pasāku-
miem laikposmā kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas liek secināt, ka vēl nav panākts 
pietiekams dzimušo skaita pieaugums. Da-
ļēji tas būtu izskaidrojams ar stipri novēloto 
materiālā pabalsta palielinājumu ģimenēm 
ar bērniem — jau pēc vissmagākā bezdarba 
un nabadzības izplatības posma līdz pat 90. 
gadu beigām. Tieši tad radās neticība varas 
pārstāvju rūpēm par valsts ilgtspējīgu attīs-
tību un iedzīvotājiem kā tās pastāvēšanas 
pamatu.

Par otru un būtiskāko iemeslu uzskatāma 
orientācija uz novecojušu ģimenes modeli — 
ar vienu pelnītāju un vienu aprūpētāju, kas 
līdz pat skolas gaitu sākumam pieskatītu 
bērnus mājas apstākļos. Tā kā jaundzimušo 
aprūpi parasti uzņemas māte, šāds ģimenes 
modelis nozīmē ne tikai ģimenes iztikas lī-
dzekļu samazinājumu par mātes algas apjo-
mu, bet arī risku palikt bez kādiem līdzekļiem 
pelnītāja tēva mūsu apstākļos visai biežās 
priekšlaicīgās nāves gadījumā. Ģimenēs ar 
tēvu pelnītāju un māti aprūpētāju mātēm 
būtu pilnīgi jāatsakās no savām cilvēktiesī-
bām uz nodarbošanās izvēli, neatkarību, ko 
dod patstāvīgi ienākumi, cilvēka cienīgu dar-
ba samaksu (kas ir retāk pieejama pēc ilgiem 
pārtraukumiem) un iztikai pietiekamu pensi-
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ju (kas ir iespējama, strādājot ilgākus gadus 
un labāk apmaksātā darbā). Visu šo apstākļu 
dēļ tirgus ekonomikas apstākļos, kur katrs 
atbildīgs pats par savu labklājību, un postin-
dustriālā sabiedrības attīstības posmā, kad 
darba tirgū pārsvarā ir sievietēm piemērotas 
darba vietas, bet bērnu skološanas ilgums un 
izmaksas nemitīgi pieaug, kādreizējais viena 
pelnītāja ģimenes modelis vairs neapmierina 
cilvēku vajadzības19. Ne velti Eiropas valstu 
starpā augstākā dzimstība ir Francijā un Zie-
meļvalstīs, kas ģimenēm piedāvā pašvaldību 
uzturētus bērnu dienas aprūpes centrus, un 
viszemākais Dienvideiropas zemēs, kas pa-
ļaujas uz bērnu aprūpi ģimenēs20.

Latvijā pastāv virkne apstākļu par labu 
orientācijai uz atbalstu divu pelnītāju ģime-
nei, nodrošinot visiem gribētājiem vietas bēr-
nu pirmsskolas iestādēs. Šādu apstākļu vidū 
minams gadsimta pirmajos gados izjustais 
pietiekami kvalificēta darbaspēka trūkums 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, ieskai-
tot ārstniecību, izglītību un tirdzniecību, kur 
nodarbinātas galvenokārt sievietes. Tieši 
sievietēm Latvijā ir vidēji augstāks izglītības 
līmenis nekā vīriešiem. Tāpēc ilgstoši pro-
fesionāla darba pārtraukumi uzskatāmi par 
viņu izglītošanā izlietoto valsts un ģimenes 
līdzekļu izšķērdēšanu. Darba samaksa Latvijā 
vēl arvien ir pārāk zema, lai viens pelnītājs 
spētu apgādāt ģimeni ar vairākiem bērniem, 
šādas ģimenes pastāvēšanai ir nepieciešami 
divi pelnītāji. Ģimeņu nespēja nepietiekamu 
ienākumu dēļ audzināt savā saimē vēlamo 
bērnu skaitu izraisītu pamatotu neapmierinā-
tību ar savas dzīves kvalitāti un arī ar valsti, 
kas nav radījusi šādas iespējas.

Tāpēc ir laiks valsts mērogā novērst visus 
kavēkļus straujākai bērnu dārzu izveidei. Bez 
pretrunu novēršanas starp sociālo apdrošinā-
šanu un bērnu mājas aprūpes nepieciešamī-
bu, kā arī vairāku citu jau minēto problēmu 
risinājumu tas dotu iespēju tērēt mazāk valsts 
un pašvaldību līdzekļu ģimeņu pabalstu tā-
lākam palielinājumam un palīdzībai trū-
cīgajiem.

Turpmāk ģimenes paplašināšanos vei-
cinošo atbalsta veidu izvēlē būtu lietderīgi  
izvēlēties tādus, kas saņemami neatkarīgi no 
vecāku mantiskā stāvokļa un nodarbinātības. 
Tas novērstu nepieciešamību valsts institūci-
jām pārbaudīt saņēmēju sniegtās ziņas, bet 
pretendentiem — kārdinājumu dažādi blēdī-
ties, lai iegūtu tiesības uz lielāku pabalstu. 
Tad tiesības uz valsts atbalstu (nerunājot 
par pašvaldību sociālo palīdzību trūcīgajiem) 
būtu tieši atkarīgas no vēlamās rīcības, bērnu 
skaita un vecuma, viņu mācību aktivitātes, 
bet vecākiem būtu radītas iespējas savas no-
darbinātības izvēles brīvībai.
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EfforTs To rAIsE BIrTH rATE In LATVIA 1990–2009

Pārsla Eglīte

summary

Key words: family policy, ways of support to families, family model, child care leave, family 
allowance 

During almost the whole post-war period, the birth rate in Latvia was too low to ensure replace-
ment of generations. Only in 1983–1989, it exceeded the previous level, the total birth rate 
being 2,039–2,207. 
In the 1990s, during transition to free market economy, with radical political and economic 
changes, the birth rate decreased almost twice. This drastic decrease was caused by the reasons 
common for post-socialist countries – a high degree of unemployment and poverty. An additional 
reason for Latvia was the specific ethnic composition of the population. Due to massive coloniza-
tion since 1944, the share of the titular nation had decreased to 52% in 1989. After the dis-
solution of USSR, colonists and their descendants felt uncomfortable in the previously occupied 
national state, now having lost their rather high privileges. Their fertility decreased more rapidly, 
and the difference grew between the share of Latvians among the total number of residents and 
children born to ethnic Latvian mothers.
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The necessity to support families with children was recognized by the government since the first 
years of state’s regained independence. In 1990, a monthly family allowance for each child was 
established. Prolongation of child care leave with fixed allowance was accepted, for employed 
mothers up to the child’s three years of age. The latter corresponded to the appearance of unem-
ployment in the labour market, and large numbers of child-care centres were closed. Since July 
1994, mothers have been entitled to birth grant (the amount of which is twice more if pregnancy 
is observed from the 12th week).
Due to enormous inflation during several years women have preferred paid employment, but hav-
ing no child care centres available, nor enough income for maintenance of children while staying 
at home, families were forced to limit the number of children. At last, since the middle of 1998, 
the child care allowance was enlarged during the first one-and-a-half years; from the beginning 
of 1999, monthly family allowance was also enlarged by 1.2 times for the 2nd child and by 1.6 
times for the 3rd and sequent children. This had an immediate positive effect on fertility stabiliza-
tion, and since the very beginning of the 21st century, even its slight increase.
Beginning with 2001, fathers were entitled to ten-day paternity leave (since 2004, they receive 
allowance proportional to their wage).
From January 2005, the very basis of child care allowance, up to child’s one year of age, was 
cardinally changed: for the employed it was made equal to real wage; for those not employed — 
at a level a bit under the minimal wage. Since March 2007, the allowance is paid regardless 
of employment. Child care leave and the corresponding allowance can be received by any of the 
parents or divided between them in proportion chosen by themselves. 
In the current situation of the labour market in Latvia, and concerning its prospects, it would be 
useful to raise the employment level including women with young children. It may come true 
only on condition that there is full supply of child care facilities so that parents could return to 
job – otherwise they find themselves in a trap, since after child’s first year of age the allowance 
becomes too small to ensure even the child’s maintenance not to mention even that of the carer. 
Most of the parents find that the number of children is to be limited at least up to the moment 
when the state support would be adequate for two-earners families and sufficient not only for 
the first year of child’s life.
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Ievads
Mūsdienās plaši atzīts, ka cilvēku pārvie-

tošanās ir savstarpēji saistīta ar sabiedrībā un 
valstī notiekošajiem procesiem. Iedzīvotāju 
migrācija nodrošina darbaspēka ģeogrāfisko 
kustību, veido pieredzi un zināšanas, kā arī 
ietekmē ekonomisko attīstību un sabiedrības 
labklājību. Indivīdiem, ģimenēm un māj-
saimniecībām mobilitāte ir veids, kā īstenot 
nodomus un reaģēt uz iespējām1. Migrāci-
jai ir komplekss raksturs, ne tikai skaidrojot 
procesa telpiskās, ekonomiskās un sociālās 
izpausmes, bet arī analizējot procesos ie-
saistīto iedzīvotāju sastāvu un pārcelšanās 
motīvus. Cilvēku pārvietošanās tiek skaidrota 

dažādu teorētisku pieeju ietvaros, sākot jau 
ar vācu ģeogrāfa Ernsta Ravenšteina formu-
lētajiem migrācijas likumiem 19. gs. beigās, 
līdz pat mūsdienu daudzveidīgajām mobilitā-
tes formām2. Zināmākās ir mikro un makro-
analītiskā tradīcija, koncentrējot izpēti indivī-
du un ģimeņu līmenī vai analizējot plašākas 
migrācijas plūsmu iezīmes un iesaistīto iedzī-
votāju sastāvu3. Ģeogrāfijā būtisks ir migrā-
cijas telpiskais raksturs: attālums, teritoriju 
pievilcība, vietas nozīme u.c.4 Tādēļ pētījumu 
teorētisko un metodisko pieeju klāstā arvien 
redzamāks ir reģionālais mērogs5. Iedzīvotā-
ju kustības reģionālais raksturs rāda dažādu 
teritoriju novietojuma īpatnības, attīstības  

IEKŠZEMES MIGRĀCIJAS REĢIONĀLĀS 
DIMENSIJAS LATVIJĀ

Māris Bērziņš, 
MSc. geogr. 

Atslēgas vārdi: iekšzemes migrācija, reģionālās atšķirības, iedzīvotāju sastāvs, migrācijas 
motīvi, suburbanizācija

Jaunākie mobilitātes pētījumi akcentē iedzīvotāju pārvietošanās komplekso raksturu. Rakstā 
analizētas un izvērtētas Latvijas iekšzemes migrācijas reģionālās iezīmes laikā no 1998. 
līdz 2008. gadam. Pētījuma mērķis ir noskaidrot reģionālajā migrācijā iesaistīto iedzīvo-
tāju sastāvu, kā arī analizēt dzīvesvietas maiņas motīvu atšķirības migrācijas reģionālajām 
plūsmām. Rakstā izmantots Latvijas Universitātē īstenota pētījuma “Darbaspēka ģeogrāfis-
kā mobilitāte” iedzīvotāju aptaujas datu masīvs (8005 respondenti). Pētījuma rezultāti pa-
rāda, ka starpreģionu migrācijā vērojama iedzīvotāju koncentrācija valsts centrālajā daļā. 
Turklāt liela daļa pārvietošanās plūsmu ir tieši saistītas ar galvaspilsētu. Migrācijas plūsmu 
noturīgumu starp Rīgu un Pierīgu nosaka suburbanizācijas procesu intensitāte. Iedzīvotāju 
sastāvs migrācijas plūsmām starp reģioniem un reģionu robežās ir atšķirīgs. Pētījuma re-
zultāti apstiprina, ka lielāka varbūtība iesaistīties migrācijā starp reģioniem bija izglītotam, 
profesionāli kvalificētam darbaspēkam, pārsvarā latviešiem, iedzīvotājiem ar vidējiem un 
augstiem ienākumiem. Turpretī dzīvesvietu reģiona robežās pārsvarā mainīja citu tautību 
pārstāvji, ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā, kā arī mazāk izglītoti un mazkvalificēti 
nodarbinātie, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Dzīvesvietas maiņas motīvu analīze rāda, 
ka starpreģionu migrācija saistīta ar izglītības iegūšanu un lētākas dzīves meklējumiem citā 
reģionā. Turpretī reģiona robežās augstāka varbūtība pārvietoties saistīta ar piemērotas dzī-
ves vides meklējumiem.
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pakāpi, pievilcību un dzīves kvalitātes as-
pektus. Eiropas Savienības paplašināšanās 
kontekstā aktuāli ir migrācijas pētījumi par 
aktīvā darbaspēka un jauniešu aizplūšanu 
no Latvijas6. Vairākos pētījumos ir vērtēti arī 
iekšzemes migrācijas procesi reģionālā mēro-
gā7. Iedzīvotāju mobilitātes daudzpusīgums 
neliedz paplašināt līdzšinējo migrācijas pētī-
jumu pieredzi ar jaunām atziņām par migrā-
cijas reģionālo raksturu Latvijā.

Rakstā analizētas un izvērtētas iekšze-
mes migrācijas tendences no 1998. līdz 
2008. gadam. Aplūkotais periods atspoguļo 
jaunākās iedzīvotāju pārvietošanās iezīmes 
un raksturo samērā noturīgu ekonomiskās 
izaugsmes laika posmu Latvijas tautsaim-
niecībā. Izpēte koncentrēta uz pārvietošanās 
plūsmu reģionālajām atšķirībām, vērtējot 
starpreģionu migrāciju un iedzīvotāju pār-
vietošanos reģiona robežās. Darba mērķis ir 
sekmēt iekšzemes migrācijas izpēti Latvijā, 
nosakot reģionālajā migrācijā iesaistīto iedzī-
votāju sastāvu, kā arī analizēt dzīvesvietas 
maiņas motīvu reģionālās īpatnības. Rakstā 
izmantoti gan pieejamie migrācijas uzskai-
tes statistikas dati, gan Latvijas Universitātē 
īstenota pētījuma iedzīvotāju aptaujas datu 
masīvs. Pētījums veidots, aptverot gan mikro, 
gan makroanalītisko pieeju. Bez tam analīzē 
ņemti vērā gan migrāciju ietekmējošie ekono-
miskie mehānismi, gan indivīdu dzīvesgāju-
ma apsvērumi. Šāda pieeja ļauj izprast mig-
rācijas ietekmējošo faktoru daudzveidīgumu. 
Galvenais uzdevums ir skaidrot reģionālās 
migrācijas iezīmes Latvijā, pielietojot iespē-
jami plašāku rādītāju loku.

Migrācijas izpēte, galvenie 
rādītāji un pārcelšanās motīvi

Daudzi autori migrācijas procesu analīzi 
izvērš mikro jeb indivīdu, ģimeņu vai māj-
saimniecību līmenī. Šajos pētījumos būtiska 
ir iedzīvotāju izšķiršanās pārcelt dzīvesvietu 
vai iesaistīties svārstmigrācijā. Otra daļa pētī-
jumu vērsti uz teritorijas un vietas raksturojo-
šo rādītāju analīzi vai iedzīvotāju sastāva un 

grupu raksturojumu. Tās ir strukturālās makro 
teorijas, kas vispārina iedzīvotāju pārvietoša-
nās datus un pēta kopsakarības8. Indivīdu 
pieņemtie lēmumi pārvietoties ir pašregulē-
joši attiecībā uz sociāli ekonomisko rādītāju 
teritoriālajām atšķirībām9. Nereti starpreģio-
nu migrācijas rezultātā teritoriālās atšķirības 
izlīdzinās un summējas kā migrācijas apjo-
mu sarukums. Mobilitātes jaunākie teorētis-
kie virzieni norāda uz dinamisku pieeju, kur 
indivīdu līmenī pieņemtie lēmumi ietekmē 
kopējās migrācijas plūsmas un otrādi10. Tā-
dējādi iedzīvotāju pārvietošanos ietekmē gan 
ekonomikas strukturālie rādītāji un sabiedrī-
bas struktūra, gan arī mājsaimniecību stra-
tēģijas un lēmumu pieņemšanas individuālie  
aspekti.

Iedzīvotāju pārvietošanās izpētei ir gara 
attīstības vēsture ar dažādiem teorētiska-
jiem konceptiem. Migrācijas izpētē plaši 
izmantota neoklasiskā ekonomikas teorija, 
kas iedzīvotāju rīcībai meklēja racionālu eko-
nomiski pamatotu skaidrojumu. Tradicionāli 
tā analizēja ekonomiskās atšķirības starp iz-
ceļošanas un ieceļošanas reģioniem, kā arī 
ģeogrāfiskās darbaspēka pieprasījuma–pie-
dāvājuma un ienākumu atšķirības11. Pozi-
tīvs migrācijas saldo ir ekonomiski spēcīgos 
reģionos ar augošu darba tirgu12. Pazīstamā-
kā pieeja, skaidrojot darbaspēka migrāciju 
starp reģioniem indivīdu līmenī, ir ienākumu 
jeb atalgojuma teritoriālās atšķirības13. Lielā-
kas paredzamās ienākumu atšķirības starp 
izceļošanas un ieceļošanas reģioniem veici-
na intensīvāku migrāciju14. Šādas sakarības 
starp migrācijas procesiem, telpisko rakstu-
ru un makroekonomiskajiem rādītājiem ir 
plaši diskutētas un atspoguļotas migrācijas 
literatūrā. Tomēr neoklasiskās ekonomikas 
teorijas ietvaros tādi faktori kā zināšanas, 
produktivitāte, izglītība un intelektuālais 
kapitāls tika uzskatīti par blakusfaktoriem 
migrācijā. Laika gaitā neoklasisko migrāci-
jas teoriju papildināja cilvēka kapitāla pieeja, 
kas migrāciju skaidro kā ilgtermiņa ieguldī-
jumu cilvēka kapitālā, izsverot pārcelšanās  
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ieguvumus un zaudējumus, kā arī iespējas īs-
tenot iegūtās zināšanas un uzkrāto pieredzi15. 
Attīstot cilvēka kapitāla migrācijas modeli, 
bez ekonomiskajiem radītājiem un ienākumu 
ģeogrāfiskajām atšķirībām pētnieki pievērsās 
arī virknei citu migrāciju ietekmējošo faktoru. 
Vairākos pētījumos tiek atzīts, ka migrācijas 
lēmumu pieņemšanā arvien nozīmīgāka loma 
ir sociālajām saitēm, darbaspēka radošu-
mam, kultūras vērtībām un dzīvesveidam16. 
Pārcelšanās iespējas sevišķi palielina, bet ris-
kus samazina radniecības saites, draugu loks 
un dažādi informācijas apmaiņas tīkli. Atse-
višķi pētnieki saistībā ar migrācijas rādītāju 
daudzveidību apgalvo, ka ir notikusi pāreja 
uz patēriņa virzītu migrāciju, kas aizstāj uz 
ražošanu orientēto pārvietošanos17. Tas sa-
skan ar pasaulē atzīta ģeogrāfa Vilbura Ze-
ļinska (Wilbur Zelinsky) izvirzīto mobilitātes 
transformācijas teoriju18. Autors apgalvoja, 
ka migrācijas procesi ir cieši saistīti ne vien 
ar ekonomisko attīstību, bet arī pārmaiņām 
sabiedrībā un tehnoloģisko progresu. 

Iepriekš aplūkotie iedzīvotāju pārvieto-
šanās rādītāji skaidro migrācijas uzvedības 
modeļa ekonomiskos un individuālos rakstur-
lielumus. Redzams, ka ekonomisko rādītāju 
izpētes tradīcija ir ļoti spēcīga un plaši ana-
lizēta. Tāpat arvien plašāks pētījumu loks ir 
pievērsts cilvēka dzīvesgājuma modelim un 
migrējošo iedzīvotāju sastāvam19. Migrācijai 
ir selektīvs raksturs, un intensitāte būtiski 
mainās atkarībā no vecuma20. Augstākā mig-
rācijas intensitāte parasti ir vecuma grupā no 
20 līdz 29 gadiem. Šajā vecuma grupā rak-
sturīgi tādi svarīgi cilvēka dzīves notikumi kā 
izglītības iegūšana, darba gaitu uzsākšana un 
ģimenes veidošana. Turklāt šie notikumi bieži 
ir saistīti ar migrāciju.

Savukārt attālums, kas migrantiem jā-
pārvar, nosaka mobilitātes veidu, raksturu 
un iemeslus. Sociāli ekonomiskās attīstības 
līdzsvara trūkums starp reģioniem bieži tiek 
uzskatīts par galveno migrācijas cēloni21. 
Turklāt pārvietošanās starp reģioniem ir 
efektīvs mehānisms reģionālo ekonomisko 

atšķirību izlīdzināšanā Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīs 20. gs. 90. gadu 
pārejas periodā22. Cilvēki pamet reģionus 
ar augstu bezdarba līmeni un dodas uz te-
ritorijām, kur ir pieprasījums pēc darbaspē-
ka. Pētījumā autors tomēr konstatē — lai 
arī migrācijas plūsmas un saldo rādītāji 
savstarpēji korelē ar reģiona ekonomisko 
attīstību, migrācija tomēr ir maziedarbīga, 
izlīdzinot atšķirības pārejas ekonomikas val-
stīs. Tas sakrīt ar secinājumu, ka migrācijas 
selektīvais raksturs vairāk pastiprina, nevis 
izlīdzina atšķirības starp reģioniem23. Labāk 
kvalificēts un izglītots darbaspēks ir mobi-
lāks un pamet ekonomiski vājākos reģionus 
un perifēriju, tādējādi tikai pastiprinot teri-
toriālo neviendabību. Reģionālās migrācijas 
izpētē tradicionāli pielietotie makro rādītā-
ji ir nodarbinātības un bezdarba līmenis24. 
Starpreģionu ģeogrāfiskā mobilitāte tradi-
cionāli saistīta ar darba tirgu un teritoriju 
ekonomiskās attīstības raksturlielumiem, 
bet nelielu attālumu pārvarēšana, gluži pre-
tēji, ar pārmaiņām mājsaimniecību struk-
tūrā, dzīvesveidu un cilvēka dzīvesgājuma 
modeli25. Jaunākie empīriskie pētījumi lie-
cina, ka cilvēki no blīvi apdzīvotiem reģio-
niem ir mazāk tendēti migrēt lielos attālu-
mos26. Gadskārtējie iedzīvotāju apsekojuma 
dati Amerikas Savienotajās Valstīs liecina, 
ka pārvietošanos reģiona robežās nosaka 
mājokļa un ģimenes apstākļi27. Cits pētī-
jums par pārvietošanās iemesliem Apvieno-
tajā Karalistē apliecina, ka nelieli attālumi 
raksturīgi dzīvesvietas maiņai, kas saistīta 
ar mājokļa apstākļiem un dzīvesgājuma mo-
deli28. Turklāt migrācijas motīvus ļoti bieži 
var izskaidrot, analizējot iesaistīto iedzīvo-
tāju vecumstruktūru, kas norāda uz ciešu 
saikni ar dzīvesgājuma modeli29. Kopumā 
reģionālajā migrācijā tiek analizēti indivīdu 
raksturojošie rādītāji cilvēka dzīvesgājuma 
un paredzamo ienākumu atšķirību modeļa 
ietvaros, kā arī savstarpēji novērtēti mobili-
tātes telpiskie, motivācijas un darba tirgus 
strukturālie rādītāji.
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Pētījuma dati un metodes

Dati
Iekšzemes migrācijas apjomu noteikša-

nai, plūsmu analīzei, kā arī migrācijas saldo 
un intensitātes aprēķinos izmantoti Centrā-
lās statistikas pārvaldes demogrāfijas sta-
tistisko datu krājumā publicētie dati. Infor-
mācija ir pietiekama, analizējot iedzīvotāju 
iekšzemes pārvietošanās reģionālos veidus, 
bet ir ierobežoti izmantojama, pētot migrā-
ciju starp dažādiem apdzīvojuma hierarhijas 
līmeņiem.

Pārvietošanās motīvu un migrējošo 
sastāva raksturošanai darbā izmantots 
iedzīvotāju aptaujas datu masīvs no Eiro-
pas Savienības struktūrfondu Nacionālās 
programmas “Darba tirgus pētījumi” ie-
tvaros veiktā pētījuma “Darbaspēka ģeo-
grāfiskā mobilitāte” (Projekta Nr. VPD1/
ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003). Pētījums 
veikts Latvijas Universitātē 2005.–2007. 
gadā un aptaujas izlase aptvēra 8005 
respondentus darbaspējas vecumā no 15 
līdz 65 gadiem. Atbilstoši Centrālās sta-
tistikas pārvaldes datiem, 2006. gada sā-
kumā Latvijā bija 1 629 197 iedzīvotāji 
darbaspējas vecumā. Sasniegtais izlases 
apjoms sniedz reprezentatīvus datus ne 
tikai par Latviju kopumā, bet arī par kat-
ru Latvijas reģionu atsevišķi30. Pētījuma 
izlase veidota no 800 izlases punktiem pa 
desmit respondentiem katrā un sadalīta 
divās daļās — Rīgā 1001 respondents, 
bet pārējā Latvijā 7004 respondenti. Rīgai 
zemāks reprezentācijas līmenis izvēlēts 
gan tāpēc, ka tā ir viena pašvaldība, gan 
tāpēc, ka valsts mērogā vairumā gadījumu 
tā ir migrācijas galamērķis, ne avots. 
700 izlases punkti Latvijas reģionos tika 
proporcionāli sadalīti starp Latvijas rajo-
niem un republikas pilsētām, izņemot Rīgu. 
Jāatzīmē, ka dalījums atbilst situācijai 
pirms 2009. gada teritoriāli administratīvās 
reformas. Izlasē aptvertās apdzīvotās vie-
tas ārpus galvaspilsētas tika sadalītas 

pilsētās un trīs veidu lauku pašvaldībās, 
atbilstoši ģeogrāfiskajam novietojumam, 
sasniedzamībai un iedzīvotāju blīvumam. 
Minētais dalījums ļauj noteikt migrācijā 
iesaistīto un mazāk mobilo iedzīvotāju 
sastāvu, kā arī analizēt dzīvesvietas maiņas 
motivāciju dažādos apdzīvojuma hierarhi-
jas līmeņos.

Šajā pētījumā migranti ir tie aptaujas 
respondenti, kas pastāvīgo dzīvesvietu 
mainījuši starp pašvaldībām pēdējo des-
mit gadu laikā. Diemžēl dati ļauj analizēt 
tikai pēdējo pārcelšanās gadījumu un 
nav zināms, cik reizes un kādos virzie-
nos respondents pastāvīgo dzīvesvietu ir 
mainījis atkārtoti. Kopumā no visiem res-
pondentiem 1180 dzīvesvietu ir mainījuši 
pēdējo desmit gadu laikā un 20,2% no 
tiem to ir paveikuši pēdējā gada laikā 
(2006). Izlases kopējais raksturojums un 
sadalījums galvenajās grupās, kā arī to 
sastāvs parādīts 1. tabulā. 

Tabulā redzams, ka sadalījums starp 
migrācijā iesaistītajiem un dzīvesvietu 
nemainījušiem iedzīvotājiem ir visumā lī-
dzīgs. Būtiskākās atšķirības ir lielāks jau-
nākās vecumgrupas īpatsvars migrējošo 
vidū, kā arī augstāki ienākumi tiem, kas 
pēdējo desmit gadu laikā ir mainījuši dzī-
vesvietu.

Metodes
Pētījumā iedzīvotāju aptaujas datu masīva 
apstrādē un analīzē lietota ekonometriskā 
metode, lai analizētu iedzīvotāju sastāva un 
dzīvesvietas maiņas motīvu varbūtību atka-
rībā no reģionālo migrācijas plūsmu sada-
lījuma. Analīzē izmantotais logit modelis ir 
datu analīzes tehnika, kas piemērota gadī-
jumiem, ja atkarīgais mainīgais ir binārs —  
var pieņemt tikai divas vērtības 0 vai 1. At-
karīgā mainīgā vērtībai logit modelī pašai 
par sevi nav nekādas nozīmes un tā kalpo 
kā indikators. Plaši pielietotā lineārā regre-
sija šādos gadījumos nav piemērojama, jo 
novērtētā varbūtība nav lineāri saistīta ar 
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1. tab. Kopējais izlases un galveno respondentu grupu raksturojums, procentos

Izlase kopā
Dzīvesvietu 
nemainījušie

Dzīvesvietu 
mainījušie 

Dzimums
vīrietis 36,1 35,4 40,0
sieviete 63,9 64,6 60,0
Vecumgrupas
15–29 32,0 28,7 50,7
30–49 41,1 41,6 38,0
50–65 27,0 29,7 11,4
Etniskā piederība
latvietis 66,1 64,0 76,6
cita 33,9 36,0 23,4
Ģimenes statuss
neprecējies 37,2 37,5 35,9
precējies, dzīvo kopdzīvē 62,8 62,5 64,1
Mājsaimniecība
ar bērniem pirmsskolas vecumā 15,5 13,4 27,5
bez bērniem pirmsskolas vecumā 84,5 86,6 72,5
Iegūtās izglītības līmenis
pamata 19,9 19,8 20,8
vidējā, vidējā profesionālā 58,1 58,1 58,1
augstākā 22,0 22,1 21,1
nodarbinātības statuss
mazkvalificēts strādnieks 9,3 9,5 7,6
kvalificēti strādnieki 18,8 18,7 19,2
speciālisti un ierēdņi 26,9 26,9 26,9
dažāda līmeņa vadītāji 7,9 7,7 9,0
bezdarbnieks, darba meklētājs 7,5 7,7 6,4
pašnodarbinātais, t.sk. mājsaimniece 6,8 6,2 10,5
students, skolnieks 9,6 8,9 14,6
vecuma pensionāri un darba nespējīgi invalīdi 13,2 14,4 6,4
Ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli
zemi (<150 LVL/mēn.) 76,8 77,7 71,6
vidēji (150–500 LVL/mēn.) 13,4 12,7 17,2
augsti (>500 LVL/mēn.) 0,5 0,4 1,1
nav atbildēts 9,3 9,1 10,2
faktiskā dzīvesvieta (statistikas reģions)
Rīga 13,0 13,7 9,2
Pierīga 20,7 20,3 22,9
Vidzeme 14,7 14,6 15,3
Kurzeme 18,1 17,9 19,1
Zemgale 15,5 15,0 18,6
Latgale 18,0 18,5 14,9
N 8005 6824 1181
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neatkarīgajiem mainīgajiem31. Logit modelis 
izsakāms šādā vienādojumā:
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kur iP  ir varbūtība, ka cilvēks pastāvīgo 
dzīvesvietu mainījis ar konkrētu motīvu un rak-
sturojams pēc noteiktām sastāva pazīmēm; 
i  ir indivīds, bet i 1= …n ir novērojumu 
skaits izlasē. iY  ir atkarīgais mainīgais jeb 
migrācijas modelis (reģionālās plūsmas 
veids). Pētījumā aplūkota starpreģionu 
pārvietošanās un migrācija reģiona robežās. 
Atsevišķi starpreģionu kustībā nodalītas 
Rīgas plūsmas, bet reģiona robežās atsevišķi 
aplūkots Pierīgas reģions. iX  ir neatkarīgo 
mainīgo (motīvu un sociāli demogrāfisko) vek - 
tors, kur xji   ir j -tā neatkarīgā mainīgā 
vērtība i -tajam respondentam. 0β  ir kon-
stante, bet jβ  mainīgā jx  koeficients. 
G ir funkcija ar vērtību apgabalu no 0 līdz 
1. jβ  koeficienta zīme norāda uz mainīgā 
ietekmes virzienu, savstarpēji salīdzinot 
konkrētu dzīvesvietas maiņas motīvu vai 
indivīdu raksturojošās sociāli demogrāfiskās 
pazīmes noteiktā migrācijas modelī. Koefi-
cients ar negatīvu zīmi liecina, ka neatkarīgais 
mainīgais negatīvi ietekmē iespēju mainīt 
dzīvesvietu aplūkotajā modelī. Savukārt 
pozitīva zīme norāda uz pozitīvu savstarpējo 
ietekmi salīdzinājumā ar atskaites grupu. At-
skaites grupa, analizējot migrācijas reģionālo 
plūsmu motīvus un migrējošo sastāvu šajā 
pētījumā, ir visi respondenti, kas izlasē 
atbilst migrācijas gadījumam. Savukārt 
iedzīvotāju sastāva analizē katram sociāli 
demogrāfiskajam mainīgajam izvēlēta noteik-
ta references grupa, pret ko attiecināt iegūtos 
rezultātus. Savstarpējās ietekmēšanas pakāpe 
jeb ietekmes stiprums palielinās, pieaugot 
koeficienta absolūtajai vērtībai. Jo lielāks ir 
stiprums, jo lielāka ir novērtētā koeficienta 
absolūtā vērtība. Datu apstrāde un analī-
ze veikta, izmantojot statistikas programmu 
SPSS for Windows 18.0. 

Iedzīvotāju izvietojuma un 
migrācijas reģionālās iezīmes 
Latvijā

Iedzīvotāju izvietojumam un migrācijai 
Latvijā ir raksturīgas reģionālas iezīmes. Pē-
dējo desmit gadu laikā vērojama izteikta ie-
dzīvotāju teritoriālā koncentrācija un skaitlis-
kais pieaugums Pierīgā, bet sarukums visos 
pārējos reģionos, ieskaitot galvaspilsētu Rīgu. 
Turklāt valstī raksturīga iedzīvotāju depopu-
lācija, ko nosaka ne vien negatīvs ilgtermiņa 
migrācijas saldo, bet arī zems dzimstības lī-
menis un vidējā mūža ilguma pieaugums32. 
Migrācijai ir noteicošā loma iedzīvotāju skaita 
un izvietojuma pārmaiņās Latvijā. Iekšzemes 
migrācijas īpatsvars pēdējos desmit gados 
nav bijis mazāks par 80% no reģistrētās mig-
rācijas kopapjoma. Vidēji gadā tas veidojis 
87%, kas ir 46,3 tūkstoši pastāvīgās dzīves-
vietas maiņas gadījumi jeb 2% no kopējā ie-
dzīvotāju skaita katru gadu. Salīdzinot ar 80. 
gadu beigām un 90. gadu sākumu, kopējais 
iekšzemes migrācijas apjoms gadsimtu mijā 
ir samazinājies33. Kopš neatkarības atjau-
nošanas, administratīvi teritoriālo un sociāli 
ekonomisko pārmaiņu rezultātā būtiski mai-
nījās migrācijas intensitāte un virzieni 90. 
gadu pirmajā pusē34. Starpvalstu migrācijas 
saldo kopš 1990. gada ir negatīvs, bet iekš-
zemes migrācijas rezultātā pieauga iedzīvotā-
ju skaits lauku apvidos. Tā, galvenokārt, bija 
vecāka gada gājuma pilsētnieku atgriešanās 
laukos, atgūstot denacionalizētos īpašumus, 
meklējot lētāku iztikšanu vai izmantojot pār-
maiņu piedāvātās iespējas35. Vēlāko gadu 
iekšzemes migrācijas plūsmu struktūra gan 
parāda, ka iedzīvotāju atgriešanās laukos bija 
pagaidu raksturs36.

Iedzīvotāju pārvietošanās datu precizitāti 
ietekmē migrantu uzskaites kārtība. Diemžēl, 
pieejamie statistikas dati migrācijas proce-
sus atspoguļo nepilnīgi. Tas saistīts gan ar 
pārmaiņām iedzīvotāju reģistrācijas kārtī-
bā, gan ar administratīvi teritoriālo reformu. 
Turklāt statistikā migrācija ir pastāvīgās dzī-
vesvietas maiņa vismaz uz gadu, šķērsojot 
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noteiktu administratīvo robežu. Tā ir tikai 
daļa no vispārējās iedzīvotāju ģeogrāfiskās 
mobilitātes. Obligātu uzturēšanās reģistrāciju 
Latvijā atcēla pēc neatkarības atjaunošanas, 
bet jauna funkcionāla sistēma izveidota tikai 
2003. gadā, pārejot no pieraksta sistēmas uz 
brīvprātīgu dzīvesvietas deklarēšanu. Vairāki 
pētnieki atzīmē, ka migrācijas uzskaiti pēc 
dzīvesvietas reģistrācijas datiem bieži vien 
ietekmē iespējas saņemt dažādus sociālos 
pabalstus dzīvesvietā. Visbiežāk tās ir maz-
nodrošinātās personas, ģimenes ar bērniem 
un gados vecāki iedzīvotāji. Savukārt jaunie-
šiem, gluži pretēji, ir zema motivācija to darīt, 
jo dzīvesvietas reģistrācijai nav nekāda eko-
nomiska ieguvuma37.

Reģioni ir lielākās teritoriālās vienības 
Latvijā. Rakstā analizēti un salīdzināti statis-
tikas reģioni, ievērojot, ka Rīga un Pierīga no 
migrācijas un apdzīvojuma attīstības izpētes 
viedokļa ir vienots funkcionālais lielpilsētas 
reģions (sk. 1. att.). Pārējie Latvijas reģioni 
ir mazāk blīvi apdzīvoti. Iedalījums statistikas 
reģionos atbilst Eiropas Savienības teritoriālo 
vienību klasifikācijas NUTS trešajam līme-
nim. NUTS trešā līmeņa statistikas reģionu 
vidējā teritorijas platība Latvijā ir 12,9 tūkst. 
km2, bet vidējais iedzīvotāju skaits — 469 
tūkst.38. Latvijā NUTS klasifikācijas tre-
šajā līmenī nav pašvaldību administratīvo 
institūciju. Izveidotās un Ministru kabineta 
apstiprinātās piecu plānošanas reģionu te-
ritorijas nesakrīt ar noteiktajiem statistikas 
reģioniem. Statistikas reģioni — Rīga un Pie-
rīga — veido vienu Rīgas plānošanas reģio-
nu. Pārējie reģioni abās uzskaites sistēmās 
sakrīt. Saskaņā ar Centrālās statistikas pār-
valdes datiem, 2008. gada sākumā Latvijas 
iedzīvotāju skaits bija 2 milj. 271 tūkstotis. 
Gandrīz puse valsts iedzīvotāju (48,5%) dzī-
voja Rīgas plānošanas reģionā. Galvaspilsētā 
Rīgā 2008. gada sākumā dzīvoja 717 371 
iedzīvotājs jeb 31,6% no valsts iedzīvotāju 
kopskaita. Latgales, Kurzemes un Zemga-
les reģionā iedzīvotāju skaits bija 13–15% 
no Latvijas iedzīvotāju kopskaita katrā, bet 

Vidzemes reģionā tas bija vismazākais — 
10,5%. 

Nesen veiktā pētījumā par Latvijas dar-
ba tirgu39 secināts, ka tas ir polārs: Rīga un 
pārējie valsts reģioni. Galvenie apstākļi tam 
ir atšķirīga reģionu ekonomiskās attīstības 
pakāpe un struktūra, ko nosaka ģeogrāfis-
kais novietojums, dabas resursi un reģionālās 
iezīmes iedzīvotāju izvietojumā, atšķirības 
izglītības un kultūras līmenī. Rīga ir valsts 
ekonomiskās attīstības, kā arī nodarbinātības 
galvenais centrs. Pārējos reģionos ir ievēroja-
mi atšķirīgi sociāli ekonomiskie un demogrā-
fiskie apstākļi, salīdzinot ar Rīgas un Pierīgas 
reģionu (sk. 2. tab.). Tāpat arī iedzīvotāju 
kustības reģionālās atšķirības Latvijā galve-
nokārt nosaka ekonomiskās attīstības iespēju 
starpība galvaspilsētā un attālākos, mazāk 
urbanizētos reģionos, īpaši Latgalē40.

Tabulā redzams, ka atsevišķi izdalāms 
Pierīgas reģions, kur pēdējā desmitgadē ir 
pieaudzis ne vien iedzīvotāju skaits un blī-
vums, bet arī strādājošo darba samaksa. Tur-
klāt ievērojami straujāk kā pārējos reģionos. 
Tas gan nav saistīts ar darba vietu skaita iz-
vietojumu, jo ievērojama daļa Pierīgas nodar-
bināto strādā Rīgā41. Tāpat Pierīga raksturīga 
ar zemāku vidējo reģistrētā bezdarba līme-
ni un iedzīvotāju vidējo vecumu. Nozīmīgs 
iekšzemes migrāciju un reģionu ekonomisko 
attīstību raksturojošs rādītājs ir bezdarba lī-
menis. Latvijas Bankas publicētā pētījumā 
secināts, ka laikā no 2001. līdz 2005. ga-
dam pieaugusi iedzīvotāju ekonomiskā akti-
vitāte un nodarbināto skaits, bet samazinā-
jies darba meklētāju īpatsvars un bezdarbs42. 
Bezdarba līmeņa reģionālās atšķirības Latvijā 
tomēr saglabājas un ir noturīgas jau vairākus 
gadus. Vispārzināms, ka bezdarba un algu 
līmeņa atšķirības starp reģioniem lielā mērā 
nosaka migrācijas plūsmas. Augsts bezdarba 
līmenis, darba vietu trūkums un zems atalgo-
jums pastiprina iedzīvotāju aizplūšanu no pe-
rifērijas43. To apliecina iedzīvotāju migrācijas 
plūsmas Latgalē un Vidzemē, kas apmaiņā ar 
citiem reģioniem iedzīvotājus zaudē. Tāpat arī 
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strādājošo darba samaksa, kas ir galvenais 
iedzīvotāju ienākumu avots, ir nozīmīgs reģio-
nālās migrācijas rādītājs. Reģioni ar augstāku 
ienākumu līmeni piesaista iekšzemes mig-
rācijas plūsmas. Strādājošo mēneša vidējā 
darba samaksa Latvijas reģionos 1999. gadā 
bija visai līdzīga. Turpretī 2008. gadā reģio-
nālās atšķirības palielinājušās. Augstākā dar-
ba samaksa ir Rīgā un Pierīgā, bet zemākā 
Vidzemes un Latgales reģionā. Kopš 1999. 
gada caurmērā visos valsts reģionos darba 
samaksa pieaugusi vidēji trīs reizes, bet Pierī-
gas reģionā turpat četras reizes.

Apdzīvojuma attīstības  
reģionālās iezīmes

Līdzšinējās iedzīvotāju kustības un sa-
stāva reģionālās iezīmes Latvijā nosaka ap-
dzīvojuma struktūras attīstības īpatnības. Kā 

zināms, Centrāleiropas un Austrumeiropas 
postsociālisma zemēs apdzīvojuma attīstību 
būtiski ietekmēja centralizēti plānoti politiski 
ekonomiskie procesi. Sociālisma valstīs bija 
raksturīga plānota un regulēta industrializā-
cija, izvietojot dažādu rūpniecības nozaru 
uzņēmumus lielajās pilsētās44. Šādas urbani-
zācijas rezultātā iedzīvotāji koncentrējās liela-
jās pilsētās, kas bija kompaktas un neveidoja 
plašas piepilsētas zonas, kā tas bija Rietum-
valstīs45. Turklāt Baltijas valstīs, bet jo īpaši 
Latvijā un Igaunijā urbanizāciju neveicināja 
tikai tradicionālā pilsēttieces migrācija no 
lauku apdzīvotajām vietām. Iedzīvotāju skaits 
lielpilsētās un to pavadoņpilsētās galvenokārt 
pieauga starpvalstu migrācijas rezultātā no 
citām Padomju Savienības republikām. Šā-
das iezīmes dokumentētas Igaunijā46. Re-
zultātā Baltijas valstīs un jo īpaši Latvijā un 

IEKŠZEMES MIGRĀCIJAS REĢIONĀLĀS DIMENSIJAS LATVIJĀ

2. tab. Iedzīvotāju izvietojums un darba tirgu raksturojošie rādītāji Latvijas reģionos

Rīga Pierīga Pārējie 
reģioni

Reģionu skaits (NUTS-3) 1 1 4

Iedzīvotāju skaits, 1999 776 008 357 509 1 265 731

Iedzīvotāju skaits, 2008 717 371 380 347 1 173 176

Iedzīvotāju blīvums, 1999 (cilv./km2) 2 568 36 24

Iedzīvotāju blīvums, 2008 (cilv./km2) 2 353 38 22

Iedzīvotāju vidējais vecums, 2004 (gadi) 41,2 38,9 39,1

Iedzīvotāju vidējais vecums, 2008 (gadi) 41,9 39,3 40,3

Vidējais reģistrētā bezdarba līmenis, 1999 (%) 5,3 11,6 13,3

Vidējais reģistrētā bezdarba līmenis, 2008 (%) 7,7 5,8 7,9

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa,  
1999 (neto, LVL)

118 89 87

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa,  
2008 (neto, LVL)

393 338 283

Iekšzemes migrācijas saldo, 1999-2008 –16 457 41 257 -24 800

Avots: pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem
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Igaunijā imigrācija sekmēja urbanizācijas ap-
mērus un rūpniecības attīstību 20. gs. 60. un 
70. gados47. Daļa padomju perioda imigrantu 
Baltiju 90. gadu pirmajā pusē pameta.

Otrkārt, iedzīvotāju izvietojumu un mig-
rācijas reģionālās plūsmas padomju periodā 
noteica arī administratīvie ierobežojumi un 
obligātā pieraksta sistēma48. Administratīvo 
un pieraksta sistēmas ierobežojumu rezultātā 
migrācijas plūsmas bieži vien tika novirzītas 
uz zemākiem apdzīvojuma līmeņiem, veici-
not lauku apvidu urbanizāciju49. Raksturīgs 
piemērs tam ir arī Rīgas aglomerācijas 
veidošanās 20. gs. 70. gadu pirmajā pusē. 
Minētie procesi vecināja monocentriskas ap-
dzīvojuma struktūras attīstību, kas vēl šodien 
nosaka migrācijas plūsmu reģionālo raksturu.

Saistībā ar Rīgas aglomerācijas attīstību 
jāmin arī Igaunijā dokumentētais piepilsētas 
migrācijas virziens, kuru sekmēja pieaugošā 

agrofirmu attīstība 80. gadu beigās50. Līdzīgi 
kā Igaunijā, arī Rīgas tuvumā attīstījās virkne 
veiksmīgu agrofirmu ar kvalitatīvāku dzīvojamo 
fondu un plašākām iespējām darbiniekus no-
drošināt ar mājokli kā rūpniecībā nodarbinātos 
pilsētniekus51. Šāda piepilsētas apdzīvojuma 
attīstība nebija raksturīga Rietumvalstīs. Sa-
vukārt 21. gs. pirmajā pusē sub urbanizācijas 
procesus un migrācijas intensitātes pieaugu-
mu Pierīgā virza esošo un jauno mājokļu tirgus 
attīstība, kā arī ērta darbavietu sasniedzamība 
aglomerācijas centrā — Rīgā.

Migrācijas apjomi un plūsmas 
pēdējā desmitgadē

Aprēķini attīstītajās valstīs rāda, ka iekš-
zemes migrācijā piecu gadu periodā vidēji 
iesaistījušies 10–20% iedzīvotāju jeb vidēji 
gadā 2–4% valsts iedzīvotāju maina pastā-
vīgo dzīvesvietu52. Kā jau atzīmēts, Latvijā 

1. att. Iekšzemes migrācijas rādītāji Latvijas reģionos, 1998–2008
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pēdējā dekādē iedzīvotāju iekšzemes pārvie-
tošanās vidēji gadā aptver 2% no valsts iedzī-
votāju kopskaita. Savukārt Pasaules Bankas 
pētījumā secināts, ka iekšzemes migrācijas 
apjomi jaunajās Eiropas Savienības dalībval-
stīs (ES-8) ir pieticīgi salīdzinājumā ar veca-
jām dalībvalstīm. Vidēji migrācijā iesaistīts 
1% no visiem strādājošajiem53. Turklāt laika 
gaitā iekšzemes migrācija samazinās un ir 
vāji saistīta ar bezdarba līmeņa reģionālajām 
atšķirībām. Tomēr daži autori uzsver, ka pa-
stāv būtiskas atšķirības arī starp jaunajām 
dalībvalstīm, un migrācijas rādītāji Baltijas 
valstīs ir līdzīgi vai pat augstāki nekā Dānijā 
un Nīderlandē54. Citi savukārt Baltijas valstis 
pieskaita pie Ziemeļeiropas ar augstu urba-
nizācijas līmeni55 un intensīvu ģeogrāfisko 
mobilitāti56.

Analizējot migrācijas plūsmu reģionālo 
struktūru (sk. 2. att.), redzams, ka migrācija 
reģiona robežās veido lielāko īpatsvaru visā 
aplūkotajā periodā. Savukārt iedzīvotāju pār-

IEKŠZEMES MIGRĀCIJAS REĢIONĀLĀS DIMENSIJAS LATVIJĀ

14 049

11 011

23 585
21 173

8 256

5 266

10 490

8 256

16 424

13 039

28 748

20 146

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Migrācijas plūsmas: Saistītas ar Rīgu Starp pārējiem reģioniem Reģionu robežās

vietošanās starp reģioniem pamatā ir saistīta 
ar Rīgu. 

Pārējo reģionu savstarpējās plūsmas vei-
do vismazāko migrācijas plūsmu daļu. Attē-
lā arī labi redzamas 2003. gadā notikušās 
pārmaiņas migrācijas datu uzskaites kārtībā. 
Ievērojami pieauga migrācijas apjomi, kas 
gan tiek skaidrots ar iepriekšējos gados no-
tikušo dzīvesvietas maiņas gadījumu deklarē-
šanu57. Nākamajos gados iekšzemes pārvie-
tošanās apmēri pakāpeniski sarūk.

Iedzīvotāju pārvietošanās sava reģiona ro-
bežās katrā reģionā atšķiras. Latgalē pēdējā 
dekādē tā veido 34% no migrācijas kopapjo-
ma reģionā. Kurzemē un Vidzemē migrācijas 
īpatsvars reģionā bija attiecīgi 32% un 29%. 
Vismazākās plūsmas ir starp administratīva-
jām teritorijām Zemgales reģionā (25%), kā 
arī Pierīgā, kur tās veido tikai 16%. Rīgas 
un Pierīgas savstarpējās plūsmas veido 24% 
no reģistrētās migrācijas kopapjoma abos  
reģionos. 

2. att. Migrācijas reģionālo plūsmu struktūra
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Starpreģionu plūsmās nemainīgi augsta 
intensitāte saglabājas iedzīvotāju kustībai 
starp Rīgu un pārējiem valsts reģioniem. Rīgai 
ir negatīvs kopējais migrācijas saldo, lai gan 
iedzīvotājus pilsēta iegūst apmaiņā ar visiem 
reģioniem, izņemot Pierīgu. Pierīgas migrāci-
jas saldo ir pozitīvs starpreģionu migrācijas 
plūsmās un lielākā daļa no iebraukušajiem ir 
Rīgas iedzīvotāji. Pozitīvs kopējais migrācijas 
saldo ir arī Zemgalē, kur vairāk iebraukušo kā 
izbraukušo ir no Latgales, Vidzemes un Kur-
zemes. Latgale zaudē iedzīvotājus iekšzemes 
migrācijas rezultātā, jo reģionam ir negatīvs 
migrācijas saldo plūsmās ar pārējiem reģio-
niem. Līdzīgi arī Vidzemē izbraukušo skaits 
ir lielāks kā no citiem reģioniem iebraukušo 

skaits, izņemot iedzīvotāju apmaiņā ar Lat-
gali.

Migrācija reģiona robežās jāanalizē at-
sevišķi saistībā ar iedzīvotāju pārvietošanos 
starp dažādiem apdzīvojuma hierarhijas lī-
meņiem. Pētījumi Igaunijā liecina, ka ne visu 
reģionu un rajonu centrālās pilsētas zaudē 
iedzīvotājus suburbanizācijas rezultātā58. 
Latvijā republikas pilsētas (līdz 2009. gada 
1. jūnijam) ir reģionu nodarbinātības centri 
un, domājams, piesaista vairumu reģiona ro-
bežās notiekošo migrācijas plūsmu. Savukārt 
Rīga kā valsts mēroga nodarbinātības centrs 
ar augstāku darbaspēka atalgojumu piesaista 
starpreģionu plūsmas no visiem valsts reģio-
niem.

3. tab. Migrācijas plūsmu apjomi un saldo rādītāji starp Latvijas reģioniem, 1998–2008

Kopā 
izbrau
kušie

Rīgas Pierīga
Vid-
zeme

Kur-
zeme

Zem-
gale

Latgale

Kopā iebrau
kušie

508 793 106 447 93 498 72 013 70 141 77 990 88 704

Rīga 91 699 x 35 370 13 441 11 964 16 287 14 637

saldo –14 748 0 –29 376 4 421 4 583 504 5 120

Pierīga 132 257 64 746 35 400 9 091 6 454 9 975 6 591

saldo 38 759 29 376 0 2 703 1 976 1 303 3 401

Vidzeme 63 835 9 020 6 388 39 756 1 339 3 832 3 500

saldo –8 178 –4 421 –2 703 0 –391 –962 299

Kurzeme 63 598 7 381 4 478 1 730 45 253 3 658 1 098

saldo –6 543 –4 583 –1 976 391 0 –560 185

Zemgale 79 058 15 783 8 672 4 794 4 218 39 886 5 705

saldo 1 068 –504 –1 303 962 560 0 1 353

Latgale 78 346 9 517 3 190 3 201 913 4 352 57 173

saldo –10 358 –5 120 –3 401 –299 –185 –1 353 0

Avots: pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem
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reģionālajā migrācijā iesaistīto 
iedzīvotāju sastāvs un 
pārcelšanās motīvi

Iedzīvotāju sastāvs
Līdzšinējos pētījumos plaši raksturotas 

migrācijas plūsmas, iesaistīto iedzīvotāju sa-
stāvs, ietekmējošie faktori un pārvietošanās 
motīvi. Iegūtie rezultāti liecina, ka iedzīvotāju 
sastāvs un pārcelšanās iemesli atšķiras at-
karībā no migrācijas attāluma. Starpreģionu 
kustība pārsvarā ir saistīta ar darba migrāciju 
un mācībām. Turpretī migrācija reģiona robe-
žās un vietēja līmeņa pārvietošanās pārsva-
rā nav saistīta ar ekonomiskiem iemesliem, 
bet gan ar ģimenes, mājokļa un dzīves vides 
apstākļiem. Abas plūsmas ļoti cieši tiek uzlū-
kotas cilvēka dzīves gājuma modeļa ietvaros. 
Šajā rakstā vispirms tiek analizēts Latvijas 
starpreģionu migrācijā iesaistīto iedzīvotāju 
sastāvs kopumā (1. modelis), tad atsevišķi 
nodalītās plūsmas uz Rīgu (2. modelis) un no 
Rīgas (3. modelis). 

Starpreģionu plūsmās vairāk iesaistīti 
latvieši un ģimenes ar bērniem pirmsskolas 
vecumā, mazāk — citu tautību pārstāvji. 
Savukārt lielāka varbūtība iesaistīties starp-
reģionu migrācijā ir iedzīvotājiem ar augstā-
ku izglītības līmeni, lielākiem ienākumiem 
un labāku profesionālo kvalifikāciju. Lielāka 
varbūtība mainīt dzīvesvietu starp reģioniem 
ir pašnodarbinātajiem, kā arī studentiem un 
skolēniem. Analizējot ar Rīgu saistītās starp-
reģionu plūsmas, redzams, ka lielāka var-
būtība doties uz Rīgu ir jauniešiem, labāk 
izglītotiem, vīriešiem, kā arī speciālistiem, 
ierēdņiem vai dažāda līmeņa vadītājiem, bet 
cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem. Maza 
varbūtība izvēlēties Rīgu par dzīvesvietu ir 
ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem. 
Savukārt no Rīgas uz citiem reģioniem lielāka 
varbūtība doties ir labāk izglītotiem, latvie-
šiem un cilvēkiem ar lielākiem ienākumiem, 
kā arī ģimenēm ar bērniem pirmsskolas ve-
cumā. 

Reģiona robežās gluži pretēji starpreģionu 

migrācijai lielāka varbūtība mainīt dzīvesvie-
tu ir citu tautību pārstāvjiem un ģimenēm ar 
pirmsskolas vecuma bērniem, bet ar zemā-
kiem ienākumiem, izglītību un profesionālo 
statusu (sk. 5. tab.). 

Atsevišķi izdalot Pierīgas migrācijas plūs-
mas (5. modelis), vienīgā statistiski nozīmīgā 
pazīme ir augstāka varbūtība dzīvesvietu mai-
nīt cittautiešiem. Savukārt pārējo reģionu ro-
bežās (6. modelis) dzīvesvietu pārsvarā mai-
na sievietes, ģimenes ar pirmsskolas vecuma 
bērniem, kā arī citu tautību pārstāvji. Vienlīdz 
varbūtība pārcelties sava reģiona robežās ir 
mazāka cilvēkiem ar augstāku izglītības līme-
ni, vidējiem un augstiem ienākumiem, kā arī 
labāku profesionālo kvalifikāciju. 

Interesanti, ka tāds nozīmīgs migrāci-
jas rādītājs kā bezdarbs pētījumā neparādī-
ja statistiski nozīmīgus rezultātus nevienam 
migrācijas modelim. Līdzīgi konstatēts arī 
citos pētījumos59. Tāpat arī ģimenes statuss 
neskaidroja atšķirības starp neprecētiem un 
kopdzīvē dzīvojošajiem. Daļēji to var izskaid-
rot ar citu rādītāju — mājsaimniecēm, kurām 
ir lielāka varbūtība mainīt dzīvesvietu starp 
reģioniem, bet mazāka reģiona robežās. Ie-
spējams, liela daļa šo personu ir tā saucamie 
saistītie migranti60. Piemēram, ja viens no 
precētā pāra maina darba vietu un pārceļas 
uz citu reģionu, bet partneris vai visa ģime-
ne seko līdzi. Turklāt pētījumi liecina, ka šādi 
migrācijā vērojama dzimumu nevienlīdzība61.

Motīvi
Pārcelšanās motīvu analīze abiem mig-

rācijas pamata modeļiem parāda, ka lielāka 
varbūtība iedzīvotājiem mainīt dzīvesvietu 
starp reģioniem ir saistībā ar izglītību, kā arī 
meklējot lētākas dzīves iespējas. Savukārt re-
ģiona robežās lielāka varbūtība cilvēkiem pār-
vietoties ir saistībā ar dzīves vides apsvēru-
miem. No citiem reģioniem Rīgā iebraukušie 
dzīvesvietu mainījuši darba un mācību dēļ, 
bet mazāka varbūtība pārcelt dzīvesvietu uz 
Rīgu ir mājokļa un dzīves vides apstākļu dēļ. 
Pārcelt dzīvesvietu prom no galvaspilsētas 

IEKŠZEMES MIGRĀCIJAS REĢIONĀLĀS DIMENSIJAS LATVIJĀ
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cilvēki izvēlas, meklējot lētākas dzīves iespē-
jas, bet mazāka varbūtība to darīt ir saistībā 
ar darbu vai izglītošanās iespējām. Pierīgas 
robežās mainīt dzīvesvietu lielāka varbūtība 
ir saistībā ar mājokli un dzīves vides apstāk-
ļiem. Vienīgais statistiski nozīmīgais motīvs, 
kas raksturo pārcelšanās motīvus pārējo re-
ģionu robežās, liecina, ka tā nav saistīta ar 
lētākas dzīves meklējumiem.

Līdzšinējos darbos, izmantojot pētījuma 
“Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte” iedzīvo-
tāju aptaujas datu masīvu, visraksturīgākais 
migrācijas motīvs dažādām migrācijas plūs-
mām saistīts ar ģimeni62. Ģimenes motīvs 
migrācijā raksturo ļoti plašu grupu ne tikai 
cilvēka dzīves gājuma modeļa ietvaros, bet 
arī sociālā kapitāla teorijā63. Šajā rakstā jā-
secina, ka, izmantojot ekonometriskās datu 
apstrādes metodes, dzīvesvietas maiņa, kas 
saistīta ar ģimenes apstākļiem, neuzrādīja 
statistiski nozīmīgus rezultātus nevienai re-
ģionālās migrācijas plūsmai.

nobeigums
Iekšzemes migrācijas rādītāji, neraugoties 

uz Latvijas nelielo teritoriju un mazo reģionu 
skaitu, ir visai augsti salīdzinājumā ar dau-
dzām citām valstīm. Pēdējos desmit gados 
iedzīvotāju pārvietošanos starp reģioniem un 
reģionu robežās raksturo stabilas tendences. 
Starpreģionu migrācijā dominē plūsmas, kas 
vērstas uz Rīgu un Pierīgu, sekmējot iedzīvo-
tāju koncentrācijas procesus. Noturīgas pār-
vietošanās plūsmas ir arī starp Rīgu un Pierī-
gu. Uzskatāmi tas parādās suburbanizācijas 
intensitātes pieaugumā Rīgai tuvākajās paš-
valdībās. Iedzīvotāju kustība reģionu robežās 
veido turpat 43% no reģistrētās migrācijas 
kopapjoma. Augstāka intensitāte migrācijai 
reģiona robežās vērojama Latgalē un Kur-
zemē. Migrācija starp reģioniem, neskaitot 
galvaspilsētu, veido vismazākos apjomus. 
Latvijā konstatētais starpreģionu migrācijas 
virziens apstiprina tradicionālo iekšzemes 
migrācijas virzienu uz galvenajiem izaugsmes 
centriem — lielpilsētām un to reģioniem. 



49

Tādējādi starpreģionu migrācija turpina pa-
lielināt atšķirības starp reģioniem un iedzīvo-
tāji koncentrējas Rīgā un Pierīgā, kur ieplūst 
investīcijas un izveidojusies daudzveidīgāka 
ekonomiskā struktūra. Fakts, ka starpreģionu 
migrācija nemazina ekonomiskās attīstības 
un darba tirgus reģionālās atšķirības Latvijā, 
liecina, ka pastāv strukturālas ekonomikas un 
darba tirgus problēmas starp pieprasījuma un 
komplektēšanas areāliem. To apstiprina arī 
līdz šim neveiksmīgi īstenotā teritoriālā ko-
hēzija un problēmas apdzīvojuma attīstības 
plānošanā64. Otrkārt, līdzšinējie pētījumi ap-
stiprina, ka ģeogrāfisko mobilitāti Latvijā, tajā 
skaitā starp reģioniem, galvenokārt raksturo 
svārstmigrācijas intensitātes pieaugums, kas 
ir ievērojami iedarbīgāks mehānisms reģionā-
lo atšķirību izlīdzināšanā65.

Rakstā analizētais iekšzemes migrācijā 
iesaistīto iedzīvotāju sastāvs atšķiras migrā-
cijas plūsmām starp reģioniem un reģiona 
robežās. Diemžēl netika konstatēta cieša 
saikne ar cilvēka dzīvesgājuma modeli, jo 
vecumstruktūra tikai vienā gadījumā parādī-
ja statistiski nozīmīgus rezultātus. Jaunākais 
pārskats par darbaspēka mobilitāti Eiropas 
Savienībā apstiprina, ka migrācijas varbūtība 
jauniem, neprecētiem vīriešiem bez ģimenes 
un bērniem ir augstāka. Daudz mobilākas ir 
arī iedzīvotāju grupas ar augstāku izglītības 
līmeni. Kvalificētiem darbiniekiem ir plašā-
kas iespējas atrast darbu citā reģionā, nekā 
turpat dzīvojošiem un ilgstoši bez darba eso-
šiem66. Rezultāti uz Rīgu vērstajām migrā-
cijas plūsmām daļēji sakrita ar šī pētījuma 
rezultātiem. Vienīgā atšķirība, ka uz Rīgu 
no citiem reģioniem dodas mazāk atalgoti 
darbinieki. Raksta rezultāti sakrita ar agrāk 
veiktu profesora Mihaila Hazana pētījumu67, 
jo apstiprināja, ka sievietes un etniskās mi-
noritātes ir mazāk iesaistītas migrācijā starp 
reģioniem. Taču šīm grupām ir lielāka varbū-
tība iesaistīties migrācijā reģiona robežās (sk. 
5. tab.). Migrācijas motīvu analīze Latvijas 
starpreģionu plūsmām apstiprināja līdzšinējo 
pētījumu rezultātus. Augstāka varbūtība pār-

celt dzīvesvietu uz citu reģionu ir saistībā ar 
darbu un vēlmi izglītoties. Raksturīgi tas bija 
uz Rīgu vērstajām migrācijas plūsmām no 
citiem reģioniem. Turpretī migrācija reģiona 
robežās saistīta ar mājokļa un dzīves vides 
apstākļiem, kas sevišķi raksturīgi suburbani-
zētajam Pierīgas reģionam. Starpreģionu mig-
rācijā noturīgs dzīvesvietas maiņas iemesls ir 
lētākas dzīves meklējumi. Tas sakrīt ar agrāk 
veiktu pētījumu rezultātiem par migrācijas 
procesiem 20. gs. 90. gados68.

Rakstā migrācijas ģeogrāfiskai analīzei 
izmantoti Latvijas statistikas reģioni. Subur-
banizācijai raksturīgās iedzīvotāju pazīmes, 
lai arī raksturoja no Rīgas izejošās plūsmas, 
atbilda starpreģionu migrācijas modelim, ne-
vis reģiona robežās uzskaitītajām plūsmām. 
Dzīvesvietas maiņas motīvu analīze apstipri-
nāja Pierīgā notiekošos suburbanizācijas pro-
cesus. Precizējot izpētes teritoriju Rīgas un 
Pierīgas reģiona vai aglomerācijas robežās, 
būtu iespējams atrisināt minētās nepilnības, 
jo suburbanizācijai raksturīga migrācija reģio-
na robežās.
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rEgIonAL DIMEnsIons of InTErnAL MIgrATIon In LATVIA

Māris Bērziņš 

summary

Key words: internal migration, regional disparities, population subgroups, motivations for 
migration, suburbanisation

Recent studies on geographical mobility emphasize interaction between socio-economic 
environment and individual’s characteristic desires and beliefs on migration behaviour. 
Moreover, a characterisation of population subgroups is of key importance in explaining 
the migration propensity, motivations and regional pattern behind mobility. Analysis, which 
covers the past decade of 1998–2008, focuses on the differences between population 
subgroups and migration motivation with respect to probabilities being involved in inter- 
or intra-regional movement. This will contribute towards an understanding of migration 
behaviour and regional pattern in Latvia. The analysis is based on available statistical data 
and logistic regressions of an extensive survey (N = 8005) conducted by the University 
of Latvia in 2006. The results indicate that during the past decade, urbanization was the 
dominant process shaping inter-regional migration, and residential suburbanization prevailed 
at the intra-metropolitan movement. Furthermore, the population subgroups involved in 
inter-regional and intra-regional migration flows were different. Latvians with higher social 
status and incomes had the highest probability to move across regions. Conversely, other 
nationalities, households with children of preschool age and lower social status were more 
likely to move within the same region. The results of migration motive analysis confirmed 
that the effect of education and cheaper life had the highest probability for inter-regional 
migration. Intra-regional movement is characterized by a search of nature and infrastructure 
based amenities.
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PILSēTAS–LAUKU MIJIEDARBĪBAS 
KONCEPTS UN TĀ PIELIETOŠANA 
LATVIJĀ

Laila Kūle,
vides pārvaldības maģistre un diplomēta ģeogrāfe 

Atslēgas vārdi: pilsētas–lauku mijiedarbības, pilsētas–lauku partnerības kategorijas

Pilsētas–lauku mijiedarbības ir nozīmīgs, bet vienlaikus sarežģīts un daudznozīmīgs ģeogrā-
fijas koncepts. Pilsētas-lauku mijiedarbības ir kontekstuālas telpā un laikā un tām piemīt 
daudzas dimensijas. Tās nav iespējams izprast bez pilsētas un lauku kategoriju dziļākas 
izpratnes. Neskatoties uz nepietiekamu vienošanos zinātnieku un praktiķu vidū attiecībā 
uz pilsētas–lauku mijiedarbību izpratni un pielietošanu, aizvien biežāk Eiropas Savienības, 
Baltijas jūras reģiona un Latvijas teritorijas attīstības politikas dokumenti iesaka pilsētu–
lauku partnerības uzlūkot kā attīstības mērķi vai pasākumu attīstības veicināšanai. Lietišķā 
pētījuma ietvaros tika pētīta Latvijas pilsētas–lauku mijiedarbību prakse un izveidota te-
ritoriju tipoloģija pilsētas–lauku mijiedarbību daudzveidības raksturošanai. Tipoloģija vei-
dota, balstoties uz vairākiem kritērijiem, un akcentē, ka attālums no lielajām pilsētām un 
atrašanās attiecībā pret pilsētas–lauku teritoriju savienojošo cilvēku, materiālu, enerģijas 
un informācijas plūsmām ir nozīmīga lauku attīstībai, ka pastāv īpaši attīstības potenciāli 
lauku teritorijās, kuri var radīt interesi no pilsētas skatījuma kā dabas un kultūras vērtības, 
dabas resursi, robežas un nevēlamu zemes izmantojumu novietojums. Rakstā secināts, ka 
pilsētas–lauku partnerību labās prakses apkopojumi un politikas vadlīnijas nacionālajā un 
starpvalstu līmenī un to izplatīšana var sniegt jaunas iespējas teritorijas un reģionālajā attīs-
tībā. Pilsētas–lauku saišu stiprināšana un pilsētas–lauku partnerību veicināšana var veicināt 
vietējo attīstību.

1. Ievads 
Pilsētas–lauku mijiedarbības ir sarežģīts 

un daudznozīmīgs koncepts. Pilsētas–lauku 
mijiedarbības saprot gan kā attiecības un 
saiknes, kuras rodas no vietu atšķirīgajiem 
attīstības potenciāliem, gan kā reģionālo pār-
valdību, kas aptver pilsētas un lauku terito-
rijas un veicina abpusēju ieguvumu nesošas 
apmaiņas procesu, dažādu nozaru telpisko 
elementu koordināciju un pilsētas–lauku 
plūsmu izmantošanu esošo politiku efektivi-
tātes palielināšanai1. Pilsētas–lauku mijiedar-
bības var būt arī telpas attīstības izvērtējuma 
ietvars, telpiskās attīstības mērķis un poli-

tikas īstenošanas pasākums. Pilsētas–lau-
ku mijiedarbības ir arī analītisks ģeogrāfijas 
koncepts, kurš izskaidro telpas daudzveidību 
un zemes izmantojuma rakstu. Zinātnieku un 
praktiķu vidū nav vienota viedokļa par pilsē-
tas–lauku mijiedarbības izpratni, definēšanu 
un pielietošanu. 

Pilsētas–lauku mijiedarbības koncepta 
izpratne ir cieši saistīta ar pilsētas un lauku 
atšķirībām jeb dihotomiju. Pilsētas–lauku 
mijiedarbības darbojas pār robežām un ietver 
pārrobežu aktivitāšu aspektus, un šīs robežas 
visbiežāk ir sociāli konstruētas. Pilsētas–lau-
ku mijiedarbības pētījumi rada izaicinājumus 
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dominējošai zinātniskajai paradigmai, kurā 
klasifikācijas balstās uz pilsētas un lauku at-
šķirībām2. 

Pilsētas–lauku mijiedarbības aspektus 
pēta kopš pilsētu un lauku ģeogrāfijas un so-
cioloģijas pirmsākumiem, teritorijas plānotāji 
pievēršas šim aspektam reģionālās plānoša-
nas ietvaros. Tās risina attīstības problēmas 
plašākās teritorijās nekā teritorija, kas ietilpst 
vienas pilsētas pašvaldības robežās. Tomēr 
īpaša uzmanība pilsētas–lauku mijiedarbī-
bām tiek pievērsta līdz ar ģeogrāfiskās mo-
bilitātes pieaugumu un informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju attīstību 20. gs. 90. 
gadu sākumā.

Tehnoloģiju attīstības un sabiedrības 
pārmaiņu rezultātā pilsētas–lauku attiecības 
kļūst intensīvākas un daudzveidīgākās. Bla-
kus „vietu telpai” lielāku nozīmi iegūst “plūs-
mu telpa”3. Vietas, kur iedzīvotāju, materiālu 
un informācijas plūsmas ir intensīvākās un 
krustojas, veidojas par izaugsmes centriem. 
Tie bieži vēl aizvien ir pilsētas, jo to nodro-
šina ilglaicīgi akumulētās sociālās un mate-
riālās vērtības un aktivitāšu kopapjoms un 
daudzveidība. Tomēr, izmantojot iespējas, 
ko sniedz pieeja iedzīvotāju, materiālu un in-
formācijas plūsmām, arī lauku teritorijas var 
veiksmīgi sacensties attīstībā ar vidējām un 
mazām pilsētām. 

Tomēr ne visas teritorijas ir vienādi no-
klātas ar transporta, enerģijas, komunikāci-
ju infrastruktūras “plūsmām” un pieeju tām. 
Šajā gadījumā politiķi uzskata, ka pilsētas 
kā izaugsmes centri ir atbildīgi par apkārt-
esošajām lauku teritorijām, un tas jāparāda 
pilsētas reģiona saskaņotā pārvaldības mo-
deļa veidošanā un īstenošanā. Atbildība tiek 
prasīta no pilsētām vispār, aicinot tās iesais-
tīties pilsētas–lauku partnerību veidošanā arī 
ar attālām vai nomaļus esošām lauku terito-
rijām un tādējādi aicinot savstarpēji dalīties 
ar pilsētās akumulēto sociālo un ekonomisko 
kapitālu un laukos saglabāto dabas kapitālu. 

Intereses pieaugumu par pilsētas–lauku 
attiecībām ir veicinājusi Eiropas Savienības 

diskusija par teritoriālo kohēziju4. Latvijas 
kontekstā pilsētu–lauku mijiedarbības sa-
stopas ar īpašiem izaicinājumiem īpašā ģeo-
grāfiskā un vēsturiskā konteksta un neseno 
administratīvo teritoriju izmaiņu dēļ. Raksta 
mērķis ir iepazīstināt ar pilsētas–lauku mijie-
darbības konceptu un tā pielietošanu teritori-
jas attīstības veicināšanā. Rakstā izmantotas 
atziņas no Reģionālās attīstības aģentūras 
finansētā lietišķā pētījuma par pilsētas–lauku 
mijiedarbībām5, kā arī autores līdzdalības se-
mināra organizēšanā par pilsētas–lauku part-
nerībām Baltijas jūras reģionā.

2. Pilsētas–lauku  
mijiedarbības un to pētīšana

Pastiprināta interese par pilsētas un lau-
ku atšķirībām radās līdz ar industrializācijas 
radītajām sociālajām izmaiņām sabiedrībā6. 
Pilsētas–lauku mijiedarbību izpētei pētnieki 
ir pievērsušies salīdzinoši maz7. Ģeogrāfi un 
reģionālie plānotāji pilsētas–lauku attiecības 
pētī urbanizācijas, industrializācijas un iedzī-
votāju migrācijas procesu kontekstā8. Pētīju-
mu centrā ir tas, kā sociālo procesu ietekmē 
pilsētas un lauku teritoriju fiziskās robežas 
izzūd un kā pilsētas un laukus vairs neuztver 
kā nodalītas dihotomas kategorijas.

Ar pilsētas–lauku attiecībām saistās 
vairāki jēdzieni, tomēr to lietošana nav 
konsekventa. Jēdzienu pilsētas–lauku mij-
iedarbības izmanto, lai uzsvērtu redzamās 
un neredzamās cilvēku, kapitālu, preču, 
informācijas un tehnoloģiju plūsmas un at-
tiecības starp pilsētas un lauku teritorijām, 
piemēram, pārvaldes, juridiskās, finansiālās 
un kultūras. Jēdzienu pilsētas–lauku saiknes 
lieto funkcionālo pilsētu reģiona ietvaros, pie-
mēram, analizējot darba tirgu, ražošanas, fi-
nanšu un pakalpojumu jomas. Pilsētas–lau-
ku sadarbe jeb interfeiss un pilsētas–lauku 
mala ir jēdzieni, kas raksturo pilsētu un lau-
ku teritorijas zonā, kur tās fiziski saskaras, 
t.i., pilsētas–lauku robežjoslā, kas ietilpst 
paplašinātā pilsētas reģionā. Šādā kontekstā 
pētī attiecības starp pilsētas un lauku vietē-
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jām kopienām, vietējo ekonomiku, teritorijas 
attīstības procesus un konfliktus, piemēram, 
attiecībā uz zemes izmantojumu, fizisko in-
frastruktūru, nodokļu iekasēšanu un pakal-
pojumu nodrošināšanu. 

Ne visas pilsētas–lauku mijiedarbības 
var uzskatīt par partnerattiecībām jeb part-
nerībām. Pilsētas–lauku mijattiecības ir pa-
mats, lai veidotos sadarbība9 un partnerība 
starp pilsētu un lauku teritorijām. Ar pilsē-
tas–lauku partnerību saprot institucionalizē-
tās pilsētas–lauku sadarbības formas, t.i., ja 
ir kopīgi projekti, noslēgti sadarbības līgumi 
vai ir cita veida formāla vienošanās starp 
pilsētas un lauku pārvaldes institūcijām, sa-
biedriskām organizācijām un uzņēmumiem. 
Pilsētas–lauku sadarbība var notikt dažā-
dos pārvaldes līmeņos10 un jomās, iesaistot 
publisko un privāto sektoru. Pilsētas–lauku 
partnerību veidošanos ietekmē likumdoša-
na, institucionālā struktūra un nodokļu sis-
tēma, pieejamās zināšanas, prasmes, tāpat 
stereotipi un citi sabiedrībā esošie aizsprie-
dumi. Pilsētas–lauku sadarbību un partnerī-
bu veidošanos un pieredzi nosaka atsevišķu 
mājsaimniecību, uzņēmumu un vietējo paš-
valdību ikdienas izdzīvošanas un attīstības 
stratēģijas. 

Pētnieki ir izstrādājuši pilsētas–lauku 
mijiedarbību klasifikācijas, tomēr praksē tās 
nav pārbaudītas. Bieži tiek citēta Prestona11 
pētījumu vajadzībām piedāvātā pilsētas–
lauku mijiedarbības klasifikācija: 1) cilvēku 
pārvietošanās jeb transferts: ilgtermiņa un 
īstermiņa migrācija, 2) preču, pakalpojumu 
un enerģijas plūsmas, 3) tirdzniecības, no-
dokļu, valsts mērķdotāciju finansiālie pārve-
dumi, 4) vērtību pārvedumi jeb transferts: 
nekustamā īpašuma tiesības, valsts investī-
cijas, kapitāls citās formās, 5) informācijas 
plūsmas: tehniskā informācija un sociālās 
idejas. Piemēram, Lielbritānijas pētnieki12 
izdala pilsētas–lauku mijiedarbību plūsmas 
kā iedzīvotāji/migrācija, darba tirgus, vietas 
un nekustamais īpašums, tūrisms, izglītība/
apmācība, veselības pakalpojumi, iepirkša-

nās un citi pakalpojumi. Prestona klasifikā-
cija tika izmantota Latvijas pētījumā13. Tā 
kā datu trūkums pilsētu un lauku griezumā 
neļāva pārbaudīt šīs klasifikācijas pielieto-
šanu praksē Latvijas kontekstā, klasifikāciju 
izmantoja galvenokārt kvalitatīvam teritoriju 
izvērtējumam; atsevišķi mijiedarbības veidi 
tika analizēti kvantitatīvi, t.i., 522 vietējo 
pašvaldību griezumā. 

Bieži tiek citēta arī Eiropas Telpiskās 
plānošanas pētījumu programmas14 ietva-
ros izdalītā pilsētas–lauku funkcionālu attie-
cību tipoloģija: 1) dzīvesvietas–darbavietas 
attiecības, 2) centrālās vietas attiecības, 3) 
attiecības starp metropoļu jeb lielpilsētu te-
ritorijām un piepilsētu un lauku pilsētas tipa 
jeb urbānajiem centriem, 4) attiecības starp 
lauku un pilsētu uzņēmumiem, 5) lauku teri-
torijas kā pilsētu iedzīvotāju patēriņa terito-
rijas, 6) lauku teritorijas kā atklātā telpa pil-
sētu teritorijām, 7) lauku teritorijas kā telpa 
pilsētas infrastruktūras nodrošināšanai un 8) 
lauku teritorijas kā dabas resursu nodrošinā-
tājas pilsētu teritorijām. Balstoties uz tādiem 
rādītājiem kā urbanizācijas pakāpe, lauku ie-
dzīvotāju blīvums, apdzīvoto vietu lieluma sa-
dalījuma kontrasta pakāpe, vidējais attālums 
starp apdzīvotām vietām, lielākās īpatsvars 
attiecībā pret nākamo pēc lieluma apdzīvo-
to vietu, lielākā apdzīvotā centra iedzīvotāju 
skaits, šis pētījums izdala arī teritoriju tipo-
loģiju atkarībā no pilsētas–lauku attiecības 
rakstura15: reģioni, kuros dominē lielpilsēta, 
daudzcentru reģioni ar augstu pilsētu un aug-
stu lauku iedzīvotāju blīvumu, daudzcentru 
reģioni ar augstu pilsētu iedzīvotāju blīvumu, 
lauku reģioni ar vidēju un mazu pilsētu sa-
darbības tīklojumiem un nomaļas lauku te-
ritorijas. 

Mijiedarbības starp pilsētu un lauku te-
ritorijām jāskata arī dabas/sabiedrības diho-
tomijas kontekstā: var iedalīt dabiskās vai 
daļēji cilvēka izmainītas plūsmas — kā pla-
nētas un reģionālie bioķīmiskie vielu aprites 
cikli un cilvēku un cilvēka radītas plūsmas —  
kā cilvēka migrācija un transports, preču,  
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atkritumu, informācijas un finanšu plūsmas, 
kuras vairāk pakļautas pilsētas–lauku kon-
tekstam. Dabiskie vielu aprites cikli veido fi-
ziskās ģeogrāfijas funkcionālos reģionus.

Pilsētas–lauku robežas ir sociāli kons-
truētas; un var uzskatīt, ka mijiedarbības 
nenorobežojas tikai lauku vai pilsētas terito-
rijās, bet katrai no tām ir savs funkcionālais 
izpausmes areāls. Pilsētu funkcionālo reģio-
nu robežas reti sakrīt ar administratīvām ro-
bežām16; un tas rada izaicinājumus teritoriju 
klasifikāciju veidošanai un reģionālajai plā-
nošanai. Tas, ka atsevišķas cilvēku, mate-
riālu, enerģijas un informācijas plūsmas tiek 
radītas galvenokārt pilsētās, savukārt citu 
plūsmu izcelsme ir galvenokārt lauku terito-
rijās, dod iespējas pilsētas–lauku mijiedarbī-
bas klasificēt.

Radot izaicinājumus binārajam pilsētas–
lauku iedalījumam, aizvien vairāk pētnieku 
un politikas veidotāju pievēršas pilsētas–lau-
ku mijiedarbībām kā attīstības procesam, 
kuru iespējams ietekmēt videi, sabiedrībai un 
tās ekonomikai labvēlīgā virzienā17. Pētījumi 
bieži apskata tikai atsevišķus pilsētas–lauku 
mijiedarbības aspektus, pētot nodarbinātību, 
svārstmigrācijas un iedzīvotāju skaita izmai-
ņas, zemes izmantojumu, ainavas un vides 
stāvokļa izmaiņas, pakalpojumu, infrastruk-
tūras un nevēlamo zemes izmantojumu izvie-
tojumu, vietējo pārtikas produktu ražošanu 
un patēriņu, tūrisma un rekreācijas attīstību, 
kā arī vides aizsardzību un dzīves kvalitāti 
funkcionālā pilsētas reģiona ietvaros, kā arī 
sadarbību un konfliktus, pārvaldību, sadarbī-
bu, partnerības18. Kritika attiecībā uz pilsē-
tas–lauku mijiedarbību pētījumiem19 balstās 
uz argumentu — lai cik veiksmīgi būtu defi-
nēti pilsētas–lauku mijiedarbības veidi, pašas 
pilsētas un lauku teritorijas nevar tā atdalīt 
un izolēt vienu no otras20, lai šādus pētījumus 
veiktu, un pat, ja tiktu izpētītas šādas mijie-
darbības, tās veido tikai daļu no kompleksās 
mijiedarbību ainas, kura kultūras, sociālajā 
un ekonomikas kontekstā risinās dažādos 
mērogos. 

3. Eiropas politikas  
par pilsētas–lauku partnerību

1994. gadā Eiropas Kopienas telpis-
kās attīstības ministri apstiprināja politikas 
vadlīnijas par telpiskās politikas orientāci-
ju, kuras ietvēra pilsētu un lauku teritoriju 
partnerattiecību stiprināšanu, balstoties uz 
policentriskas un līdzsvarotas pilsētu sistē-
mas attīstību, vienlaikus nodrošinot pieeja-
mības paritāti informācijai un zināšanām 
un ilgtspējīgu attīstību, pārdomātu dabas 
un kultūras mantojuma apsaimniekošanu 
un aizsardzību21. Šīs vadlīnijas kļuva par 
pamatu 1999. gadā pieņemtajai Eiropas 
telpiskās attīstības perspektīvai22, kuru vēl 
aizvien plaši izmanto telpiskās un reģionā-
lās politikas veidotāji. Politikas dokuments 
tika izstrādāts kā atbilde uz notiekošajām 
sociālām un ekonomiskām pārmaiņām un 
to ietekmi uz Eiropas teritoriju. Telpiskās 
attīstības perspektīva uzsver, ka pārmaiņas 
izpaužas dažādās mijiedarbību formās — 
starp teritorijām, starp dažādām nozaru po-
litikām, kurām ir ietekme uz konkrēto terito-
riju un starp dažādiem pārvaldes līmeņiem, 
kuri savā starpā dala atbildību par konkrēto 
teritoriju. Politikas mērķis stiprināt pilsētu 
un lauku partnerību balstījās uz identificēto 
nepieciešamību pārvarēt novecojošo pilsē-
tas un lauku duālismu23. 

Telpiskās attīstības perspektīva nesniedz 
detalizētu informāciju, ko saprast ar pilsē-
tas–lauku attīstības aspektiem, bet norāda, 
ko nozīmē laba partnerība. Lai pilsētas–lau-
ku sadarbība pāraugtu veiksmīgā partnerī-
bā, ir jābūt vairākiem priekšnoteikumiem24: 
partneru vienlīdzībai un neatkarībai, brīv-
prātīgai dalībai partnerībā, jāņem vērā 
dažādi administratīvie apstākļi un kopējā 
atbildība un ieguvumi visiem partnerībā 
iesaistītajiem. Politikas dokuments iesaka 
iespējamos politikas pasākumus pilsētas–
lauku partnerības veicināšanai — pamat-
pakalpojumu un transporta nodrošināšana; 
sadarbības veicināšana starp pilsētām un 
laukiem un kopēja teritorijas plānojuma 
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izstrādāšana funkcionālo reģionu robežās, 
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti; pilsētu un 
lauku partnerību veicināšana nacionālajā 
un starpvalstu līmenī, īstenojot kopīgus pro-
jektus un pieredzes apmaiņu; kā arī pilsētu 
un lauku mazo un vidējo uzņēmumu sadar-
bības veicināšana25. Pasākumu īstenošana 
bija to Eiropas Savienības dalībvalstu ziņā, 
kuras to akceptēja 1999. gadā, un doku-
mentam nebija tiešas juridiskas ietekmes 
uz ES institūcijām un programmām. ES 
Teritorijas dienaskārtība26 uzsver, ka ne-
pieciešamas jaunas partnerattiecības un 
teritorijas pārvaldība starp lauku un pilsētu 
teritorijām, jo ir pieaugusi ģeogrāfiskā mo-
bilitāte un svārstmigrācijas starp urbāniem 
centriem un to lauku perifērijām; kā arī tas 
nepieciešams pakalpojumu nodrošināša-
nas, lietderīgāku reģionālo investīciju un uz-
ņēmējdarbības veicināšanas dēļ. Pilsētas–
lauku partnerību izpratne tiek aktualizēta 
Eiropas Savienībā notiekošās debatēs par 
teritoriālo kohēziju ietvaros27, apmainoties 
ar viedokļiem starp valstīm, dažādām orga-
nizācijām un institūcijām, tai skaitā veicot 
lietišķos pētījumus un organizējot trīs piere-
dzes apmaiņas seminārus īpaši par pilsētu-
lauku partnerattiecībām dalībvalstīs. 

Arī Baltijas jūras reģiona sadarbības ie-
tvaros ir aktualizēti pilsētas–lauku sadarbī-
bas un partnerības aspekti kā politikas ins-
truments teritoriālo atšķirību pārvarēšanai 
un kā papildinājums pilsētas tīklojuma vei-
došanai, iekļaujot šos aspektus starpvaldību 
rīcības plānā28 un organizējot starpvalstu 
pieredzes apmaiņas semināru par pilsētu 
un lauku partnerībām 2010. gadā nogalē 
Minskā. Semināra gaitā Eiropas Komisijas 
pārstāvis atzina, ka, ņemot vērā dažādo 
pārvaldības modeļu un pilsētas–lauku part-
nerattiecību praksi dalībvalstīs, ES līmenī ir 
iespējams izstrādāt vienīgi vadlīnijas, kuras 
norādītu pilsētas–lauku partnerību svarīgu-
mu, tomēr to īstenošanu ir jāatstāj pašām 
dalībvalstīm un to reģioniem.

4. Kategorijas, klasifikācijas un 
tipoloģijas telpas izpētē 

Pilsētas un lauki līdzīgi kā cilvēka ģeogrā-
fijas pamatjēdzieni vienlaikus ir gan prakses, 
gan analīzes kategorijas. Prakses kategorijas 
balstās uz ikdienas dzīves pieredzi un bieži 
atšķiras no pētnieku sociālās pieredzes at-
tālinātām analīzes kategorijām29. Meklējot 
atbildes uz pētīšanas jautājumiem, ģenerē 
analīzes jeb zinātniskās kategorijas. To prob-
lēma — pētāmās vienības ir labāk izprotamas 
un izšķiramas tikai pēc tam, kad tās sakla-
sificētas.30 Prakses jeb sociālās klasifikācijas 
veidojas kā daļa no sociālās identifikācijas. 
Iedalījums binārajās lauku un pilsētas prak-
ses kategorijās ir viens no primārās sociali-
zācijas veidiem, kas notiek agrā bērnībā, lī-
dzās tādām pašidentifikācijas kategorijām kā 
dzimums, rase un nacionalitāte un citas un 
veido šablonu uztverei turpmākajā dzīvē31. 
Sociālās klasifikācijas veidojas kā indivīda un 
sabiedrības priekšstatu dialektiska mijiedar-
bība, balstoties uz konceptu iekšpuse–ārpuse 
dialektiku32. Sociālo klasifikāciju trūkums ir 
tas, ka to lietošanas gaitā tiek piemirsti sā-
kotnējie klasificēšanas mērķi.

Kategorizēšana, klasificēšana un tipo-
loģizācija ir katra indivīda un sabiedrības 
stratēģija, lai taupītu izziņas spējas, izpras-
tu kompleksitātes un izdzīvotu sarežģītajā 
pasaulē. Kategorijas ir ietvars jeb konteiners 
konkrētam daudzveidīgam raksturojumam. 
Tās ir sociāli kontekstuālas un bez konkreti-
zācijas telplaikā nav vērtējamas. Lai izprastu 
mijiedarbības starp atsevišķām kategorijām, 
ir jāpēta kategoriju saskares joslas, pārejas, 
pārpalikumi un zonas, kas neietilpst esoša-
jās kategorijās. Tāpat jāizzina mijiedarbības 
starp cilvēku radītām kategorijām un to defi-
nētajām izpausmēm realitātē33. 

Klasifikācijas ir nozīmīgas izziņai, valo-
dai, sociālo struktūru konstruēšanai; sociālie 
aģenti tās nepārtraukti atjauno34; moderni-
zācijas iespaidā tās kļūst sarežģītākas — 
“visas cilvēces zināšanas ir atkarīgas no kla-
sifikācijām”35. Liela nozīme ir klasifikāciju 
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pārvērtēšanai. Kompleksu parādību analīzē 
izmanto tipoloģijas jeb aprakstošas daudz-
dimensiju klasifikācijas. Tās ir analītisks 
instruments empīrisku gadījumu identificē-
šanai, salīdzināšanai un organizēšanai, pa-
rādot iespējamos tipus, pat ja nav empīrisku 
pierādījumu36. 

5. Pilsētu un lauku kategorijas  
un klasifikācijas

Pilsētas–lauku mijiedarbības konceptu 
nav iespējams izprast bez pilsētu un lauku 
jēdzienu konceptuālās izpratnes. Ģeogrāfijas 
zinātnes interešu centrā ir virkne bināro kon-
ceptu, to identificēšana un kategorizēšana. 
Pilsētas un lauku koncepti nozīmības ziņā at-
rodas līdzās citiem binārajiem iedalījumiem —  
daba un sabiedrība, telpa un vieta, globālais 
un lokālais, struktūra un aģents vai vieta un 
laiks37. 

Pilsēta un lauki kā kategorijas ir vienlai-
kus gan koncepts (vispārējs jēdziens, kas 
raksturo realitāti), gan tips (vienību kopuma 
shematisks attēlojums, kas ar zināmu šķieta-
mības elementu tiek pieņemts kā līdzīgs, pie-
mēram, prototipi, arhetipi un stereotipi), gan 
klase (sakārto un dažādo vienības, balstot 
kādu noteiktu kritēriju, un var tikt izmantota 
ar dažādu nozīmi)38. Pilsēta un lauki kā ka-
tegorijas tiek gan savstarpēji pretstatītas, gan 
veido vienotu bināru jeb divdaļu konceptu, 
ar kuru var identificēt jebkuru telpas vienību. 
Šajā gadījumā pilsēta ir objektu klase. 

Piemēram, sākotnēji pilsēta bija politisks 
koncepts un telpiskās identitātes tips39 — 
tā bija ierobežota telpa. Vēlāk rietumvalstu 
nacionālās valdības noteica pilsētu robežas, 
balstoties uz skaitliskiem, statistiski nosakā-
miem kritērijiem, un pilsēta kļuva par telpis-
ko objektu klasi. Morfoloģisko un funkcionālo 
kritēriju izmantošana noteica, ka pilsēta kļu-
va par telpas tipu. Palielinoties iedzīvotāju 
mobilitātei un jauno tehnoloģiju izmantoša-
nai, izplatās pilsētnieciskais dzīves veids40. 
Tā iespaidā parādās pieņēmums, ka pilsēta 
ir visur vai nekur, jo pilsētnieciskums ir izpla-

tījies visur un tātad nav tikai pilsētu teritoriju 
raksturojums41. Valdības saglabāja priekš-
statu, ka pilsēta ir objektu klase, ietverot pil-
sētas noteikšanas kritērijos svārtsmigrāciju 
starp centrālo pilsētu un piepilsētām. Pret-
statā tam ikdienas valodā ar pilsētu saprot 
tipu jeb vienu no prototipiem jeb vismaz tā 
shematisku atspoguļojumu, t.i., ikvienam cil-
vēkam ir sava pārliecība par to, kas ir pilsēta 
un lauki, un tam nav nepieciešami statistis-
ki dati42. Šādas populārās jeb ikdienas dzīvē 
pielietotās kategorijas ir būtiskas identitātes 
definēšanā43 un tās nosaka, ka pilsētas un 
lauki kā prototipi ir pamats vietas identitā-
tēm. Pilsētas un lauki ir koncepti, kuri var tikt 
attiecināti gan uz ģeogrāfisko telpu, gan uz 
iedzīvotājiem. Sociālās un ģeogrāfiskās mo-
bilitātes un daudzveidīguma palielināšanās 
ietekmē izpratnes maiņu attiecībā uz to, ka 
indivīdiem un to grupām piemīt dažādas so-
ciālās identitātes, tai skaitā pilsētnieciskums 
un laucinieciskums.

Vācijas izcelsmes amerikāņu sociologa 
Luisa Virta (Louis Wirth; 1897–1952) darbs 
“Urbānisms kā dzīves veids”, kas vēl aizvien 
ir visbiežāk citētais sociālo zinātņu raksts, 
uzskaita trīs pamatkritērijus pilsētas identifi-
cēšanai — “iedzīvotāju skaits, apdzīvotās vie-
tas blīvums un iedzīvotāju un to grupu dzīves 
heterogenitāte”44. Virts uzsver, ka urbānisms 
ir īpašs dzīves stils, un kritērijus papildina ar 
“trim savstarpēji saistītām perspektīvām — 
1) fiziskā struktūra, kas sastāv no iedzīvotāju 
bāzes, tehnoloģijas un ekoloģiskās kārtības, 
2) sociālās organizācijas sistēma, kas aptver 
raksturīgo sociālo struktūru, sociālo institūci-
ju virkni un sociālās attiecības, 3) attieksmju 
un ideju kopums un plejāde ar personībām, 
kas iesaistītas tipiskās kolektīvās uzvedības 
formās un ir subjekti raksturīgiem sociālās 
kontroles mehānismiem”45. 

Pētnieki iesaka pilsētu–lauku iedalījumu 
vērtēt vismaz trīs skatījumos: 1) apdzīvotās 
vietas lielums (no lielpilsētas līdz atsevišķai 
ēkai laukos), 2) koncentrācijas (no reti līdz 
blīvi apdzīvotajai teritorijai) un 3) pieejamī-
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bas (no centrālā novietojuma līdz perifērijai 
jeb no pilsētas centrālā kodola līdz attālam 
novietojumam) — katru no šiem skatījumiem 
ir jāvērtē atsevišķi un tos nevar savienot vienā 
kopēja indeksā46. 

Praksē pilsētu–lauku iedalījumu nosaka 
pēc dažādiem rādītājiem: iedzīvotāju skaits 
noteiktā teritorijā, nodarbinātība primārajā 
sektorā (lauksaimniecībā, mežkopībā, zvej-
niecībā un dabas resursu ieguvē), apdzīvotās 
vietas statuss un citi rādītāji, kuri raksturo 
pārvaldību; iedzīvotāju sociālo kontaktu un 
nodarbošanās veidu daudzveidība, kas at-
karīga no pieejamajiem resursiem (cilvēku, 
materiālie un nemateriālie) un attālumiem 
līdz tiem, piemēram, attālums līdz tuvāka-
jai pilsētai vai līdz lielpilsētai. Bieži praksē 
kritēriji apdzīvoto vietu robežu noteikšanai 
vai pilsētu statusa iegūšanai ir neskaidri un 
pieļauj izņēmumus; tāpat ir nepietiekama 
informācija, lai raksturotu pilsētu–lauku mij-
iedarbības, piemēram, iedzīvotāju ģeogrāfis-
ko mobilitāti, apdzīvojuma sezonalitāti un to 
indivīdu iespējamās pat vairākas dzīves un 
darba vietas. 

Industriālajā periodā pilsētu un lauku teri-
torijas iedalīja pēc iedzīvotāju nodarbošanās 
veida, postindustriālajā periodā iedzīvotāju 
nodarbošanās sadalījums pilsētās un laukos 
izlīdzinās un integrējas. Grūtāk definējams 
kļūst darbs, to nosaka pieaugošā sociālās 
ekonomikas, zināšanu ekonomikas, teledar-
ba un brīvprātīgo aktivitāšu nozīme. Telpas 
izmantošana ir kļuvusi daudzfunkcionāla, 
mainīga un fragmentāra. 

Līdz ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu 
attīstību pilsētu un lauku teritoriju iedalījums 
ir nosakāms pēc cilvēka veidoto telpisko for-
mu izplatības, savstarpējiem attālumiem un 
morfoloģijas. Statistiskai un kadastru infor-
mācijai vajadzētu būtu savienotai ar telpisko 
informāciju47; Latvijas gadījumā šīs iespējas 
netiek pilnībā izmantotas. 

Pilsētas un lauku kategorijas vienlaikus ir 
gan savstarpēji izslēdzošas, t.i., dihotomas, 
gan veido lauku–pilsētas kontinuitāti48 jeb 

pakāpenisku pāreju, t.i. laukiem raksturīgie 
elementi samazinās aizvien urbanizētākā tel-
pā un savukārt pilsētām raksturīgie elemen-
ti pakāpeniski samazinās lauku telpā. Cita 
pieeja ir starp pilsētas un lauku kategorijām 
veidot starpkategorijas49 vai vairākas pārejas 
kategorijas50.

Robežšķirtne, kas sadala laukus un pilsē-
tu, ir atkarīga no vispārējā kultūras, sociāli-
ekonomiskā, laiktelpas un mēroga konteksta. 
Vienlaikus konceptu nozīme rada leģitīmas 
darbības, un tās iemiesojas telpā un soci-
ālajās struktūrās51 un tikai sociālie “aģenti” 
var novērtēt pilsētu un lauku kategorijas at-
tiecībā uz konkrētām vietām jeb lokalitātēm. 
Nav sadalījuma starp laukiem un pilsētu, 
bet drīzāk ir mijiedarbībā esošs veselums, 
un jebkura cenšanās tās atdalīt parāda, cik 
neskaidras un pārprotamas ir šo jēdzienu 
konstrukcijas52.

Klasifikācijas un tipoloģijas ir nepiecie-
šamas konkrēto ģeogrāfisko vietu un telpu 
izvērtēšanai no ruralitātes vai attiecīgi urbā-
nisma skatu punkta. Var būt pozitīva attiek-
sme pret teritoriju, bet ne pret tās iedzīvotā-
jiem, kuriem piedēvē stereotipus laucinieki 
vai pilsētnieki. Iedalot telpu pilsētas un lau-
ku kategorijās, vietai vienlaikus pievieno un 
atņem nosaukumu. Piemēram, mainot vie-
tas statusu no laukiem uz pilsētu, tiek pie-
vienots nosaukums pilsēta un līdz ar to mai-
nās vietas raksturojums, bet vienlaikus tiek 
atņemta vietas vēsturiskā vērtība — nosau-
kums lauki. Nosaukuma un statusa izmai-
ņas parādās vispirms politiskajā un pārval-
des sfērā, vēlāk tās izpaužas reālajā telpā, 
un tas, cik ilgi vēsturiskais vietas statuss un 
nosaukums paliks iesakņojies sociālajā un 
kultūras sfērā, ir bieži atkarīgs no konkrētās 
vietas identitātes. 

Sociālā tīklošanās un mobilitāte nodroši-
na kontaktus dažādos mērogos un attālumos, 
pieaug indivīdu dzīves stilu, sociālās dzīves 
un telpu daudzveidība, fragmentācija, porai-
nums, šķērseniskums un spēja pielāgoties53. 
Pilsētas–lauku mijiedarbības, kuras raksturo 
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cilvēku aktivitātes un to ietekmes telpā pāri 
pilsētas–lauku robežai, kļūst sarežģītākas un 
grūtāk klasificējamas. Ģeodemogrāfiskās kla-
sifikācijas tiek vērtētas kritiski un tiek ieteikts 
izmantot ad hoc sistēmas, kas aptver vietu 
daudzveidību un savdabību un var tikt pie-
mērotas dažādām vajadzībām un mērķiem54.

6. Pilsētas–lauku mijiedarbības 
pielietojums attīstības politikās

Izpratne par pilsētas–lauku mijiedarbī-
bām nepieciešama efektīgākām starpnozaru 
un teritorijas attīstības politikām. Pilsētas–
lauku attiecības jāstiprina tā, lai tās dod ie-
guvumu gan pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem 
un jāstiprina ne tikai pilsētas–lauku saiknes, 
bet jāsamazina arī mijiedarbību nelabvēlīgās 
ietekmes55. Pilsētu un lauku iedzīvotāju, vie-
tējo kopienu un pārvaldes institūciju un uzņē-
mumu savstarpējā papildināšanās var notikt, 
ja abas sadarbībā iesaistītās puses ir informē-
tas un apzinās atšķirīgās kvalitātes pilsētās 
un laukos. 

Pilsētas–lauku mijiedarbībām nepiecie-
šamas uz vietas identitāti balstītas pilsētas–
lauku atšķirības, bet ne tik lielas, lai izraisītu 
nelabvēlīgas centra–perifērijas, pakļautības 
un atkarības attiecības. To var nodrošināt 
uz reģionālo atšķirību novēršanu orientēta 
politika un pamatpakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana visās cilvēku dzīvesvietās ne-
atkarīgi no pilsētas–lauku konteksta56. Lai 
arī attālinātās vietās saņemtu specializētos 
pakalpojumus, svarīga ģeogrāfiskā ikdienas 
mobilitāte un informācijas aprite. Iedzīvotāji 
nepiedalās pilsētas–lauku mijiedarbībās, ja 
ir pakļauti sociālajai izolētībai, atpalicībai un 
nodarbojas ar naturālo saimniekošanu. Pil-
sētas–lauku partnerattiecības ir tikai papildi-
nošas katras vietas pašattīstībai un tās nevar 
aizstāt nacionālās un Eiropas Savienības re-
ģionālās politikas.

Modernizācijas iespaidā pilsētas–lauku 
mijiedarbības kļūst aktīvākās, kā rezultātā 
straujāk izzūd pilsētas–lauku atšķirības. Sa-
vukārt aktīvās pilsētas–lauku mijiedarbībās 

neiesaistītās lauku teritorijas saglabā ilgāk 
atšķirības, t.i., autentiskus attīstības poten-
ciālus, piemēram, kultūras mantojumu, tra-
dicionālās nodarbošanās veidus, prasmes 
un zināšanas. Iesaistītajiem pilsētu–lauku 
mijiedarbībās ir jāspēj izprast, respektēt un, 
ja nepieciešams, piemēroties atšķirībām vai 
radoši tās izmainīt, saglabājot būtiskāko kā-
das vietas identitātes daļu, kas nosaka mijie-
darbības cēloni. 

Teritoriju attīstībai ir jāņem vērā pilsētas 
un lauku teritoriju atšķirīgā vietas identitā-
te57, attīstības potenciāli un vajadzības. Pil-
sētas–lauku atšķirības var bagātināt reģionu 
identitāti un attīstības potenciālu un norādīt 
uz vietējo ekonomikas attīstības iespējām. 
Teritorijas, kurām ir neizteiksmīga identitāte, 
nav interesantas ne iedzīvotājiem, ne tūris-
tiem, ne investoriem. 

Pilsētas un lauku teritorijām priekšrocības 
veidojas, ja tās ir vienādi dzīvotspējīgas, bet 
katra ar savām atšķirīgajām identitātēm un 
kvalitātēm, kuras savstarpēji papildinot, vei-
do kopīgā reģiona58 un visas valsts attīstības 
potenciālu. Reģioni, kuros līdzvērtīga attiek-
sme ir pret lauku un pilsētu teritorijām un 
iedzīvotājiem, spēj labāk konkurēt gan nacio-
nāli, gan starpvalstu līmenī. Palielinās ekono-
mikas mērogs un daudzveidība, sadarbojoties 
teritorijām, izlīdzinās virkne attīstības problē-
mu — kā rezultātā iegūst gan pilsētas, gan 
lauki. 

Ja attīstība koncentrējas galvenokārt ti-
kai metropoles reģionā, bet perifērijā esošie 
pilsētu funkcionālie reģioni atpaliek savā at-
tīstībā, tad šāds attīstības modelis rada palie-
linātu spiedienu uz centrālajai pilsētai piegu-
lošajām lauku teritorijām, savukārt perifērijā 
esošās pilsētas un to apkārtnes lauku teritori-
jas var nespēt izmantot savus pilsētas–lauku 
mijiedarbību potenciālus. Šāds drauds pastāv 
Latvijā, kur Pierīgas reģionam ir raksturīgas 
daudzveidīgas pilsētas–lauku mijiedarbības, 
savukārt attālākām lauku teritorijām ir neliels 
skaits mijiedarbības veidu jeb saikņu un part-
nerattiecību ar pilsētas teritorijām. 
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7. Pilsētas–lauku iedalījums 
Latvijā

Pilsētu un lauku teritoriālais iedalījums 
Latvijā vēsturiski izveidojies un lielā mērā 
mantots no padomju perioda, tomēr jāņem 
vērā, ka šajā periodā republikas izmantoja 
dažādus pilsētas–lauku iedalījumus. 2008. 
gada Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums, aizstājot 1991. gadā pieņem-
to un vairakkārt grozīto likumu “Par Latvijas 
Republikas administratīvo teritoriju izveido-
šanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, 
reglamentē, ka Saeima pilsētas statusu pie-
šķir un atceļ ar likumu, ja apdzīvotā vieta ir 
kultūras un komercdarbības centrs ar attīstītu 
inženier infrastruktūru un ielu tīklu, vēlams ar 
2000 pastāvīgo iedzīvotāju. Likums pilsētas 
statusu pieļauj piešķirt arī mazākām vietām, 
bet nenosaka, pie kādas faktiskās urbanizāci-
jas pakāpes ciemam vajadzētu mainīt statu-
su. Likuma noteiktais pilsētas–lauku teritoriju 
iedalījums atšķiras no sabiedrības uztveres 
un no tā, kā apdzīvojumu raksturo dažādi 
skaitliskie rādītāji. Šīs atšķirības visredzamāk 
parādās Pierīgā un citu lielo pilsētu malās 
esošajās formālajās lauku teritorijās, kurās 
sāk dominēt pilsētnieciskais dzīvesveids un 
nodarbošanās veids. 

Neskatoties uz to, ka Latvijas pilsētas–
lauku iedalījums balstās uz apdzīvoto vietas 
formālu statusu, pilsētu un lauku iedzīvotāju 
īpatsvars ir izvēlēts kā viens no desmit stra-
tēģiskajiem indikatoriem Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai, kuras mērķis paredz pil-
sētu iedzīvotāju pieaugumu par aptuveni di-
viem procentiem līdz 2030. gadam59. 

Pēdējās lielākās izmaiņas lauku un pil-
sētu iedalījumā notika 1991. gadā, kad ar 
Latvijas MP lēmumu likvidēja pilsētciematu 
kategoriju. Izvēle kļūt par laukiem vai pilsē-
tu tika atstāta pašvaldību deputātu ziņā. No 
37 pilsētciematiem pilsētas statusu laika gai-
tā pieņēma 23 (11 no tām pieņēma statu-
su — pilsēta ar lauku teritoriju), bet pārējie 
izvēlējās iekļauties lauku pagastos kā ciemi. 
Ar Saeimas akceptu statuss pilsēta ar lauku 

teritoriju tika likvidēts 2010. gada sākumā, 
sadalot šīs teritorijas novadu pilsētās un pa-
gastos. Attiecībā uz bijušo Kalnciema pilsētu 
ar lauku teritoriju netika pieņemts lēmums 
un tas pēc noklusēšanas principa kļuva par 
lauku teritoriju Jelgavas novadā, kā rezultātā 
var uzskatīt, ka pilsētas statuss Latvijā ir sa-
glabāts 76 teritorijām. 

2008. gada likums vairs neparedz tādu 
kategoriju kā lauki — to likumdevējs aizvie-
to ar jēdzieniem pagasts un novads, tomēr 
pēdējais bez laukiem var ietvert arī vienu 
vai vairākas pilsētu teritorijas bez vietējās 
pašpārvaldes. 2009. gadā Saeima lauku te-
ritorijas definīciju izslēdz arī no 2004. gadā 
pieņemtā un vairākkārt grozītā Lauksaimnie-
cības un lauku attīstības likuma. Līdz šiem 
grozījumiem likums noteica, ka lauki ir visa 
Latvijas teritorija, izņemot republikas nozī-
mes pilsētas un rajonu centrus. 

Neskatoties uz to, ka Likums par pašvaldī-
bām nenosaka atšķirīgas funkcijas pilsētu vai 
lauku teritorijām, vārds pilsēta vietējā līme-
ņa pašvaldībām administratīvajā nosaukumā 
tiek saglabāts deviņām no 77 pirmsreformas 
pilsētām, pārējās 68 pilsētas līdz ar novadu 
reformu pārdēvētas par novadiem. No pilsē-
tām, kas iekļautas novados, 57 ir saglabāju-
šas savu vietvārdu novada nosaukumā. Pā-
rējās nes blakus esošās lielākās pilsētas vai 
lauku teritorijas nosaukumu. Iekšējais paš-
valdības teritoriālais dalījums sniedz norādi 
uz pilsētas pastāvēšanu, izņemot Kalnciema 
gadījumu. Ja pieņem, ka vietvārds ir daļa no 
vietas identitātes un urbanizācija ir moderni-
zācijas process, tad teritorijās, kuras zaudē-
jušas norādi uz pilsētas veida apdzīvojumu, ir 
iespējama sociālā neapmierinātība ar iepriek-
šējā augstāka attīstības statusa zaudēšanu. 
Pēc novadu reformas Daugavpils, Jēkabpils, 
Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novadi, kuru 
sastāvā ietverti vairāki lauku pagasti (pilsētas 
iekļautas Jelgavas un Ventspils novadā, attie-
cīgi Kalnciems un Piltene) nes blakus esošās 
lielās pilsētas nosaukumu. Iztrūkstot statistis-
kajai informācijai par funkcionālajiem pilsētu 
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reģioniem, nosaukuma maiņa vien nenorāda, 
ka pievienotās teritorijas arī funkcionāli ir ie-
kļāvušās paplašinātajā pilsētas reģionā. 

Gan Latvijas Lauku attīstības program-
mas pasākumi60, gan politikas pasākumi, kas 
atbalsta nacionālas un reģionālas nozīmes at-
tīstības centru jeb pilsētu izaugsmi un ietverti 
Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013. ga-
dam61 un tā operatīvo programmu sastāvā, 
piemēro savu ad hoc pieeju pilsētas–lauku te-
ritoriju iedalījumam. Tas, ko nozīmē katrā no 
gadījumiem pilsēta vai lauki, atbilst finansiāli 
atbalstāmā pasākuma mērķim vai atbalstā-
majai aktivitātei. Piemēram, Lauku attīstības 
programmas62 atsevišķie pasākumi tiek attie-
cināti uz teritorijām ārpus republikas pilsētām 
vai visām pilsētām, kuru novadu teritoriālajās 
vienībās ir vairāk kā 5000 iedzīvotāju, vai 
papildus arī uz novadiem, kuri robežojas ar 
Rīgas pilsētas teritoriju, vai kuri ietilpst tās 
ikdienas svārstmigrācijas areālā. Programma 
definē63, ka LEADER pieeja ir īstenojama visā 
Latvijas lauku teritorijā, ieskaitot pilsētas ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 15000, ja to īpatsvars 
nepārsniedz pusi no kopējās sadarbībā iesais-
tītās teritorijas iedzīvotāju skaita. Piemēram, 
citi lauku attīstības veicinošie pasākumi tiek 
attiecināti uz visu Latvijas teritoriju, ieskai-
tot pilsētas, ar pamatojumu, ka arī pilsētās 
ir izvietoti atsevišķi lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņē-
mumi, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
dārzniecības, un ka uzņēmumiem, kuri dar-
bojas laukos, juridiskā adrese ir pilsētā. 

8. Pilsētas–lauku partnerību 
pieredze un iespējas Latvijā 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna uzde-
vumi ietver „pilsētu–lauku sadarbības vei-
došanu, radot jaunas un nostiprinot esošās 
funkcionālās saites starp pilsētu un lauku te-
ritorijām”64, tomēr nekonkretizē, kas jāsaprot 
ar esošajām un no jauna veidojamajām pilsē-
tas–lauku saitēm. 

Pētījuma65 gaitā tika noskaidrots, ka Lat-

vijā ir nepietiekama informācija par pilsē-
tas–lauku mijiedarbību izpratni, to veidiem 
un raksturojumu, īpaši par vietējo nodarbi-
nātību, iedzīvotāju ikdienas svārstmigrāci-
jām, starppašvaldību nodokļu plūsmām un 
pakalpojumu nodrošināšanas līgumiem, sa-
sniedzamību, vietējo un reģionālo sabiedrisko 
transportu, kopīgu tehnisko infrastruktūru un 
par atpūtas nozari kopumā. Pierīgas lauku 
pašvaldību darbinieki izrādīja interesi iegūt 
labāku informāciju par pilsētas iedzīvotājiem, 
kuri ierodas atpūtā laukos (par vasarnīcu, 
mazdārziņu īpašniekiem, medniekiem, mak-
šķerniekiem, ogotājiem, peldvietu apmeklētā-
jiem un citiem), un to, kā lauku iedzīvotāji var 
izmantot un izmanto pilsētās esošos pakalpo-
jumus. Nepietiekamā informācija ir šķērslis, 
lai veidotos pilsētu–lauku partnerības. Pētī-
jums parādīja, ka vietējās attīstības speciālis-
tiem Latvijā ir nozīmīgas tādas pilsētas–lauku 
mijiedarbības, kuras izmanto vietējos resur-
sus, bet tos nenoplicina; veicina iedzīvotāju 
mobilitāti, teritorijas sasniedzamību, sociālo 
kohēziju; saglabā lauku un pilsētu identitāti, 
vienlaikus papildina kopējo reģiona identitā-
ti; paaugstina gan lauku, gan pilsētu iedzī-
votāju dzīves kvalitāti; ir integrētas dažādās 
nozarēs; ir elastīgas, t.i., var ātri pārkārtoties 
mainīgām vajadzībām un iespējām; veido sa-
darbības rezultātā lielāka mēroga ekonomiku, 
plašāku resursu un iespēju piedāvājumu; no-
drošina labāku lauku teritoriju sasniedzamību 
un atvērtību transporta un informācijas jomā 
attiecībā uz citām pilsētām, reģioniem vai ār-
valstīm. 

Teritoriju tipi, kas raksturo pilsētas–lauku 
saiknes, tika izdalīti pēc vairākiem kritērijiem 
un šādiem apsvērumiem66: 1) lauku attālums 
no lielajām pilsētām ir nozīmīgs; 2) nozīmī-
ga ir atrašanās attiecībā pret pilsētas–lauku 
teritoriju ar cilvēku, materiālu, enerģijas un 
informācijas plūsmām; un 3) pastāv īpaši 
attīstības potenciāli lauku teritorijās, kuri var 
radīt interesi, — dabas un kultūras vērtības/
jaukumi, dabas resursi, robežas un vēlamie 
zemes izmantojumi. Tika ņemts vērā formā-
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lais pilsētu un lauku statuss, jo tas nosaka 
gan pieejamo datu nodrošinājumu, gan esošo 
politiku ietekmes robežas. Pilsētas adminis-
tratīvās teritorijas robežās var būt arī laukiem 
raksturīgas teritorijas un nodarbošanās67. 
Ņemot vērā, ka funkcionālā pilsētas robeža 
bieži nesakrīt ar tās administratīvo robežu, 
veidojas īpašs piepilsētas lauku teritorijas 
tips, kuru raksturo daudzveidīgas un intensī-
vas pilsētas–lauku attiecības. Piepilsētas lau-
kiem nepieciešama īpaša politika, lai iespēju 
robežās saglabātas blakus pastāvošās, bieži 
konfliktējošās pilsētu un lauku identitātes. 

Tipoloģija tika veidota, pieņemot, ka pil-
sētas un lauki nav homogēni, ka to attīstības 
potenciāli un problēmas ir fragmentētas un 
atkarīgas no ģeogrāfiskā novietojuma, pieeja-
miem resursiem, infrastruktūras un pakalpo-
jumu nodrošinājuma, vēsturiskās attīstības, 
vietējās kopienas, vietas tēla un zīmola un 
citiem apstākļiem. Tipoloģija balstās uz kar-
kasu, kurā nozīmīgas ir ne tikai pilsētas, bet 
arī lauku teritorijas: 1) centrā ir lielāko pilsētu 
teritorijas, kurām var izdalīt piepilsētas lau-
kus un kuras nodrošina nacionāli nozīmīgas 
plūsmas, 2) nozīmīgākās un intensīvākās 
plūsmu teritorijas citās teritorijās (it īpaši tās, 
kurām ir būtiska fiziska izpausme — trans-
porta koridori, robežpāreju vietas, ostas, lid-
ostas) un 3) pārējās lauku teritorijas, kurās 
var izdalīt areālus ar atšķirīgiem lauku attīstī-
bas potenciāliem attiecībā uz pilsētas–lauku 
mijiedarbībām. 

Pārējā lauku teritorijā tika izdalīti šādi 
teritoriju tipi (atsevišķas teritorijas var ietilpt 
vairākos tipos): lauksaimniecības un mež-
saimniecības teritorijas, īpašu attīstības režī-
mu teritorijas — kā derīgo izrakteņu ieguve, 
poligonu lauki, aizsargājamās dabas terito-
rijas, teritorijas ar sliktu sasniedzamību kā 
pierobežas lauku teritorijas (vienlaikus piemīt 
pārrobežas attīstības potenciāls), iekšējās 
perifērijas lauki (attāli no lielajām transporta 
maģistrālēm un bez citiem nozīmīgiem lau-
ku attīstības potenciāliem), pievilcīgie lauki 
(ainaviski vērtīgas teritorijas, bieži pie ūde-

ņiem un ar nozīmīgu kultūras mantojumu) 
un nacionālās nozīmes “mītiskie lauki”. Tās 
ir vietas un reģioni laukos ar spēcīgu vietas 
tēlu, kuriem ir nozīme nācijas vēsturē un/vai 
kuri ir aprakstīti nozīmīgos literatūras avotos, 
attēloti kā grafiski simboli, vai kur kādreiz ir 
audzēti vai ražoti nacionāli nozīmīgi produkti. 
Piemēram, pētījuma gaitā68 tika noskaidrots, 
ka Carnikavas nēģi kā zīmols, kas var aktivi-
zēt pilsētas–lauku mijiedarbības, Carnikavas 
novadā nav pietiekami izmantots. Šīm terito-
rijām piemīt simboliska vērtība, informācijas 
potenciāls, ko var izmantot zīmolu izstrādā-
šanai. Tās var būt reālas vietas, kuras sagla-
bājušas vai arī zaudējušas savu vēsturisko 
identitāti, bet var būt arī vietas, kuras apraks-
tītas literatūrā vai par tām ir uzņemtas filmas. 

Pētījums uzsver, ka atsevišķas lauku attīs-
tības problēmas var pārveidot par iespējām, 
ja tās risina plašāka pilsētas–lauku attiecību 
aptveroša reģionu kontekstā. Datu analīze 
un intervijas parādīja, ka pašvaldības uzrāda 
augstāku ekonomisko attīstību, ja ir lielāka 
pilsētas–lauku mijiedarbību daudzveidība un 
tādējādi pastāv iespējas tās kombinēt. Vien-
pusēji attīstītās teritorijas nav tik pievilcīgas 
ne iedzīvotājiem, ne viesiem, ne investoriem 
un ir pakļautas lielākiem attīstības riskiem69.

9. noslēgums
Pilsētu un lauku atšķirības rada pilsē-

tas–lauku mijiedarbības, kuras savukārt ir 
pamats pilsētas–lauku sadarbībai un partne-
rībām. Pilsētas–lauku partnerības iespējamas 
Eiropas, nacionālajā, reģionālajā un vietējā 
līmenī un tās var aptvert dažādas jomas un 
iesaistīt dažādus partnerus, tomēr nozīmīgā-
kais līmenis ir vietējais, jo tikai šajā līmenī iz-
paužas pilsētu un lauku identitāte kā daļa no 
vietas vai sociālās identitātes. Līdzīgi kā citos 
pētījumos, Latvijas pētījumā tika atzīts70, ka 
pilsētas–lauku attiecības ir papildinošas ik-
dienas dzīvei un to veicināšana var notikt ti-
kai tad, ja cilvēku dzīvesvietās ir nodrošinātas 
pamatvajadzības neatkarīgi no pilsētas–lauku 
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konteksta. Starp teritorijām pastāv dažāda 
veida funkcionālā atkarība (pakalpojumi, in-
frastruktūra, resursi, iedzīvotāju kustība) no 
tās apkārtnē esošās lauku vai pilsētas terito-
rijas un šīs mijiedarbības dēļ vietējām pašval-
dībām jāsadarbojas pāri administratīvajām 
robežām, tā stiprinot visa reģiona konkurēt-
spēju, piemēram, teritorijas sasniedzamības 
uzlabošana var veicināt pilsētas un lauku at-
tīstības potenciālu labāku izmantošanu. 

Latvijā vietējām pašvaldībām ir pieredze, 
slēdzot līgumus par kopīgu infrastruktūras iz-
mantošanu vai pakalpojumu pirkšanu citai no 
citas, tomēr nepastāv centralizēti pārraudzītu 
instrumentu sadarbības formalizēšana un vei-
cināšana71. Pašvaldības bieži sociālo problē-
mu risinājumus, īpaši nabadzības novēršanas 
un nodarbinātības jomā, redz vienīgi savu 
administratīvo robežu ietvaros. Darba tirgus 
areāli, pakalpojumu izvietojums un iedzīvo-
tāju neformālās izdzīvošanas un sadarbības 
stratēģijas neievēro formālo pilsētas–lauku 
teritoriju iedalījumu. Latvijā nacionālo un re-
ģionu identitātes, vietas reklāmu un zīmolu 
veidotāji nepietiekami atspoguļo paritāti starp 
pilsētu un lauku vērtībām, tā lai viens otru 
papildinātu, nevis konkurētu savā starpā. 

Pilsētas–lauku partnerību labās prakses 
apkopojumi un politikas vadlīnijas nacionā-
lajā un starpvalstu līmenī un to izplatīšana 
Latvijas pašvaldībām un sabiedrībai kopu-
mā var sniegt jaunas iespējas teritorijas un 
reģionālajā attīstībā, īpaši attiecībā uz alter-
natīviem enerģijas resursiem, radošāku pārti-
kas ražošanu un patēriņu, lauku ekonomikas 
dažādošanu, rekreāciju un tūrismu. Latvijā ir 
nepieciešama starpdisciplināra diskusija par 
pilsētu un laukiem, to nozīmi un savstarpēji 
optimālām sadarbības iespējām. 
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UrBAn-rUrAL InTErDEPEnDEncIEs concEPT
AnD ITs APPLIcATIon In LATVIA

Laila Kūle

summary

Key words: urban-rural interdependencies, urban-rural partnerships, categories

Urban-rural interdependencies are significant but complex and poly-semantic concept of ge-
ography science. Urban-rural relations are temporally and spatially contextual and multi-di-
mensional. Urban-rural interactions are difficult to comprehend without the conceptual analy-
sis of urban and rural. In spite of inadequate consensus among researchers and practitioners 
as regards the concept of urban-rural relations and its applicability more frequent urban-rural 
partnerships are recommended by spatial development policy documents of the European 
Union, the Baltic Sea region and Latvia as an aim of the development or a measure to promote 
the development. The experience of Latvian urban-rural interactions were studied as part of 
the applied research. A typology of regions according to their urban-rural connectivity was 
prepared. A typology was prepared based on several criteria and particularly considered is the 
distance from the larger cities, the position within flows such as transport of people, goods, 
energy, capital, information and specific particularities, including natural and cultural ameni-
ties, natural resources, boundaries and locations of unwanted land use. The article concludes 
that the best practices and policy guidelines of urban-rural partnerships and their distribution 
activities at a national and intergovernmental level can provide new options to spatial and 
regional development. Strengthening of urban-rural linkages and support of urban-rural part-
nerships can promote local development. 
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Ievads
Sociāli ekonomiskās un politiskās pār-

maiņas būtiski ietekmē iedzīvotāju migrāciju. 
Latvijā tā ir kļuvusi par nozīmīgu ekonomis-
ku, politisku un sabiedrisku tēmu. Migrāci-
jas režīma maiņa iezīmējas jau kopš 1991. 
gada līdz ar neatkarības atjaunošanu. Latvija 
ir viena no desmit Centrālās un Austrumeiro-
pas (CAE) valstīm, kura 2004. gada 1. maijā  
 iestājās Eiropas Savienībā. Darba tirgus atvēr-
šana jauno dalībvalstu iedzīvotājiem ir kļuvu-
si par mobilitāti veicinošu faktoru. Migrācija 
ieguva daudzveidīgākas formas un virzienus, 
kā arī mainījās tās intensitāte, jo iedzīvotāju 
dzīves vietas izvēle vairs netika ierobežota. 
Šādas migrācijas izmaiņas notika CAE valstīs 
20. gs. 90. gados un 21. gs. sākumā un ap-
skatītas virknē pētījumu1. 

Tuvojoties CEA valstu uzņemšanai Eiro-
pas Savienībā, gan Latvijā, gan ārvalstīs veik-
ti vairāki pētījumi par gaidāmo šo valstu dar-
baspēka emigrāciju uz vecajām dalībvalstīm. 
Tajos tika vērtēti gan potenciālie migrācijas 
apjomi, gan migrantu motivācija2, kas saistī-
jās ar izceļošanu un darba iespējām. 

Jau agrāk veiktajos pētījumos uzsvērts, 
ka migrācijai ir raksturīga liela formu dažādī-
ba, kā arī iezīmējas jaunas plūsmas un virzie-
ni, aptverot dažādus pasaules reģionus3. To 
mūsdienās pastiprina globalizācijas procesu 
ietekme globālā, nacionālā un lokālā līmenī4.

Raksta mērķis ir raksturot aktuālos migrā-
cijas procesus Latvijā pēc tās pievienošanās 
Eiropas Savienībai, iezīmējot jaunas darba 
migrācijas tendences, saasinoties ekonomis-
kajai krīzei kopš 2008. gada. 

Iedzīvotāju migrācija mūsdienās kļuvusi 
par būtiskāko iedzīvotāju skaita un izvieto-
juma izmaiņas ietekmējošo faktoru. Mazām 
valstīm, kā Latvijai, ar monocentrisku apdzī-
vojuma struktūru un visu resursu koncentrē-
šanos galvaspilsētas Rīgas metropoles reģio-
nā, īpaši nozīmīga ir migrācijas ietekme uz 
apdzīvojumu.

Dati
Darbā izmantoti Eiropas Savienības 

struktūrfondu Nacionālās programmas “Dar-
ba tirgus pētījumi” projekta Labklājības mi-
nistrijas pētījuma Nr. VPD1/ESF/NVA/04/

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU STARPVALSTU 
MOBILITĀTE PēC EIROPAS 
SAVIENĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS

Zaiga Krišjāne, Andris Bauls

Atslēgas vārdi: migrācija, darbaspēka migrācija, migrācijas motīvi, migrantu raksturojums

Mūsdienās ir būtiski mainījusies izpratne par migrāciju un tās formām, kā arī mobilitātes 
raksturu. Raksta mērķis ir iezīmēt aktuālos migrācijas procesus Latvijā pēc tās pievienošanās 
Eiropas Savienībai, raksturo jaunas darba migrācijas tendences, saasinoties ekonomiskajai 
krīzei kopš 2008. gada. Latvijā, tāpat kā citās postsociālisma zemēs ar novecojošu iedzīvo-
tāju sastāvu un depopulāciju, gados jaunu cilvēku izceļošana veicina tālāku iedzīvotāju sa-
stāva novecošanos. Lai gan Latvijā ekonomiskie un pagaidu (īslaicīgās prombūtnes) aspekti ir 
dominējošie, tomēr turpmākajos gados arvien biežāk jāpievērš uzmanība migrāciju izraisošo 
faktoru izvērtējumam un mobilitātes ietekmju analīzei.

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU STARPVALSTU MOBILITĀTE PēC EIROPAS SAVIENĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS



LETonIKAs AVoTI

72

NP/3.1.5.1./0003 pētījuma “Darbaspēka 
ģeogrāfiskā mobilitāte” materiāli. Veiktais 
darbs ir komplekss pētījums par darbaspēka 
ģeogrāfisko mobilitāti Latvijā kā ES dalībval-
stī5. Tajā izmantotas kvalitatīvās un kvan-
titatīvās pētījumu metodes — iedzīvotāju 
aptauja Latvijā (N 8005), ekspertintervijas, 
formalizētās intervijas ar ārvalstīs strādājo-
šiem Latvijas iedzīvotājiem, datu statistiskā 
un ekonometriskā analīze. Aptaujas respon-
denti ir iedzīvotāji darbaspējas vecumā no 15 
līdz 65 gadiem. Sasniegtais izlases apjoms 
sniedz reprezentatīvus datus ne tikai par Lat-
viju kopumā, bet arī par katru Latvijas reģionu 
atsevišķi. Migrācijas procesu raksturojumam 
izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes 
dati par iedzīvotājiem un Darbaspēka apse-
kojuma rezultāti. Lai raksturotu Latvijas iedzī-
votājus ārvalstīs, izmantoti Lielbritānijas un 
Īrijas institūciju dati.

Migrācijas plūsmas un apjomi
Mūsdienās būtiski ir mainījusies izpratne 

par migrāciju. Oficiālie statistikas dati par 
šiem procesiem ir nepilnīgi. Problēmas mig-
rantu uzskaitē un migrācijas apjomu novērtē-
šanā konstatētas virknē CAE valstu pētnieku 
darbos6. Saskaņā ar ANO rekomendācijām 
Latvijas statistikā tiek apkopoti un publicēti 
dati par ilgtermiņa migrantiem7. Tās ir per-
sonas, kas ierodas valstī, lai paliktu te uz 
pastāvīgu dzīvi vai uz laiku, kas vienāds vai 
ilgāks par vienu gadu, kā arī personas, kas 
izbrauc no vienas valsts uz citu valsti ar no-
lūku uzturēties tur pastāvīgi vai vienu gadu 
un ilgāk un kas deklarē iestādēm pastāvīgās 
dzīvesvietas maiņu8. Oficiālās statistikas mig-
rācijas dati rāda, ka pēdējos gados Latvijas 
iedzīvotāji visvairāk izceļo uz Krieviju, Vāciju, 
kā arī citām NVS valstīm. Atbilstoši šiem da-
tiem, izceļojošo īpatsvars un migrācijas saldo 
apjoms uz NVS valstīm pēdējā desmitgadē 
samazinās. Kopš iestāšanās ES, ir pieaudzis 
to iedzīvotāju skaits, kas pārceļas uz pastāvī-
gu dzīvi ES, bet samazinājies uz NVS valstīm 
izbraukušo skaits. 

Mūsdienās daudzi no migrantiem neat-
bilst “tradicionālajām” migranta pazīmēm — 
uzturēšanās ilgums citā valstī ilgāk par gadu 
un patstāvīgās dzīves vietas maiņa. Līdz ar 
to viņi arī netiek uzskaitīti oficiālajā statistikā 
un neataino faktiski izceļojušo skaitu. Tāpat 
daudzi pētnieki uzsver, ka migrācija iegūst 
jaunas formas un vairs nevar novilkt krasu 
robežu starp īslaicīgo (pagaidu prombūtni) 
un ilgtermiņa migrāciju9. Arī pētījumi citās 
valstīs ar pārejas tipa ekonomiku parāda, 
ka cilvēki biežāk dodas peļņā uz neilgu laiku 
vai vairākas reizes pēc kārtas, nevis maina 
savu pastāvīgo dzīves vietu10. Tā kā arī Lat-
vijā strauji pieaudzis darba migrantu skaits, 
tad to pārvietošanās praktiski neatspoguļojas 
oficiālajā statistikā. Tāpēc šīs plūsmas apjo-
mam, it īpaši pēc Latvijas pievienošanās ES 
ar tajā pastāvošo brīvo darbaspēka kustību, 
trūkst detalizēta statistiska raksturojuma. 

Lai precizētu Latvijas iedzīvotāju skaitu 
ārvalstīs, 2006. gadā “Darbaspēka ģeogrā-
fiskās mobilitātes” pētījuma aptaujā tika iz-
mantotas respondentu sniegtās atbildes par 
savu darbaspējas vecuma radinieku darba vai 
mācību pieredzi ārvalstīs. Iegūtie dati liecinā-
ja, ka ārvalstīs uzturas vairāk kā 85 tūksto-
ši Latvijas iedzīvotāju darba spējas vecumā. 
Krievija, citas NVS valstis, kā arī Vācija un 
Īrija tiek visbiežāk minētas kā valstis, kurās 
respondentu radinieki dzīvo ilgāk par diviem 
gadiem. Lielais Latvijas iedzīvotāju radinieku 
īpatsvars postpadomju telpā skaidrojams ar 
lielo cittautiešu (krievi, ukraiņi, baltkrievi) 
iedzīvotāju īpatsvaru Latvijā, kā arī ar to, 
ka daudzi no tiem izbrauca no Latvijas 20. 
gs. 90. gadu sākumā līdz ar Krievijas armi-
jas izvešanu un rūpniecības samazināšanos. 
1992. gadā, kad izbraukšanas apjomi sasnie-
dza maksimumu, no Latvijas izbrauca vairāk 
kā 50 tūkst, galvenokārt uz NVS valstīm11.

Pirmajos divos gados pēc Latvijas iestāša-
nās Eiropas Savienībā Latvijas iedzīvotāji vis-
biežāk ir devušies strādāt vai mācīties uz Liel-
britāniju un Īriju (attiecīgi 16630 un 11165). 
Izceļošana uz Īriju un Lielbritāniju notika jau 
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pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. 
Tolaik, lai ieceļotāji no Latvijas varētu strādāt 
šajās valstīs, tiem bija nepieciešamas darba 
atļaujas, tāpēc daudzi strādāja neoficiāli. Arī 
respondentu atbildēs norādīts, ka viņiem ir 
radinieki, kuri strādā vai mācās Īrijā un Liel-
britānijā ilgāk par diviem gadiem12.

Pēc atsevišķu ekspertu vērtējuma, izce-
ļojošo skaits pat pārsniedz simt tūkstošus. 
Fragmentārā informācija uzņēmējvalstīs par 
legāli strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem 
sniedz ieskatu tikai par šajās valstīs reģistrēto 
iedzīvotāju skaitu no Latvijas un atsevišķiem 
demogrāfiskiem rādītājiem, taču neļauj pilnī-
bā iegūt datus par viņu kopskaitu ārvalstīs. 
Salīdzinot šos datus, varam novērtēt, ka ār-
valstīs strādā aptuveni 5–7% no ekonomiski 
aktīvo Latvijas iedzīvotāju skaita. 

Nozīmīgākie gala mērķi ir Lielbritānija 
un Īrija. Lielbritānijas Strādājošo reģistrācijas 
sistēmā (Worker Registration Scheme) no 
2004. gada 1. maija līdz 2009. gada beigām 
ir pieteikušies jau vairāk nekā 60 tūkstoši 
iedzī votāju no Latvijas13. Īpaši liels pieaugums 

bija 2009. gadā — 15835 jaunpienācēji no 
Latvijas reģistrējās šajā sistēmā. Līdzīgas ten-
dences vērojamas, Latvijas migrantiem re-
ģistrējoties Lielbritānijas Nacionālajā sociālās 
apdrošināšanas sistēmā (sk.1. att.)14. 

Savukārt Īrijā sociālajā apdrošināšanas 
sistēmā (Personal Public Service number) 
reģistrēto no Latvijas izceļojušo skaits kopš 
ES paplašināšanās līdz 2009. gada beigām 
bija sasniedzis 35, 9 tūkstošus16. Salīdzinot 
ar Lielbritāniju, 2009. gadā Īrijā reģistrēto 
jaunpienācēju skaits bija mazāks nekā 2008. 
gadā (sk. 1. att.). Tas skaidrojams ar krīzes 
ietekmi un salīdzinoši augsto bezdarba līme-
ni. Pētījumi Īrijā norāda, ka ne visi cilvēki, 
kas ir reģistrējušies, joprojām ir “aktīvi” darba 
tirgū, jo bieži vairs neatrodas šajā valstī.

Norvēģijā, kas pēdējos gados kļuvusi par 
populāru galamērķi darba migrantiem, 2010. 
gada sākumā ieceļotāju skaits no Latvijas sa-
sniedza 2771, salīdzinot ar 2008. gadu, tas 
pieaudzis vairāk kā divas reizes (2008. g.  
1. janvārī šajā valstī bija reģistrēti 1192 Lat-
vijas pilsoņi)17.
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(PPSn) sociālajās apdrošināšanas sistēmās 2001.–2009. gadā15
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Latvijas darba migrantu un 
mobilitātes raksturojums

Iedzīvotāju mobilitātes raksturojumam 
izmantosim 2006. gada veiktās aptaujas 
rezultātus, kas iezīmē aktuālās migrācijas 
tendences pirmajos gados pēc Latvijas pie-
vienošanās ES18. 

Latvijas iedzīvotāju vidū, kuri ir devušies 
strādāt uz ārvalstīm, dominē gados jauni cil-
vēki. Šo tendenci ataino respondentu snieg-
tās ziņas par radiniekiem, kuri ir devušies 
strādāt vai mācīties uz ārvalstīm divu gadu 
laikā kopš Latvija pievienojās ES. Tiek mi-
nēts, ka 62% no visiem aizbraukušajiem ir 
vecumā no 15 līdz 40 gadiem. Salīdzinoši 
jauni ir Lielbritānijā un Īrijā pārstāvētie “dar-
ba migranti”, no kuriem 43% ir vecumā no 
15 līdz 27 gadiem19. 2006. gada Īrijas tau-
tas skaitīšanas rezultāti norāda, ka Latvijas 
ieceļotāju vidējais vecums ir 28,4 gadi20. Arī 
pētījumi citās valstīs norāda, ka mobilāki ir 
gados jaunāki iedzīvotāji21.

Arī Latvijas iedzīvotāji, kuriem jau ir bijusi 
darba pieredze citā valstī, vairums (65,6%) 
ir vecumā līdz 40 gadiem. Īpaši izceļas iedzī-
votāji vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, 
viņu darba mobilitāte ir gandrīz divas reizes 

augstāka nekā visam aptaujāto respondentu 
kopumam. Lai gan jāatzīmē, ka darba pie-
redze ārvalstīs ir visās respondentu grupās, 
tomēr jaunākās vecumgrupas ir mobilākas. 
Vīrieši ārvalstīs strādājuši gandrīz divas reizes 
biežāk nekā sievietes22. Arī citu jauno ES val-
stu migrantu vidū vīrieši biežāk nekā sievietes 
devās strādāt uz ārvalstīm23.

Ārvalstīs strādājušo vidū augstāko izglītī-
bu ieguvušo īpatsvars ir augstāks nekā izlasē 
kopumā. Tas daļēji skaidrojams ar prombūt-
nē bijušo vecumsastāvu, proti, to vecumgru-
pu lielāku pārstāvniecību, kurām ir augstāks 
izglītības līmenis. Daļa no respondentiem citā 
valstī strādājuši paralēli izglītības ieguvei, kas 
arī ir veicinājis augstāka izglītības līmeņa vei-
došanos ārvalstīs strādājušo grupā. 

Vairumam respondentu, kuriem ir bijusi 
darba pieredze ārvalstīs, un ārvalstīs dzīvo-
jošajiem Latvijas respondentu radiniekiem 
pirms došanās uz ārvalstīm ir bijis darbs 
Latvijā. Te jāatzīmē, ka tieši lauku iedzīvotā-
ji ir gandrīz divas reizes biežāk nekā pilsētu 
 iedzīvotāji norādījuši, ka devušies uz ārval-
stīm, jo nav varējuši atrast darbu Latvijā. Ko-
pumā ekonomiskie motīvi ir bijuši dominējo-
šie darba migrantiem, it īpaši iespēja vairāk 
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nopelnīt (sk. 2. att.). Atalgojums ir dominējo-
šais migrācijas motīvs visās vecuma grupās. 
Otrs svarīgākais iemesls ir pieredzes iegūša-
na. Pieredzes iegūšana un valodas apguve 
nozīmīga ir jaunākiem respondentiem līdz 
30 gadu vecumam un pilsētās dzīvojošiem, 
it īpaši tiem, kuri dzīvo Rīgā, jo galvaspilsē-
tā ir lielāks pieprasījums pēc darbiniekiem, 
kuri pārzina svešvalodas. Sasaistot ārvalstīs 
nostrādātā laika ilgumu ar motivāciju un ve-
cumu, redzams, ka iegūt pieredzi brauc jauni 
cilvēki (20–29 gadu vecumā) un lielākoties 
uz neilgu laiku. 2006. gadā Latvijas iedzīvo-
tāju darba pieredze ārvalstīs liecina, ka vis-
biežākais strādāšanas ilgums ārzemēs ir bijis 
līdz trijiem mēnešiem, vairumam darba pie-
redze bija mazāka par diviem gadiem (vidēji 
80% vīriešu un 85% sieviešu)25.

Daudzi pētījumi norāda, ka mūsdienās 
migrantiem bieži dominējošie ir ekonomiskie 
motīvi un raksturīga pagaidu (īslaicīga) uztu-
rēšanās ārvalstīs. Šo pieņēmumu apstiprina 
arī darbaspēka migrācija no Latvijas uz citām 
valstīm, galvenokārt uz ES valstīm, kuras ir 
atvērušas savu darba tirgu. Visbiežāk novē-
rojama migrācija bez pastāvīgās dzīves vietas 
maiņas, neraugoties uz prombūtnes ilgumu —  
dažiem mēnešiem, gadu vai vairākiem ga-
diem. Turklāt tas var būt vienreizējs un ne-

pārtraukts pasākums vai arī darbs ārzemēs 
notiek vairāk vai mazāk periodiski. Šādas 
migrācijas galvenā iezīme — deklarēta dzī-
vesvieta Latvijā, kura arī tiek fiziski saglabāta 
(lai būtu drošība, ka būs kur atgriezties).

Latvijas iedzīvotājiem 2006. gadā bija 
darba pieredze vairāk kā 50 valstīs. Vidēji 
33% ārvalstīs strādājušo ir bijusi darba pie-
redze vairākās valstīs. Visbiežāk aptaujā tika 
minētas sešas valstis: Vācija (17,8% no ār-
valstīs strādājušiem), Lielbritānija (17,6%), 
Krievija (11,1%), Īrija (9,8%), Zviedrija 
(8,6%) un ASV (6,7%)26.

Nedaudz atšķiras uz ārvalstīm devušos 
respondentu reģionālais sadalījums. No Lat-
gales reģiona, ko raksturo augstākais bezdar-
ba līmenis valstī un kas arī ir viens no na-
badzīgākajiem ES reģioniem, un Zemgales 
reģiona, kurā ir izteikta lauksaimnieciskā spe-
cializācija, visbiežāk cilvēki devās strādāt uz 
Lielbritāniju. Īriju visbiežāk izvēlējušies Vid-
zemes reģiona, it īpaši Alūksnes rajona iedzī-
votāji, kas liecina, ka jau izveidojušies noteikti 
sociālie tīkli migrantu vidū. Sasaistot darba 
migrantu “galamērķa” izvēli ar apdzīvojuma 
tipiem, 1. tabulā redzam, ka galvaspilsētas  
iedzīvotāji visbiežāk devušies strādāt uz Liel-
britāniju un Vāciju, savukārt no lauku apvidus 
uz Lielbritāniju un Ziemeļvalstīm. Lielo pilsētu 

1. tab. Pilsētu un lauku iedzīvotāju darba migrantu galamērķi — valstis (%) 
(izveidots, izmantojot 28)

 rīga Pārējās pilsētas Lauku apdzīvotās vietas

Lielbritānija 13,4 18,6 16,7
Vācija 13,0 15,6 16,1
Īrija 5,7 9,8 11,5
Ziemeļvalstis 12,6 18,0 21,8
Baltijas valstis 4,9 2,7 2,9
Pārējās Eiropas valstis 25,9 15,6 9,8
Krievija 2,4 11,2 11,5
Pārējās NVS valstis 2,8 2,4 6,3
ASV 9,3 2,4 2,9
Pārējās valstis 10,1 3,7 0,6
Kopā 100,0 100,0 100,0
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grupā sadalījums ir ļoti līdzīgs kā Rīgā, taču 
ievērojami mazāk minēta Īrija. Lai arī Rīgā 
bezdarba līmenis bija viens no zemākajiem un 
tika piedāvātas darba vietas, tomēr daudzus 
rīdziniekus neapmierināja zemais atalgojums. 
Savukārt citās pilsētās un laukos darba vietu 
piedāvājums nav pietiekams, nav arī tik plašs 
darba vietu piedāvājuma spektrs un atalgo-
jums ir daudz zemāks nekā Rīgā. Tradicionāli 
Latvijā lauku un rajonu centru iedzīvotāji de-
vās uz darbu lielajās pilsētās vai galvaspilsētā. 
Līdz ar iespēju strādāt ārvalstīs — viņi dodas 
uz turieni tieši, it īpaši izmantojot “zemo cenu 
aviokompānijas”27.

Lai nopelnītu vairāk, respondenti devu-
šies uz Lielbritāniju, Īriju un ASV. Vācija un 
Krievija izvēlēta tāpēc, ka turp nosūtīti no 
darbavietas un/vai piedāvāts darbs speciali-
tātē, kā arī ir bijušas lielākas karjeras iespē-
jas. Atšķirīga izvēles motivācija ir attiecībā 
uz Īriju. Otrs nozīmīgākais motīvs, kurš tiek 
minēts, kāpēc respondenti devušies peļņā uz 
Īriju, ir jau tur dzīvojošu cilvēku ieteikumi. 
Nevienā citā valstī starp nozīmīgākajiem ne-
parādās šāds iemesls. Tas liecina par sociālo 
tīklu lomu, par kuru nozīmību minēts arī ci-
tos pētījumos29. Zviedrijas izvēlē noteicošais 
ir darba devēja piedāvājums vai iepriekšēja 
darba pieredze šajā valstī. Tas apliecina, ka 
Skandināvijā jau ilgstoši darbojas vairākas 
firmas vai to meitas uzņēmumi no Latvijas, 
vai ar Latvijas izcelsmes kapitālu30. Zviedrijā 
iespēja nopelnīt vairāk nekā citur ierindojas 
vien 3. vietā. Lielbritānija un ASV izvēlētas 
arī tāpēc, ka respondents pārvalda valodu 
vai arī vēlējies to apgūt. Krievija bieži tiek 
izvēlēta arī tāpēc, ka tur dzīvo radinieki vai 
paziņas.

Izplatītākais darbu veids ārvalstīs kā vī-
riešiem, tā sievietēm ir dažādi lauksaimnie-
cības darbi. Otra biežāk sastopamā nosauktā 
nodarbošanās vīriešiem ir dažādi darbi būv-
niecībā, sievietēm — aukles darbs31. Biežāk 
nosauktās nodarbošanās neatbilst migrantu 
izglītības līmenim un kvalifikācijai. Lauku ie-
dzīvotāji bieži izvēlas darbu lauksaimniecībā, 

tai skaitā sezonālu. Šis darbs neprasa īpašas 
prasmes un labas valodas zināšanas, tāpēc 
nereti ir pirmais darba piedāvājums, kas tiek 
pieņemts, dodoties uz ārzemēm strādāt. Šis 
nodarbinātības sadalījums sakrīt arī ar citu 
valstu pētījumos raksturotajiem — ārzem-
ju darbaspēks bieži aizpilda tos darbatirgus 
sektorus, kuros ir lielākais pieprasījums pēc 
darbaspēka un vietējie nevēlas strādāt zemā 
atalgojuma dēļ32. 

Raksturojot valsts un nodarbinātības iz-
vēli, izmantosim kontingences rādītājus, kas 
norāda uz atbilžu ciešuma saistību. Salīdzi-
not valstis, kurās respondenti ir strādājuši at-
kārtoti, izmantojot kontingences koeficentu, 
redzams, ka pastāv cieša sakarība — cilvēks 
atkārtoti dodas uz to pašu valsti vai reģionu, 
kur jau ir strādājis (r=0,86***). 

Valsts izvēlē, uz kuru doties atkārtoti strā-
dāt, migrantu dzimumam un tautībai nav 
būtiskas nozīmes. Toties migrantu vecumam 
un izglītības līmenim ir būtiska nozīme valsts 
izvēlē. Uz to pašu valsti visbiežāk dodas  
iedzīvotāji ar vidējo speciālo izglītību un ga-
dos vecāki cilvēki.

Arī migrantu nodarbinātības jomās ir vē-
rojamas noteiktas likumsakarības, izvēloties 
valsti, uz kuru tie dodas atkārtoti strādāt. 
Visizteiktāk tas raksturīgs speciālistiem, celt-
niecībā un apkalpes sfērā strādājošajiem, bet 
nav izteikts auklēm. Visbiežāk nodarbinātības 
sfēru maina migranti ar pamatizglītību un 
augstāko izglītību, kas liecina par viņu gata-
vību piemēroties pieprasījumam darba tirgū 
attiecīgajā valstī.

Atkārtoti dodoties uz ārzemēm strādāt, 
migrantiem kopumā saglabājas tā pati no-
darbinātības sfēra (r=0,86***).Vismazāk 
nodarbinātības sfēru maina migranti, kas at-
kārtoti dodas uz Ziemeļvalstīm, Lielbritāniju, 
bet visbiežāk tas noticis, atkārtoti strādājot 
Vācijā. Arī tie migranti, kas atgriezušies at-
pakaļ Latvijā, nākotnē plāno vēlreiz braukt 
uz tām pašām valstīm, kurās iepriekš jau ir 
strādājuši ( r=0,96***33 ).

Tā kā divām trešdaļām to, kuri devās uz 
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ārvalstīm, galvenais motīvs bija vairāk nopel-
nīt, svarīgi noskaidrot nopelnītā izlietojumu. 
Vairākums respondentu lielāko daļu ārvalstīs 
nopelnīto līdzekļu izlietoja ikdienas vajadzī-
bām. Otrs svarīgākais nopelnītā izlietojums 
ir nekustamā īpašuma iegāde, būve vai re-
monts Latvijā. Šim nolūkam naudu tērējuši 
30,5% ārvalstīs strādājušo. Ārvalstīs nopel-
nītās naudas būtisks izlietojums ikdienas va-
jadzībām ir samazinājis naudas ieguldījumus 
citiem mērķiem34. 

Jaunās migrācijas viļņa iezīmes 
Latvijas migrācijai kopš valsts pievieno-

šanās ES raksturīgi vairāki posmi, ko citkārt 
mēdz dēvēt par viļņiem. Šie posmi jāskata 
kontekstā ar iepriekšējām migrācijas ten-
dencēm, kas liecina, ka Latvija no ilgstošas 
ieceļošanas reģiona padomju periodā, mūs-
dienās ir kļuvusi par izceļošanas reģionu. Pēc 
pievienošanās ES pirmajos gados iezīmējās 
salīdzinoši izteikts izceļošanas periods. Tam 
sekoja neliels stabilizācijas periods, kurā ie-
zīmējās tendence, ka izceļojušie iedzīvotāji 
sāka iesakņoties jaunajās mītnes zemēs vai 
arī apsvērt domu par atgriešanos Latvijā. 
Daļa no iepriekš izceļojušajiem atgriezās, jo 

2007. gadā Latvijā iezīmējās strauja ekono-
miskā izaugsme. Daudzās nozarēs bija vē-
rojams atalgojuma pieaugums. Ekonomikas 
lejupslīde un bezdarba līmeņa pieaugums 
2008. gada beigās iezīmēja jaunu migrācijas 
posmu. Līdzšinējie pētījumi35 sniedz ieskatu 
par migrācijas plūsmām un migrantu rakstu-
rojumu pirms un pēc pievienošanās ES. De-
talizētas informācijas par pēdējo posmu nav. 
Tā raksturojums balstās uz vairākiem jaunā-
kajiem pētījumiem Latvijā un atsevišķu valstu 
statistisko datu apkopojumu. 

2007. gadā CSP darbaspēka izlases 
apsekojuma rezultāti liecina, ka no visiem 
ārzemēs nodarbinātajiem Latvijas iedzīvotā-
jiem gandrīz divas piektdaļas (39,1%) bija 
izvēlējušies Lielbritāniju, bet Īriju 31,9%, sa-
vukārt 4,9% devušies uz Vāciju, bet uz Nor-
vēģiju — 4,5%. Krievijā strādāja 3%, ASV —  
2,5%, Itālijā — 2,3%. Līdzīgi kā iepriekšmi-
nētajā aptaujā, cilvēki devās uz ārzemēm ar 
mērķi tur atrast labi apmaksātu darbu36. 

Tāpat kā gadu iepriekš, arī 2008. gadā 
no visiem ārzemēs nodarbinātajiem Latvijas 
iedzīvotājiem vairums devās uz Lielbritāniju 
(45,6%). Savukārt samazinājās uz Īriju iz-
braukušo īpatsvars (22,6%). Pieauga to iz-
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3. att. Latvijas iedzīvotāju nodarbošanās pirms darba ārzemēs 2007. un 2008. gadā 
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braucēju skaits, kas norādīja, ka dodas uz 
darbu Norvēģijā (5,3%). Nedaudz retāk (5%) 
tika minēta — Vācija. Krievijā strādāja 3,9% 
un Igaunijā — 2,7%37. 

Iepriekš aplūkotie dati liecina par salīdzi-
noši strauju Latvijas migrantu skaita pieau-
gumu Lielbritānijā. Par to norāda arī Sociālās 
apdrošināšanas sistēmā reģistrēto skaits (sk. 
1. att.), kas 2008. gadā bija gandrīz astoņi 
tūkstoši, bet 2009. gadā jau — 20,1 tūk-
stotis.

2010. gada sākumā veiktajā aptaujā par 
valstīm, uz kurām Latvijas iedzīvotāji varētu 
doties strādāt, visbiežāk tiek minēta Lielbritā-
nija, Norvēģija, Vācija un Īrija38. 

2008. gadā no tiem, kuri devās strā-
dāt uz ārzemēm, pirms tam Latvijā bija 
nodarbināti 58,6%. Kā nozīmīgākās jo-
mas visbiežāk tika minētas tirdzniecība —  
21%, būvniecība — 15%, transporta no-
zare — 10,7%, apstrādes rūpniecība —  
8,7%. Iepriekšējās nodarbinātības jomas no-

rāda uz nozarēm, kuras jūtami skāra krīze, 
piemēram, būvniecības apjomu sarukums un 
tirdzniecības apgrozījuma samazinājums. Tā-
pat jāmin, ka līdz izceļošanai 4,3% strādāja 
izglītības jomā. To būtiski ietekmēja algu sa-
mazinājums un skolu slēgšana40.

Salīdzinot ar 2007. gadu, ārzemēs strā-
dājošo vidū pieaug to cilvēku skaits, kuriem 
Latvijā nebija darba. To īpatsvars ir palieli-
nājies līdz 23,6% (sk. 3. att.). Iepriekšējos 
gados šāda tendence nebija tik raksturīga. 
2006. gada pētījumi liecina, ka gan izbrau-
kušie radinieki, gan arī ārzemēs jau strādā-
jušie pirms tam Latvijā mācījās vai strādāja.

Salīdzinot izceļojošo reģionālo sadalī-
jumu, jāatzīmē, ka lielākais izceļojošo īpat-
svars saglabājas no Latgales. Gandrīz katrs 
ceturtais no izbraucējiem nāk no šī reģiona. 
2007. gadā izbraucēju reģionālā pārstāvnie-
cība bija šāda: 23,5% no Rīgas, 15,7% no 
Kurzemes, 12,7% no Vidzemes. Nedaudz 
mazāk (12,4%) dzīvoja Pierīgā. 11,2% no 

2. tab. Lielbritānijā sociālajā apdrošināšanas sistēmā reģistrēto Latvijas iedzīvotāju 
dzimuma struktūra no 2004. līdz 2009. gadam (%)47

 Gads Vīrieši Sievietes

2004–2007 46,6 53,4

2008 48,7 51,3

2009 55,8 44,2

3. tab. Lielbritānijā sociālajā apdrošināšanas sistēmā reģistrēto izceļotāju 
no Latvijas vecumstruktūra no 2004. līdz 2009. gadam (%)48

Gads
Jaunāki 
par 18 
gadiem

18–24 25–34 35–44 45–54 55–59
60 gadi 

un vecāki

2004–
2007

1,0 43,2 29,4 15,0 9,6 1,5 0,3

2008 1,9 44,6 27,5 13,9 9,4 2,0 0,6

2009 1,3 43,9 31,2 13,7 8,0 1,3 0,6
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tiem, kas devās strādāt uz ārzemēm, dzīvoja 
Zemgalē41. 2008. gadā darbā uz ārzemēm 
joprojām visintensīvāk izceļoja Latgales ie-
dzīvotāji (22,8%). Salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu pieaudzis no Pierīgas izceļojošo īpat-
svars (19,2%), savukārt nedaudz mazinājies 
izbraucēju īpatsvars no Rīgas (17,8%)42. 
2007. gadā Latgalē bija visaugstākais darba 
meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju kopskaitā — 8,0%, 2009. gadā šis 
rādītājs sasniedza jau 17,6%43. 

Lielbritānijas sociālas apdrošināšanas 
sistēmas dati dod iespēju iegūt atsevišķus 
demogrāfiskos rādītājus par dažādu valstu 
ieceļotājiem to reģistrācijas brīdi. Salīdzinot 
2004.–2007. gada un 2009. gada rādītā-
jus, var raksturot vairākas tipiskas iezīmes: 
no Latvijas iebraukušo sieviešu īpatsvars 
samazinās, lai arī citu ES jauno dalībvalstu, 
piemēram, Polijas un Lietuvas migrantu vidū 
dominē vīrieši44. Migranti ir gados jauni cil-
vēki. To lielākais īpatsvars ir vecuma grupā 
no 18 līdz 24 gadiem (vairāk kā 40%) un 
vecuma grupā 25–34 gadi, abas šīs grupas 
veido vairāk nekā 70% no attiecīgajā periodā 
reģistrētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Rakstu-
rojot ES jauno dalībvalstu migranta profilu, 
tiek minēts, ka tie galvenokārt ir gados jau-
ni cilvēki, dominē vīrieši45.  Vīriešu īpatsvara 
pieaugumu 2009. gadā varētu skaidrot ar to, 
ka bezdarbs Latvijā būtiski ietekmēja tādas 
jomas kā celtniecību46. 

E. Apsītes49 un K. Bajāra50 2010. gadā 
veiktie pētījumi Lielbritānijā un Īrijā norāda, 
ka izceļošanā joprojām dominējošais mo-
tīvs ir iespēja vairāk nopelnīt, sakrāt kādam 
noteiktam mērķim. Vairāk ir to cilvēku, kas 
norāda, ka nav varējuši atrast darbu Latvijā. 
Migrācijas tendences liecina par sociālo tīklu 
lomas pieaugumu. Arvien biežāk kā izceļo-
šanas motīvs tiek minēta vēlme pievienoties 
ģimenei. Analizējot turpmākos migrācijas 
nodomus, iezīmējas vēl viena tendence — 
ir mazinājies to migrantu skaits, kas vēlas at-
griezties Latvijā. 

Diskusija
Migrācija ir viens no procesiem, kas 

jāskata saistībā gan ar kādas vietas, reģio-
na vai valsts attīstību, gan arī plašākā glo-
bālā skatījumā51. Migrācijas procesi ir ļoti 
dinamiski, par to liecina arī Latvijas jaunākās 
migrācijas tendences. 

Izvērtējot no valsts aizbraukušo migrā-
cijas motīvu un formu daudzveidību, varam 
secināt, ka migrācijas procesi ir saistāmi 
ar virkni ekonomiska rakstura faktoru —  
plašākām iespējām atrast darbu, iespējām 
mācīties un veidot uzkrājumus vai nokārtot 
kredītsaistības. Iespējas vairāk nopelnīt ir rak-
sturīga iezīme tā saucamajiem “jauniem eko-
nomiskiem migrantiem” (“new economic mig-
rants”). It īpaši, ja pastāv būtiskas atšķirības 
starp valstīm ienākumu līmeņos, kas veicina 
(izraisa) migrācijas plūsmas starp valstīm. 

Analizējot migrācijas procesus, varam iz-
mantot tā saucamo neoklasisko modeli, kam 
raksturīgas darbaspēka plūsmas no valstīm 
ar zemām darba algām uz valstīm ar aug-
stākiem ienākumiem. Tam vajadzētu sekot 
kapitāla plūsmām no augstāku ienākumu 
valstīm uz zemāka ienākuma valstīm. Šīs ka-
pitāla plūsmas ir virzītas uz darbietilpīgajām 
nozarēm un tiek papildinātas ar augsti kvali-
ficēta darbaspēka migrāciju. Turklāt naudas 
pārvedumi vai reemigrācija var izraisīt lielāku 
nevienlīdzību sabiedrībā, tās rezultātā emig-
rācija rada vēl lielāku izceļošanu52. 

Bez minētā tradicionālā emigrēšanas 
modeļa iezīmējas vēl viena jauna tenden-
ce, kas saistīta ar jaunas pieredzes un zi-
nāšanu gūšanu. Izceļojušie atgriežoties, 
bagātina vietējo darbaspēku ar gūto pie-
redzi un jaunām iemaņām, kaut arī daž-
kārt tās nav savā iepriekš apgūtajā profe-
sijā. Te redzams tā saucamais “zināšanu 
aprites un cirkulācijas” process (“brain 
gain and circulation”). Protams, jāakcen-
tē tas, ka notiek arī “smadzeņu aizplūša-
nas” process, kad daudzi izglītoti cilvēki  
aizbrauc no valsts. Pētījumā iegūtos rezultā-
tus apstiprina arī citi pēdējo gadu pētījumi53. 
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Līdz šim nepietiekami tika novērtēta mig-
rācijas ietekme uz ekonomikas attīstību ES 
jaunajās dalībvalstīs un pieaugošais piepra-
sījums pēc darbaspēka. Līdz ar to ir aktuali-
zējies jautājums par pieaugošo pieprasījumu 
pēc darbaspēka un iespējamo negatīvo ietek-
mi uz nosūtītājvalstu ekonomikas attīstību. 
Pastiprinātā emigrācija un turpmākā demo-
grāfiskās situācijas pasliktināšanās jauna-
jās ES dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, var 
novest pie imigrācijas pieauguma. Pastāv arī 
iespēja, ka daļa no pašreiz izceļojušajiem 
varētu atgriezties dzimtenē. Līdzīga pieredze 
ir bijušajām izceļošanas zemēm, tādām kā 
Itālija, Spānija, Portugāle un Grieķija. Tās ir 
kļuvušas par emigrācijas zemēm. Arī Polija 
un Ungārija jau veidojas par imigrācijas val-
stīm54. 

Tai pašā laikā svarīgi ir novērtēt augsti 
kvalificētu speciālistu migrāciju, pēc kuriem 
ir pieprasījums visā pasaulē. Latvijas situ-
ācijā nozīmīga ir gados jaunu iedzīvotāju 
aizplūšana, jo iztikas nodrošinājuma un pie-
tiekami labi apmaksāta darba meklējumos 
uz ārvalstīm dodas galvenokārt darbaspējas 
vecuma cilvēki pirms brieduma gadu sasnieg-
šanas. Migrācijas procesi pastiprinās depo-
pulācijas apstākļos, kad pastāvīgo iedzīvotāju  
dabiskā kustība nenodrošina paaudžu nomai-
ņu un potenciālo emigrantu skaita atjaunoša-
nos. Darbaspējīgo cilvēku aktīvas izceļošanas 
dēļ darba devēji Latvijā sākuši saskarties ar 
grūtībām piesaistīt vajadzīgās kvalifikācijas 
speciālistus. Īpaši aktuāli tas ir atalgojuma 
atšķirību dēļ Latvijā un vecajās ES valstīs. 
Risinājumu daļa uzņēmēju un pētnieku sa-
skatīja imigrantu pieaicināšanā no austrumu 
kaimiņvalstīm (galvenokārt, Ukrainas, Mol-
dovas), kur darba samaksa pagaidām vēl ir 
zemāka55. Taču šos procesus apturēja 2008. 
gada ekonomiskā krīze, tomēr līdz ar taut-
saimniecības atveseļošanos tie atkal aktuali-
zēsies. Tāpēc migrācija kļūst par nozīmīgu 
politisku diskusiju objektu. Salīdzinot minē-
tos emigrācijas plusus un mīnusus 21. gs. 
sākumā Latvijā, jāsecina, ka no valsts tālākās 

attīstības viedokļa būtu lietderīgi mazināt iz-
ceļošanas izraisītājcēloņus un veicināt izbrau-
kušo atgriešanos. Citādi Latvijas iedzīvotāji, 
kuri pašlaik strādā ārvalstīs, arvien vairāk  
iesakņosies jaunajās mītnes zemēs un kļūs 
par šo valstu pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

noslēgums 
Latvijā, tāpat kā citās postsociālisma 

zemēs ar novecojošu iedzīvotāju sastāvu un 
depopulāciju, gados jaunu cilvēku izceļošana 
veicina tālāku iedzīvotāju sastāva novecoša-
nos. Tas vienlaikus mazina izredzes uz piln-
vērtīgu paaudžu nomaiņu, kā arī darbaspēka 
atjaunošanu, tādējādi kavējot tā kvalitatīvu 
izaugsmi. Tas jo īpaši būtiski ietekmē lauku 
teritorijas un nomaļus reģionus.

Darbaspēka migrācija no Latvijas uz ci-
tām valstīm, galvenokārt uz ES valstīm, ku-
ras ir atvērušas savu darba tirgu, visbiežāk ir 
migrācija bez pastāvīgās dzīves vietas mai-
ņas, neraugoties uz prombūtnes ilgumu. Tas 
norāda uz nepieciešamību pārskatīt migrāci-
jas formas, jo pasaulē tā arvien vairāk iezīmē-
jas iedzīvotāju mobilitātes pagaidu, cirkulārie 
un transnacionālie aspekti. 

Latvijā ekonomiskie un pagaidu (īslai-
cīgās prombūtnes) aspekti ir dominējošie, 
tomēr turpmākajos gados arvien biežāk jā-
pievērš uzmanība migrāciju izraisošo faktoru 
izvērtējumam un mobilitātes ietekmju analī-
zei. Pēc pievienošanās ES netika pietiekami 
novērtēts, ka migrācijas procesi var tik būtiski 
ietekmēt gan Latvijas darba tirgu un situāciju 
valstī kopumā.
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EU PosT-EnLArgEMEnT MIgrATIon: cAsE of LATVIA

Zaiga Krišjāne, Andris Bauls

summary 

Key words: migration, labour force migration, migrant groups, migration motives

The understanding of migration has changed substantially today. Official statistical data about 
these processes are incomplete. Many migrants today do not satisfy the “traditional” charac-
terization of migrants, which means that they are no longer registered in the official statistics 
– thus,  the actual number of emigrants is not recorded. Since the number of labour migrants 
in Latvia has increased rapidly, the movement of these migrants essentially is not reflected in 
official statistics.
The purpose of this paper was to investigate the labour migration processes that have unfolded 
since the EU enlargement in Latvia, and in particular, the situation since the economic reces-
sion in 2008 has been analyzed.
After Latvia’s accession to the European Union in 2004, people most often moved to the Unit-
ed Kingdom and Ireland to find job. Economic motivations were of key importance to labour 
migrants, particularly in terms of the ability to earn more money. Wages were the dominant 
motivation for migration in all age groups. The majority of the out-migrants from Latvia belong 
to the young adult category of the population.
In Latvia, like in other post-Socialist countries with an aging population and a process of 
depopulation, with emigration of young people the population ages even further. The chance 
for full replacement of generations and for restoration of the labour force diminishes, which 
hinders qualitative improvement of that labour force. This is a particularly serious problem in 
rural and remote areas.
Labour migration from Latvia to other countries – mostly EU Member States which have 
opened up their labour markets – usually is migration without a permanent change in the 
country of residence, and that is true irrespective of how long people stay away. The main 
manifestation of such migration is that people remain residents of Latvia while simultaneously 
registering as residents abroad. In Latvia, like in other new EU Member States, economic mo-
tives for labour migration continue to prevail. This suggests that forms of migration should be 
reviewed again, because throughout the world, temporary, circular and transnational aspects 
of population mobility are coming to the fore. In Latvia, however, economic and temporary 
aspects continue to dominate.
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PADOMJU OKUPĀCIJAS 
DEMOGRĀFISKĀS, SOCIĀLĀS UN 
MORĀLĀS SEKAS LATVIJĀ

Pārsla Eglīte, 
LZA korespondētājlocekle, 

Dr. hab. oec. (demogr.), Dr. geogr.

Atslēgas vārdi: totalitārais režīms, kolonizācija, industrializācija, cenzūra

Rakstā izklāstīti “Komisijas PSRS totalitārā režīma Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem noda-
rīto zaudējumu aprēķināšanai” uzdevumā 2008.–2009. gadā veiktā pētījuma rezultāti. Dar-
ba mērķis — apzināt padomju okupācijas izraisīto demogrāfisko, sociālo un morālo ilglaika 
seku veidus un izpausmes, skaitliski raksturot šīs sekas, kā arī izvērtēt iespējas tās pārvarēt. 

nostādne pētījamo parādību 
dalījumam pa veidiem

Padomju okupācijas vara radīja ne tikai 
Latvijas iedzīvotāju skaita zaudējumus un 
daudzu represēto ilgstošu nodarbinātību ār-
pus Dzimtenes1. Totalitārā režīma 45 gadu 
laikā īstenotā Latvijas kolonizācija un indivī-
du darbības ierobežojumi ietekmēja iedzīvo-
tāju sastāvu un ataudzi, viņu dzīves kvalitāti 
un valdošās uzvedības normas visās dzīves 
jomās.

Visām šīm pārmaiņām ir savas ilglaika 
demogrāfiskās2, sociālās un morālās sekas, 
kas izpaužas iedzīvotāju sastāvā un rīcībā vēl 
laikposmā pēc okupācijas izbeigšanās. 

To pilnīgāka apzināšana un izvērtējums 
prasa noteiktu sistematizāciju, definējot un 
grupējot okupācijas sekas pēc skaidri iezīmē-
tiem kritērijiem.

Saistībā ar iedzīvotājiem, viņu skaitu 
un tā izmaiņām, daudzveidīgo darbību, to  
ietekmējošiem apstākļiem un rezultātiem par 
pamatkritēriju pieņemts izmantot parādības 
dabu. Izdalāmas šādas parādības:
n demogrāfiskās,
n sociālās,

n morālās/psiholoģiskās,
n ekonomiskās.

Tā kā visas šīs parādības savstarpēji mij-
iedarbojas, atšķirīgo parādību nošķiršanai  
izmantojami šādi pamatrādītāji:
n Demogrāfiskās parādības — iedzīvotāju 

un atsevišķu to grupu pārstāvju skaits, 
kas raksturo to ataudzi, pārvietošanos un 
sastāvu — galvenokārt pēc pazīmēm, kas 
nav vai maz atkarīgas no paša indivīda 
darbības — vecuma, dzimuma, veselības 
stāvokļa, tautības, bet kam ir izšķiroša 
nozīme turpmāko norišu apjoma amplitū-
dā, jo sevišķi dzimušo un mirušo skaitā. 
Demogrāfiskos zaudējumus vai iespējamo 
guvumu raksturo arī piedzīvotais atse-
višķo dzīves posmu (prombūtnē, darbā, 
mācībās) ilgums vidēji gados vai kopumā 
cilvēkgados.

n Sociālās parādības ietver iedzīvotāju vai 
to grupu dalību (procentuāli no viņu ko-
puma) kādās norisēs — mācībās, darbā 
dažādās nozarēs un profesijās, dzīves vie-
tas nomaiņā, ģimenes izveidē un tās pa-
plašināšanā, veselības uzturēšanā, dažā-
dos atpūtas veidos, sabiedriskās kustībās 
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u.tml., kas statistikā parādās kādas dar-
bības veikušo noteiktas grupas pārstāvju 
īpatsvarā. Tas savukārt būtiski ietekmē 
iedzīvotāju skaita un sastāva turpmākās 
pārmaiņas pēc paša darbības rezultātā 
iegūtām un dzīves laikā maināmām pa-
zīmēm — izglītotības, nodarbinātības, 
ģimenes stāvokļa, reliģiskās vai partejis-
kās piederības, dzīvesvietas u. tml., kā arī 
pēc iedzīvotāju tā laika apstākļos iegūtām 
spējām un prasmēm, kas tālākā laikpos-
mā noteic viņu rīcības izvēles iespējas un 
darbības sekmes. Okupācijas sociālās se-
kas izpaužas arī varas ietekmētos cilvēku 
darbības nosacījumu raksturojumos, kas 
būtiski ietekmē viņu rīcību — mājokļu 
platību, laika patēriņu ideoloģiskos pasā-
kumos un rindās utt.

n Morālās parādības raksturo pārdzīvojumu 
biežums un noteiktas attieksmes izplatī-
ba pret kādu notikumu, norisi vai rīcības 
veida izvēli, kas ietekmē lielākas vai ma-
zākas iedzīvotāju daļas rīcību. Atšķirībā 
no citām parādību grupām attieksmei 
nav statistisku rādītāju, ja neskaita tās 
ietekmēto darbību biežuma dinamiku, 
kuras pārmaiņas gan nav nodalāmas no 
citiem faktoriem. Tāpēc morālo parādību 
pārmaiņas politisko un citu iedarbību dēļ 
raksturojamas galvenokārt ar aptaujās 
paustām atbildēm par attieksmi pret kā-
dām parādībām, cilvēka vērtīborientāciju, 
rīcības motīviem u. tml.

n Ekonomiskās parādības izpausmes cil-
vēku darbībā pieņemts raksturot naudas 
izteiksmē. To izvērtējums pārsniedz šī 
darba ietvarus un prasa īpašu pētījumu. 

Katra no okupācijas varas darbībām — 
politiskās represijas 20. gs. 40. gados, Lat-
vijas teritorijas kolonizācija, vienlaidus lauku 
saimniecību kolektivizācija 1949./50. g., ko-
lonistu izmitināšana represēto un trimdinieku 
atstātajos mājokļos vai to daļās — īpaši Rīgā 
un citās lielākajās pilsētās, dzīvokļu būvnie-
cība un infrastruktūras radīšana kolonistu 

nodrošinājumam, PSRS vienotās padomju 
tautas veidošanas politika uz rusifikācijas 
pamatiem, cenzūras ieviešana un ziņu me-
līgums, robežas šķērsošanas ierobežojumi, 
vienīgās valdošās partijas ieviestie politiskās 
un sabiedriskās darbības nosacījumi, ideo-
loģiskie mācību priekšmeti un ierobežojumi 
izglītības saturā, industrializācija, mobilizāci-
ja Padomju armijā un represijas pret nacis-
tu armijā karojušiem u.c. domātiem režīma 
pretiniekiem, karadienestam padoto iesaiste 
Afganistānas kampaņā un Černobiļas AES 
avārijas seku likvidācijā 80. gados, režīma 
noteiktie ierobežojumi dzīves vietas izvēlei, 
mājokļa platībai, personiskā īpašuma apjo-
mam, iegādājamo preču daudzumam, abortu 
veikšanai (līdz 1956. g.) u.c. — tieši vai ne-
tieši ir izraisījuši un atstājuši sekas. Un otrādi 
— gandrīz visām aplūkotajām sekām — īpaši 
dzimstības samazinājumam un alkoholisma 
izplatībai — bijuši vairāki rosinātājapstākļi, 
nerunājot par dažādo norišu savstarpējo mij-
iedarbību un sabiedrības attīstības vispārē-
jām attīstības tendencēm pusgadsimta laikā. 
Tāpēc tālākajā izklāstā ilglaika seku rakstu-
rojums ar pieejamiem skaitliskiem rādītājiem 
nav saistīts ar tās izraisījušām darbībām, bet 
gan ar turpmāk paredzamām pārmaiņām.

Ilglaika demogrāfiskās sekas un 
to paredzamā ilgstamība

Uzskatāmas un neapšaubāmas PSRS 
okupācijas sekas Latvijā ir nesamērīgais cit-
tautiešu īpatsvars, kāds izveidojies pusgad-
simta laikā kopš Molotova–Ribentropa pakta 
darbības sākuma (1939–1989). Okupācijas 
laikā nošauto, badā un dzīvei nepiemērotos 
apstākļos bojā gājušo, kā arī bēgļu gaitās 
ārpus Latvijas apmetušos kopskaits, pat ne-
ieskaitot Abrenes apriņķa pagastu iekļauša-
nu Krievijas Federācijā un Padomju armijā 
iesaistīto un kritušo skaitu, pārsniedza 160 
tūkstošus jeb 8,5% no 1940. g. lēstā iedzīvo-
tāju skaita: 1886 tūkstoši tagadējās robežās 
(bez Abrenes)3. Kopējais galvenokārt aktīvā 
vecuma iedzīvotāju — un to vidū visvairāk 
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vīriešu — skaita zaudējums un represijas 
pārcietušo, bet to gaitā veselības bojājumus 
guvušo īpatsvars noveda arī pie pamatiedzī-
votāju skaita dabiskā pieauguma samazi-
nājuma. Latviešu skaits valsts teritorijā nav 
spējis atjaunoties, bet lielākās cittautiešu et-
niskās grupas — krievu skaits –kolonizācijas 
gaitā palielinājies 5,4 reizes un pārējo etnisko 
grupu — par nepilniem 40 procentiem, t.i., 
proporcionāli kopējam iedzīvotāju skaita pie-
augumam4. Valsts neatkarības atjaunošanas 

brīdī latviešu īpatsvars bija sarucis līdz 52%, 
krievu pieaudzis līdz 34%, turklāt pārējo tau-
tu pārstāvji sazinājās ar citiem galvenokārt 
krieviski. Valsts galvaspilsētā latviešu īpat-
svars nesasniedza pat 2/5 iedzīvotāju, kas 
neveicināja valsts valodas apguvi arī pēc at-
brīvošanās no PSRS centrālās varas un rusifi-
kācijas politikas izbeigšanās (1. tab.).

Tā kā atjaunotajā Latvijas Republikā cit-
tautieši netiek diskriminēti un bauda ar pa-
matiedzīvotājiem līdzīgas cilvēktiesības un 

1. tab.
Iedzīvotāju skaita un sastāva pārmaiņas Latvijā zīmīgākos tautas 
skaitīšanas gados5 

Norises un to raksturotāji
Gadi

1935 1959 1989 2000

Iedzīvotāju skaits, tūkst. 1905,9 2079,9 2666,6 2377,4

sadalījums pēc tautības, tūkst.

 latvieši 1467,0 1297,9 1387,8 1370,7

 krievi 168,3 556,4 905,5 703,2

 pārējie 270,6 239,1 373,3 303,5

Sastāvs, %

 latvieši 77,0 62,0 52,0 57,7

 krievi 8,8 26,6 34,0 29,6

 pārējie 14,2 11,4 14,0 12,7

Vecumgrupās, tūkst.

 līdz 15 g. 468,1 459,3 570,9 430,3

 15–34 (44) 603,1 688,8 779,4 661,7

 35–64 658,1 725,5 1001,5 933,3

 65+ 176,6 219,8 314,8 352,1

Vecumsastāvs, %

 līdz 15 g. 24,6 21,9 21,4 18,1

 15–34 (44) 31,6 32,9 29,2 27,8

 35–64 34,5 34,7 37,6 39,3

 65+ 9,3 10,5 11,8 14,8
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sociālo aizsardzību, vairums no viņiem ne-
izmanto iespējas izceļot uz etnisko dzimteni, 
un viņu īpatsvars sekojošo desmit gadu laikā 
ir sarucis tikai par dažiem procentu punktiem.

Paredzams, ka situācija mainīsies nāka-
majos apmēram 20 gados, t.i., pēc 2030. 
gada. To laikā pat pēdējie 80. gados iebrau-
kušie kolonisti, kam atšķirībā no viņu Latvijā 
dzimušiem pēctečiem nav bijusi iespēja mā-
cīties un apgūt latviešu valodu kopš bērnības, 
būs pārsnieguši aktīvo vecumu vai pat atstā-
juši šo pasauli. Tā kā viņu pēcnācēju skaits 
un īpatsvars jaunāko paaudžu vidū ir ievēro-
jami mazāks par savulaik iebraukušo papil-
dinājumu vecākajām paaudzēm (sk. 1. att.), 
turpmāk ir gaidāma pakāpeniska cittautiešu 
īpatsvara mazināšanās ar atbilstoši vājāku 
viņu ietekmi uz politikā sakņotu konfliktu 
varbūtību un jauniešu attieksmi pret savu ģi-
meņu papildināšanu, valsts valodu, pilsonī-
bu u.c. Līdz ar to iedzīvotāju etniskā sastāva 
īpatnības Latvijā zaudēs savu nozīmību kā 
sarežģījumu iemesls vairākās citās dzīves jo-

mās un kā iegansts netaisniem pārmetumiem 
starpvalstu attiecībās.

Beidzamajos 20 gados iedzīvotāju ve-
cumsastāvs un tā pārmaiņas Latvijā 20. 
gs. praktiski neatšķiras no Eiropai kopumā 
piemītošajām tendencēm. Tostarp tieši lat-
viešiem ir salīdzinoši lielāks bērnu īpatsvars 
gan par vidējo valstī, gan, piemēram, tuvējo 
Somiju. Būtiska Latvijas iedzīvotāju vecum-
sastāva un tā izmaiņu atšķirība no pārējās 
Eiropas, tāpat kā citās postsociālisma valstīs, 
pamanāma, salīdzinot iedzīvotāju sastāva 
novecošanās faktorus. Somijā, līdzīgi citām 
“dzelzs aizkara” otrā pusē palikušām valstīm, 
veco ļaužu īpatsvara pieaugumu un sasniegto 
līmeni veicināja mūža ilguma pieaugums, ka-
mēr Latvijā un līdzīga likteņa valstīs tas gadu 
desmitiem nemaz nepieauga vīriešiem — no 
65,2 gadiem 1959. gadā līdz 64,9 gadiem 
2000. gadā — un tikpat kā nemaz nepa-
lielinājās sievietēm — attiecīgi no 72,4 līdz 
76,0. Savukārt, piemēram, Somijā 2000. 
g. paredzamais mūža ilgums bija sasniedzis 
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74,1 g. vīriešiem un 81,0 sievietēm, kaut arī 
pirms Otrā pasaules kara šīs starpības bija 
par labu Latvijai: vīriešiem par 0,6 un sievie-
tēm — 1,0 gads6. 

Atpalicība paredzamā mūža ilguma pie-
augumā saistīta ar ievērojamu mirstības pie-
augumu, rēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem, 
tā ir kļuvusi par vienu no galvenajām nāves 
cēloņu grupām. Sevišķi liela starpība ar citām 
Eiropas valstīm ir ārējo nāves cēloņu izraisītai 
mirstībai, kas gadsimtu mijā Latvijā pārsnie-
dza, piemēram, Somijā vērojamo vairāk nekā 
divas reizes.

Lielākā daļa vīriešu pāragro nāves gadī-
jumu kā okupācijas laikā, tā pēc tās saistīti 
ar ārējiem cēloņiem: transporta u.c. negadī-
jumi, pašnāvības un slepkavības7. Ir zināms, 
ka tādas visbiežāk notiek vieglprātības dēļ, 
dzērumā vai izmisuma brīžos. Šādu nāves 
gadījumu un to izraisījušo iemeslu lielāks 
biežums bijušajā PSRS, salīdzinot ar citām 
Eiropas valstīm, izskaidrojams ar tajā valdīju-
šā totalitārā režīma uzspiestajiem iniciatīvas, 
izvēles un darbības ierobežojumiem, kā arī 
sliktajiem darba, mājokļa un apgādes apstāk-
ļiem neatkarīgi no cilvēka centības un darba 
rezultātiem.

Tas viss lika cilvēkiem just jau represi-
ju gaitā pausto viņu dzīvības un personības 
mazvērtību varas pārstāvju skatījumā un nie-
cīgās cerības vērst dzīvi uz labo pusi pašu 
spēkiem. Galu galā tas noveda pie vieglprātī-
gas attieksmes pret paša dzīvību un veselību 
un pārliekas alkoholisma izplatības, meklējot 
un nerodot iespējas citiem relaksēšanās avo-
tiem. Īpaši graujoša, kā to liecināja salīdzinā-
jums ar stāvokli PSRS dienvidu daļas vīndaru 
savienotajās republikās, izrādījās degvīna un 
tā surogātu lietošana. Domājams, to veicinā-
ja lielais iebraucēju skaits no teritorijām ar 
senākām alkohola lietošanas tradīcijām un 
arī ilgāku dzīves pieredzi padomju totalitāris-
ma apstākļos. Tāpēc nav nejaušība, ka alko-
holisma un citu ārējo nāves cēloņu izraisītā 
mirstība Latvijā ir augstāka nekā citās Balti-
jas valstīs, kur kolonistu īpatsvars ir mazāks8.

Vīriešu pāragro mirstību no dažādiem ve-
selības traucējumiem vēl pēc okupācijas kā-
pināja Afganistānas kampaņā un Černobiļas 
AES avārijas seku likvidācijas darbos iegūtā 
invaliditāte un latentās saslimšanas. Šo pār-
agrās nāves iemeslu draudi nepilniem desmit 
tūkstošiem vīru pastāvēs vēl kādus 10–15 
gadus, līdz viņi pārsniegs vīriešu vidējo pare-
dzamo mūža ilgumu.

Sievietēm vidējā paredzamā mūža ilgu-
ma starpība ar citām valstīm ir mazāka, bet 
tomēr pastāv. Atšķirībā no vīriešiem sieviešu 
samērā lielāku mirstību izraisīja salīdzino-
ši smagākie sadzīves apstākļi — rindas pēc 
ikdienas precēm un niecīgais pakalpojumu 
piedāvājums, nepietiekamais vietu skaits 
bērnudārzos. Šīs grūtības bieži pastiprināja 
dzīve ar vīru alkoholiķi. Sarežģījumus radīja 
arī kontracepcijas līdzekļu nepieejamība, tā-
dēļ nu jau sabrukušajai valstij bija raksturīgs 
nesamērīgi liels abortu skaits, kas savukārt 
sekmēja sieviešu dzimumorgānu audzēju lie-
lo varbūtību un atbilstoši īsāku mūžu9.

Šie salīdzinoši īsākā mūža ilguma iemes-
li daļēji jau palikuši pagātnē, un to izraisīto 
veselības traucējumu skartās paaudzes no-
mainīs labākos apstākļos augušās un nobrie-
dušās sievietes, ja vien šodienas nelaimes — 
mazkustīgums un smēķēšana — nedarbosies 
pretējā virzienā. Taču par to vairs nebūtu vai-
nojama okupācija.

Grūtāk pārvarami vīriešu pāragrās mir-
stības cēloņi: alkohola biežas un bagātīgas 
lietošanas ieradumi, savas dzīvības un vese-
lības vērtības nepietiekamā apzināšanās. To 
varētu pakāpeniski vērst par labu, pilnveido-
jot valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem un 
cilvēkresursus veidojošām tautsaimniecības 
nozarēm — izglītībai, kultūrai un veselības 
aprūpei, ieskaitot veselības mācību skolās un 
tautas sportu.

Kā konstatēts pētījumos par cilvēku vese-
lību un laika izlietojumu, izglītotība un garīgā 
izaugsme mazina pievēršanos apreibinošo 
vielu lietošanai10, paplašina nodarbinātības 
iespējas pat ar labu atalgojumu arī vecākos 
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gados. Atbilstoši tam izglītotākajiem pār-
stāvjiem paredzams arī ilgāks mūžs. Tātad 
paaugstinoties iedzīvotāju izglītības līmenim, 
paredzama arī kopēja veselības stāvokļa uz-
labošanās un vidējā mūža ilguma pieaugums.

Šīs norises laiks paredzams ilgs, bet to 
var paātrināt politiskā griba un rīcība atbil-
stoši jau akceptētā Nacionālā attīstības plāna 
2007.–2013. pamatnostādnei: cilvēks pir-
majā vietā. Latvijas demogrāfiskajā situācijā 
atbalsts nepieciešams visām ataudzes un iz-
augsmes norisēm.

Okupācijai beidzoties, dzimstība Latvijā 
gan nedaudz pārsniedza Somijas līmeni, taču 
kopš tā laika krasi sarukusi (2. tab.). Turklāt 
zīdaiņu mirstība gandrīz divas reizes pār-
sniedz Somijā sasniegto.

No minētā secināms, ka iedzīvotāju at-
audze Latvijā, okupācijai beidzoties, bija iz-
veidojusies mazāk racionāla nekā t.s. brīvajā 
pasaulē: izlietojot vairāk spēka un laika bēr-

nu audzināšanai un aprūpei, iegūstam mazāk 
dzīves un tātad arī ražīga darba gadus. Tā kā 
šīs norises būtiski ietekmē kā ģimeņu labklā-
jības līmenis, tā zinības bērnu audzināšanā 
un veselības ieradumi, stāvokļa uzlabošanās 
šai jomā iespējama ne ātrāk kā pēc gadiem 
desmit, ja šajā laikā īstenotos tam labvēlīgi 
nosacījumi:
n darba samaksas līmeņa kāpums,
n īstenojamās ģimenes politikas atbilstī-

ba sabiedrības attīstībai un darba tirgus 
strukturālām pārmaiņām,

n iedzīvotāju attieksmes maiņa pret savu 
veselību, ko var veicināt veselības mācība 
visās skolās, apdrošināšanas nosacījumi 
un uzlabojumi ārstniecības pieejamībā u. 
tml.

Neefektīvās centralizēti plānotās ekono-
mikas sabrukuma izraisītais masveida bez-
darbs un nabadzība noveda pie krasa dzims-
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2. tab.
Ataudzes norises un līmenis11

Norises un to raksturotāji
Gadi

1935(40) 1959(60) 1989(90) 2000

Dabiskais pieaugums, tūkst. 6,8 12,4 6,3 –11,9

uz 1000 iedzīvotājiem (%) 3,4 5,9 2,4 –5,1

tai skaitā:

 latviešiem 2,7 1,6 –3,5

 krieviem 16,5 2,7 –6,4

Dzimstība:

 uz 1000 iedzīvotājiem 17,6 16,7 14,6 8,5

 uz 1000 sievietēm 15–49 g. 64,0 59,2 59,6 34,2

Mātes vidējais vecums 29,7 27,9* 26,1 27,3

Mātes vidējais vecums pirmajam 
bērnam

26,7 26,1* 23,4 24,4

*1965. gadā
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tības samazinājuma 90. gados praktiski visās 
postsociālisma valstīs. Latvijā šis kritums bija 
vislielākais, jo praktiski visā okupācijas laikā 
tajā tika izvietotas un paplašinātas metālrūp-
niecības un mašīnbūves rūpnīcas, kam izej-
vielas piegādāja no austrumiem un tajā pašā 
virzienā izveda produkciju. Tādu neracionālu 
rīcību pamatoja ar ātrāku jauno jaudu apgū-
šanu un kā ieganstu izmantoja darbaspēka 
ievešanai pamatīgākas kolonizācijas un ru-
sifikācijas nolūkā. Rezultātā Latvija līdzīgi 
Igaunijai kļuva par visvairāk urbanizēto un 
industrializēto savienoto republiku ar lielāko 
rūpniecībā nodarbināto īpatsvaru, kas 80.–
90. gadu mijā gandrīz par 30% pārsniedza 
šo līmeni, piemēram, rūpnieciski pietiekami 
attīstītajā Somijā. Tāpēc arī padomju eksten-
sīvajai rūpniecībai pārtraucot darbību, sekas 
Latvijas, un īpaši tās lielāko pilsētu, iedzīvo-
tājiem izrādījās vissmagākās.

Dzimstībai samazinoties straujāk un līdz 
zemākam līmenim nekā citās Eiropas valstīs, 
dabisko pieaugumu nomainīja iedzīvotāju 
skaita samazināšanās, mirušo skaits pār-
sniedza dzimušo skaitu. Nepilnos 20 pēc-
okupācijas gados radušies iedzīvotāju skaita 
zudumi jau salīdzināmi ar kara un okupācijas 
laika represiju radītiem dzīvā spēka zaudēju-
miem. Šos jaunos iedzīvotāju skaita zudumus 
izraisījušie cēloņi tāpat ir pieskaitāmi PSRS 
okupācijas ilglaika sekām, un to ietekme būs 
jūtama arī attālākā nākotnē.

Jau otro gadu desmitu Latvijā pastāv pa-
audžu nomaiņai nepietiekams dzimstības lī-
menis, tāpēc, sākot ar 2010.–2011. gadu, ir 
neizbēgama aktīvā vecuma iedzīvotāju skaita 
un īpatsvara mazināšanās. Tas nozīmē, ka 
mazināsies arī potenciālo vecāku un tātad arī 
viņiem dzimušo bērnu skaits. Tādēļ paredza-
ma tālāka Latvijas iedzīvotāju skaita mazinā-
šanās uz ilgiem gadiem.

Pēc EUROSTAT 2005. gadā izstrādātās 
prognozes pamatvarianta, 2045./46. gadā 
Latvijas iedzīvotāju skaits būs sarucis līdz 
pirmskara apjomam, bet process vēl varētu 
turpināties12. Līdz 2040. gadam netiek prog-

nozēts arī bērnu īpatsvara pieaugums, kas 
nozīmē izmiršanas turpināšanos (2. att.). Šo 
norisi vismaz daļēji varētu līdzsvarot ar valsts 
atbalsta uzlabošanu ģimenēm ar bērniem, 
taču nelielā potenciālo vecāku skaita dēļ 
pilnībā novērst nelabvēlīgo tendenci nebūs 
iespējams.

Īstenotās kolonizācijas dēļ kopējais  
iedzīvotāju skaita pieaugums Latvijā pašrei-
zējās robežās, neraugoties uz dažādu cēloņu 
izraisītiem iedzīvotāju zudumiem 40 gadu 
laikā, okupācijai beidzoties, izrādījās gandrīz 
par 40% lielāks, salīdzinot ar stāvokli 1935. 
gadā13, t.i., vēl pirms Molotova–Ribentropa 
pakta darbības sākuma. Dabiskajam pieau-
gumam pēckara gados arvien vairāk sarūkot, 
lielāko daļu kopējā pieauguma veidoja iece-
ļotāji no citām bijušās PSRS republikām, kas 
apmetās galvenokārt pilsētās — ierobežojot 
vietējo apdzīvotos mājokļus un aizņemot lie-
lu daļu jaunbūvēto — augošajos rūpniecības 
uzņēmumos nodarbināto izmitināšanai14. Tas 
radīja pārmaiņas ne vien iedzīvotāju etniskajā 
un vecumsastāvā, bet arī to izvietojumā. 

Iedzīvotāju skaita pieaugums pilsētās 
praktiski trīskārt pārsniedza tā samazināju-
mu laukos, kāds industrializācijas gaitā no-
tiek visās valstīs. Gandrīz puse no pilsētnieku 
skaita palielinājuma nonāca Rīgā, paceļot tās 
iedzīvotāju skaitu 2,36 reizes, salīdzinot ar 
stāvokli pirms kara, bet rīdzinieku īpatsvars 
visu valsts iedzīvotāju vidū pieauga no 20% 
1935. gadā līdz 34,1% 1989. gadā. Tik 
straujš iedzīvotāju pieaugums, īpaši ierobežo-
tās resursu pieejamības dēļ pēckara posmā, 
neizbēgami izraisīja mājokļu krīzi ar tādām 
kroplīgām risinājuma formām kā kopējie dzī-
vokļi, dzīvojamās platības ierobežojumi uz 
vienu cilvēku, nerēķinoties ar atsevišķas is-
tabas nodrošinājumu katram saimes loceklim 
vai vismaz dažādu paaudžu pārstāvjiem, un 
strādnieku kopmītnēm ar vairākiem cilvēkiem 
vienā istabā. Novēlotā masveida mazgaba-
rīta dzīvokļu celtniecība steigas un taupības 
dēļ noveda pie zemas būvju kvalitātes. Pēc-
okupācijas laikā tas prasa papildu līdzekļu 
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ieguldījumu kvalitatīvu mājokļu celtniecībai, 
okupācijas laikā būvēto māju remontiem un 
siltināšanai. 

Mājokļu vai to platību deficītam bija at-
bilstoša negatīva ietekme uz dzīves kvalitāti, 
bērnu skaitu ģimenēs sliktos sadzīves apstāk-
ļos un amorālu rīcības veidu izplatību, cen-
šoties savus apstākļus uzlabot. Tolaik iegūtā 
necieņa pret likumu un citu cilvēku tiesībām 
nav pārvarēta.

Okupācijas laikā sasniegtā urbanizācijas 
pakāpe pasaules praksē nav nekas ārkārtējs, 
kaut arī tik liela iedzīvotāju koncentrācija 
galvaspilsētā vērojama pavisam nedaudzās 
valstīs. Valsts tālākās attīstības posmā būtu 
jārūpējas par pakāpenisku pārmantotā iedzī-
votāju izvietojuma maiņu, vairāk veicinot ne 
Rīgas, bet citu lielāko pilsētu un reģionu vien-
mērīgāku augšanu. Rīgā būtu nepieciešama 
mājokļu kvalitātes uzlabošana, citās pilsētās 
galvenokārt labākas nodarbinātības un lielāku 
ienākumu iespējas, lai nebūtu ikdienā jātērē 
laiks un degviela ceļā uz darbu Rīgā. Laukos 

papildus labākām darba iespējām jānodroši-
na arī skolu un citu pakalpojumu pieejamība, 
uzlabojot sabiedriskā transporta iespējas. Šo 
uzdevumu īstenojuma laiks atkarīgs no valsts 
finansiālām iespējām un tās vadītāju politis-
kās gribas sekmēt attālāko apvidu attīstību 
ne vien vārdos, bet darbos.

okupācijas radītās sociālās sekas 
un to novēršanas izredzes

Industrializācijas un militārās tehnikas 
modernizācijas vajadzībām, kā arī cenšoties 
nodrošināt pilnu nodarbinātību un nepieļaut 
bezdarbu, okupācijas laika valdošais tota-
litārais režīms visnotaļ sekmēja vidusskolu 
audzēkņu un studentu skaita pieaugumu. Šai 
nolūkā tika ieviesta obligāta vidējā izglītība 
un atcelta mācību maksa augstskolās. Patei-
coties tam bija panākts visai augsts iedzīvotā-
ju formālās izglītības līmenis (3. tab.).

Okupācijas laika izglītības programmas 
statistikā nav atspoguļotas, un to atbilstī-
ba darbam un dzīvei ārpus bijušajā PSRS 
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3. tab.
cilvēkkapitāla izaugsme Latvijā15 

Norises un to raksturotāji
Gadi

1935(40) 1959(60) 1989(90) 2000

No 1000 cilvēkiem virs 15 g.  
ar izglītību:

 sākuma n.d. 324 128 59

 pamata 277 234 265

 vispārējo vidējo 81 298 310

 vidējo speciālo 78 191 203

 augstāko 27 115 139

Studentu skaits, tūkst. 7,2 22,8 45,6 101,3

Dienas/pilna laika studentu uz 
10 000 iedzīvotājiem

38 109 170 428

Sieviešu % studentu vidū 30 52 55 64
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pastāvējušās saimnieciskās un sociālās sis-
tēmas būtu īpašu pētījumu uzdevums. Pēc 
pieredzes zināms, ka tajās nopietna vērība 
bija veltīta eksaktajām zinātnēm, hipertro-
fēta loma atvēlēta kompartijas ideoloģisko 
nostādņu apguvei un militārai sagatavotībai, 
savukārt nepietiekama sociālām zinībām un 
svešvalodām, atskaitot krievu valodu, kā arī 
mazākumtautību bērnu iespējām pilnveidot 
dzimtās valodas iemaņas.

Zināšanu un iemaņu trūkums komerczi-
nībās, saskarsmes kultūrā un svešvalodās 
lika sevi manīt galvenokārt pirmajos 5–10 
gados pēc neatkarības atgūšanas, uzsākot 
privāto uzņēmējdarbību, sadarbību ar ārval-
stu partneriem un starptautiskām organizā-
cijām. Vajadzīgo zinību apguve prasīja laiku 
un līdzekļus, kā arī zaudējumus pieļauto 
kļūdu dēļ. Padomju laikā skolojušos vecāko 
paaudžu pārstāvjiem līdz pensijas vecumam 
atlikušajos darba gados šīs grūtības pārvarēt 
palīdzētu bezmaksas papildizglītības iespēju 
piedāvājums un aktīvāka to izmantošana. 

Līdz tam viņu darbība ir ierobežota. Jaunā-
kajiem mūsdienās nepieciešamo iemaņu un 
svešvalodu neprasme jau novērsta.

Būtisks okupācijas laika izglītības trū-
kums ir nepietiekamā latviešu valodas apgu-
ve skolās ar krievu mācību valodu, ko radīja 
mazāks šai valodai atvēlēto stundu skaits, 
nekā krievu valodai latviešu skolās, nepār-
trauktais kolonistu bērnu pieplūdums bez 
kādām priekšzināšanām latviešu valodā, kā 
arī lielais krievvalodīgo (t.i., ne tikai etnisko 
krievu, bet arī pārsvarā tieši šajā valodā ru-
nājošo) īpatsvars iedzīvotāju vidū un tā lai-
ka valsts politika, kas deva iespēju dzīvot un 
darboties bez latviešu valodas prasmes.

Pēc nacionālās valsts atjaunošanas valsts 
valodas nepratējiem izrādījās sašaurinātas 
nodarbinātības iespējas pakalpojumu noza-
rēs un valsts iestādēs, apgrūtināta integrācija 
ar iedzīvotāju vairākumu (4. tab.). Tas savu-
kārt veido augsni politiskām provokācijām un 
konfliktu draudiem, kas prasa papildizdevu-
mus drošības struktūrām. Nodrošinot visu  

4. tab.
Dažādu tautu visu vecumu pārstāvju valodu prasmes, %16 

Norises un to raksturotāji
Gadi

1989 2000

Pārvalda latviešu:

 krievi 21,1 47,8

 citi 18,2 42,0

Pārvalda krievu:

 latvieši 65,7 67,2

 citi (ieskaitot tos, kam dzimtā) 86,8 90,7

Pārvalda angļu, vācu, franču u.c.:

 latvieši n.d. 29,8

 krievi 17,1

 citi 26,0
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lielāko Latvijā dzīvojošo etnisko grupu bēr-
niem iespējas mācīties savā dzimtajā valodā, 
skolu sistēma mazāk blīvi apdzīvotos lauku 
apvidos izrādījās pārlieku sadrumstalota un 
līdz ar to izmaksu ietilpīgāka, nekā tas būtu 
vispārējas valsts valodas izplatības apstākļos. 
Pēdējās atjaunošana, domājams, īstenosies 
pēc vecāko kolonistu — ārpus Latvijas dzi-
mušo paaudžu — skaitliskās samazināšanās 
iepriekš jau aprakstīto apstākļu ietekmē.

Nākamajos gadu desmitos būs saruku-
šas arī tās latviešu vecākās paaudzes, kuru 
pārstāvji okupācijas laikā bija tā iebaidīti ar 
varbūtējām represijām, ka neuzdrošinājās 
runāt ar cittautiešiem latviski pat pēc okupā-
cijas režīma beigām. Tāda nostāja mazināja 
nepieciešamību un iespējas cittautiešiem vin-
grināties valsts valodā. Stāvokļa uzlabošanos 
līdztekus paaudžu maiņas ietekmei varētu 
sekmēt arī neatlaidība uzsāktās skolu refor-
mas īstenošanā, palielinot latviešu valodā 
apgūstamo priekšmetu klāstu.

Iedzīvotāju dzīves līmenis pēc visiem sa-
līdzināmiem statistikas rādītājiem bijušajā 
PSRS un pēc tās sabrukuma visās postso-
ciālisma valstīs atpalika no t.s. brīvās pasau-
les valstīs sasniegtā. Tā izlīdzināšana novēr-
stu vienu no būtiskākiem iemesliem bērnu 
skaita ierobežošanai ģimenēs un tādējādi 
palīdzētu atjaunot paaudžu nomaiņu. Turklāt 
tā varētu palielināt kolonistu pēcteču lojalitāti 
pret mītnes zemi un cieņu pret vietējo kul-
tūru, kā arī novērst pēc okupācijas sākušos 
emigrāciju uz Rietumvalstīm, kas pasliktina 
jau tā nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju. 
Iedzīvotāju reakcija uz labklājības kāpumu 
iestātos nekavējoties. Par to liecina veiktie 
pētījumi par pašreizējo Latvijas darba mig-
rantu rīcības motīviem, viņu nodomiem par 
prombūtnes ilgumu, nosauktajiem atgrieša-
nās nosacījumiem un arī daļēji jau notikusī 
remigrācija, kā arī kaut vēl nepietiekamais, 
bet kopš 2000. gada notikušais dzimstības 
pieaugums pēc vairāku valsts pabalstu pa-
lielināšanas ģimenēm ar bērniem17. Tālākam 
labklājības pieaugumam nepieciešamais 

gadu skaits būs atkarīgs no valsts ekonomis-
kās attīstības, kuras tempi pašreiz nav droši 
prognozējami.

Salīdzināmie statistikas dati par iedzīvo-
tāju rīcībā esošiem sadzīves priekšmetiem 
atspoguļo tikai daļu no pastāvējušo dzīves 
apstākļu kopuma, jo tie nesniedz ziņas par 
mērāmo un skaitāmo parādību kvalitāti. Taču 
dzīvē vides stāvokļa, preču, mājokļa un cil-
vēku izturēšanās kvalitāte ik uz soļa ietekmē 
cilvēku labsajūtu, dzīvesprieku un darboties-
gribu ar atbilstošu tādas vai citādas rīcības 
rezultātu. Tāpēc PSRS okupēto teritoriju  
iedzīvotāju labklājības līmeņa lielākā atšķirī-
ba no t.s. brīvās pasaules izpaudās kā da-
žādo preču ierobežotā pieejamība un neap-
mierinošā kvalitāte. Cilvēku atmiņā ir gadu 
un ilgāk uzturamā iepriekšējā pieteikšanās 
rindās pēc ledusskapjiem un automašīnām. 
Tāpat līdz pat vairāku stundu garā stāvēšana 
rindās pēc cukura, gaļas, pēdējos PSRS pa-
stāvēšanas gados arī pēc kafijas un dienvidu 
augļiem, kas būtiski samazināja pēc darba 
atlikušā brīvā laika apjomu, īpaši sievietēm. 
Lai taupītu laiku, tika likti lietā ne gluži godīgi 
paņēmieni deficīta preču iegūšanai tieši no 
bāzēm ar tajās strādājošo paziņu starpniecī-
bu un kukuļošanas palīdzību.

Savukārt veikalos pieejamie visā “plaša-
jā dzimtenē” pēc viena standarta un ātrāka 
plāna un virsplāna ražotie apģērbi, apavi u.c. 
priekšmeti nespēja apmierināt cilvēku gau-
mi un atšķirīgās vajadzības. Tas noveda pie 
sakāpinātas tieksmes visdažādākajos ceļos 
iegūt deficītās aizrobežu preces. Šī prakse 
ne tikai nesekmēja likumpaklausību un cie-
ņu pret likumu, bet radīja paliekošu necieņu 
pret pašmāju ražojumiem. Laikposmā pēc 
okupācijas tā izpaudās pārspīlētā iepirkšanās 
kārē un importa preču nesamērīgā patēriņā, 
kā arī agrāk reti apmierinātā tieksmē doties 
ārzemju ceļojumos gan iepirkšanās nolūkos, 
gan cenšoties apgūt liegumu dēļ iekavēto, 
ātrāk pielīdzināties visam ārzemnieciskajam, 
noniecinot savas valsts labumus un vērtības. 
Tas veicināja noturīgu importa pārsvaru pār 

PADOMJU OKUPĀCIJAS DEMOGRĀFISKĀS, SOCIĀLĀS UN MORĀLĀS SEKAS LATVIJĀ



LETonIKAs AVoTI

98

eksportu — kā tagad redzams — ar nelabvē-
līgām sekām Latvijas ekonomikai.

Iepriekš neapmierināto vajadzību kom-
pensējošās patēriņa tieksmes izpausmes un 
ekonomiskās sekas pakāpeniski mazināsies, 
aizejot paaudzēm, kas cieta no deficīta un 
rindām, kā arī izlīdzinoties preču pieejamī-
bai un ienākumu līmeņiem Latvijā un rie-
tumvalstīs.

Ilgstošāka var izrādīties okupācijas laikā 
degradētās vides un ar to atgriezeniski sais-
tītās cilvēku attieksmes un uzvedības kvalitā-
tes uzlabošana.

Pētījumi par vides stāvokli, vairāk pievēr-
šoties dabas resursiem un ķīmiskajam pie-
sārņojumam, veikti galvenokārt laikposmā 
pēc okupācijas18. Dzīves vides un atsevišķo 
tās elementu vērtējums pašu iedzīvotāju ska-
tījumā, kas iespaido viņu dzīves kvalitāti un 
arī gatavību mainīt dzīvesvietu, apzināts vai-
rākās izlasesveida aptaujās. Iegūtās atbildes 
liecina, ka visos apdzīvojuma veidos tikai ne-
daudz vairāk par pusi aptaujāto iedzīvotāju 
vērtē vides stāvokli savā dzīvesvietā kā ap-
mierinošu. Citi pilsētnieki, īpaši Rīgā, to bie-
žāk vērtē par sliktu nekā labu, un traucējošo 
apstākļu vidū dažāda lieluma pilsētās un īpa-
ši laukos 16–31% minējuši ielu un pagalmu 
nepietiekamo tīrību, zaļo stādījumu un mežu 
stāvokli, netīrību un nekārtību atpūtas vietās, 
un vēl vairāk par 3% pilsētnieku — trokšņa 
līmeni19. Šie traucējumi vides un tātad dzī-
ves kvalitātei ir pašu iedzīvotāju radīts vizuāls 
kaitējums un apdraudējums kājāmgājējiem. 
Turklāt vides sakopšana prasa liekus izdevu-
mus no pašvaldību budžeta, ko varētu novir-
zīt citiem mērķiem, ja piegružojums un dažā-
di bojājumi netiktu nodarīti atkārtoti.

Nevīžīgo attieksmi pret vidi provocē 60.–
80. gadu vienveidīgā un skatam nepievilcīgā 
tipveida apbūve pilsētu dzīvojamos mikrora-
jonos un to paviršā apdare ar neizturīgiem 
materiāliem, kuru bojājumi rada nevīžības 
iespaidu. Nomācošas ir pamesto rūpnīcu un 
lielfermu brūkošās sienas, dažādu īpašnieku 
denacionalizēto un iegūto okupācijas laikā 

nekopto un pēc tās līdzekļu trūkuma dēļ ne-
atjaunoto ēku grausti, salauztie parku soliņi 
un citi mazās arhitektūras darinājumi, bojātie 
pieminekļi kapos, strūklakas pilsētās utt. Tas 
viss liecina par lielas daļas iedzīvotāju emo-
cionālās saiknes trūkumu ar savu dzīvesvietu, 
neizpratni par vides stāvokļa ietekmi uz pašu 
un citu labsajūtu, necieņu pret līdzcilvēkiem 
un pat vēlēšanos likt izjust apkārtnes bojātāju 
fizisko varēšanu un nevērību pret jebkādām 
normām. Domājams, ka arī tādas vēlmes 
sakņojas totalitārā režīma uzspiestajos dau-
dzajos pašizpausmes ierobežojumos, cilvēka 
dzīvības un personības vērtības noliegšanā. 
Šādas attieksmes izskaušana tāpat panāka-
ma tikai ilgstošā paaudžu maiņas gaitā, val-
stij visnotaļ atbalstot cilvēku fiziskās un garī-
gās attīstības iespējas izglītībā un ārpus tās, 
kā arī stingri vēršoties pret nesakopto īpašu-
mu apsaimniekotājiem, sākot ar rudenī ne-
nopļauto platību īpašniekiem, kas rada kūlas 
dedzināšanas iespējas un valsts izdevumus 
ugunsdzēsējiem.

Kavēšanos šai darbā var radīt politiķu 
piederība tām pašām okupācijas laikā un tās 
veidotajā vidē augušām paaudzēm ar tām 
raksturīgo nicīgo attieksmi pret cilvēku un 
izpratnes trūkumu par vides, cilvēka darbo-
tiesspēju un darba rezultātu ciešo savstarpē-
jo saistību. Par šo neizpratni liecina centieni 
apbūvēt kāpu joslu un iznīcināt saudzējamās 
putnu ligzdošanas vietas Daugavas grīvā ogļu 
ostas ierīkošanai, kā arī skolotāju un ārstu 
algu zemais līmenis salīdzinājumā ar ierēdņu 
kopējiem ienākumiem un līdzīgi fakti.

okupācijas ilglaika morālo seku 
novēršanas iespējas

Līdzīgi visām citām sociālām parādībām 
pasaulē, ģimenes uzbūve, attiecības un pa-
matfunkciju izpildes veids Latvijā ir turpinā-
juši mainīties kā PSRS okupācijas laikā, tā 
īpaši strauji pēc tās. Okupācijas laikā dažu 
norišu tendences atšķīrās no tuvējās ārvalstīs 
novērotajām. Okupētajā Latvijā iedzīvotāju 
rīcību regulēja daudz un dažādi noteikumi  
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(pierakstīšanās tiesības Rīgā, iespēja palikt 
tajā pēc studijām, ja bijis norīkojums darbā 
citur u. tml.), un šo noteikumu ietekmē sagla-
bājās augsts oficiāli reģistrēto laulību un šķir-
šanos skaits uz 1000 iedzīvotājiem (5. tab.). 
Tikmēr Somijā tas jau līdz 80. gadu beigām 
bija sarucis līdz gandrīz divkārt mazākam 
skaitam, kas liecina par partneru augstāku 
savstarpējās uzticēšanās pakāpi un vēlmi iz-
vairīties no varbūtējās šķiršanās nepatīkama-
jām procedūrām.

Visu ierobežojošo noteikumu atcelšana 
un citu apstākļu maiņa izraisīja visu matri-
monālās uzvedības biežuma rādītāju strauju 
izlīdzināšanos ar salīdzināmām valstīm. Tas 
liecināja par algota darba pārsvara (pār māj-
ražošanu) un pilsētnieku dzīvesveida vispā-
rējo ietekmi uz ģimenes dzīvi neatkarīgi no 
politiskās iekārtas, kā arī bijušo “padomju 
cilvēku” lielo gatavību un spēju apgūt jaunas 
zinības un modi. Tomēr reproduktīvās uz-

vedības modeļi saglabāja gan pārmantotās, 
gan apstākļu noteiktās atšķirības. Piemēram, 
okupāciju pārdzīvojušās valstīs raksturīgais 
lielais abortu biežums gan divkārt samazi-
nājās, bet vēl gadsimtu mijā Latvijā tas pēc 
dažādiem rādītājiem izrādījās trīs un četras 
reizes augstāks nekā okupāciju nepiedzīvoju-
šās valstīs.

Nesamērīgi lielo abortu skaitu vairs nevar 
izskaidrot ar PSRS pastāvējušo kontracepci-
jas līdzekļu nepieejamību, jo tie kļuva plaši 
pieejami pašos pirmajos gados pēc totalitārās 
valsts sabrukuma, un vismaz daļēji nomainī-
jušās tās paaudzes, kas ir aktīvākās to lietotā-
jas. Turklāt jau no pusaudžu gadiem tās tiek 
arī aktīvi informētas par šo līdzekļu lietderī-
bu un izmantošanas paņēmieniem. Tādējādi 
abortu vēl arvien lielā biežuma cēlonis mek-
lējams partneru atbildības trūkumā gan pret 
veselību un izvēles tiesībām, gan pret tiesī-
bām uz dzīvību un attīstību normālā ģimenē 
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5. tab.
Attieksme pret ģimeni un laulību Latvijā20

Norises un to raksturotāji
Gadi

1935(40) 1959(60) 1989(90) 2000

Laulību skaits uz 1000 iedz. (%) 8,4 11,0 9,2 3,9

Vidējais laulībā stāšanās vecums, 
gadi

 vīrieši 30,8 27,6 (28,4) 31,5

 sievietes 27,4 26,9 (26,4) 29,0

Šķiršanos skaits, % 1,0 2,4 4,2 2,6

Šķirto laulību vidējā ilgstamība 9,8 9,6 9,3 12,2

Ārlaulībā dzimušo, % 9,2 12,3 15,9 40,3

Mākslīgo abortu skaits uz

 1000 dzimušiem 104,4 (163,6) (120) 84

 100 sievietēm auglīgā 
  vecumā

(60) 29
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ar bērna iztikas līdzekļu nodrošinājumu. Šāda 
attieksme sakņojas totalitārā režīma daudz-
veidīgi izrādītajā necieņā pret personību, cil-
vēka dzīvību un tās vērtību. Ģimenes attiecī-
bās tādas attieksmes izpausmes sekmēja arī 
politisko represiju un kara darbībā izveidojies 
vīriešu nepietiekamais īpatsvars auglīgajā ve-
cumā, kas noveda pie sieviešu prasību mazi-
nāšanās pret partneru uzvedību. 

Paaudžu maiņas gaitā vismaz auglīgajā 
vecumā iedzīvotāju sastāvs pēc dzimuma ir 
normalizējies, tomēr vēl arvien pastāvošais 
nesamērīgi lielais abortu biežums liecina, ka 
izveidojušos morāles normu un attieksmes 
maiņai pret citiem cilvēkiem ar to nepietiek. 
Nepieciešama arī valsts attieksmes maiņa, 
kas izpaustos rūpēs par dzīves apstākļiem, 
prioritāru atbalstu cilvēkresursus veidojošām 
darbības jomām — izglītību, atbilstošām 
sadaļām tās saturā, kultūru, tautas sportu, 
veselības uzturēšanas prasmēm un iespē-
jām, iedzīvotāju dalību valsts pārvaldē un tās 
plānu izstrādē. Latvijā aktīvajā vecumā un 
attiecīgi vadošos posteņos vēl ir okupācijas 
laikā augušo un skolojušos paaudžu pārstāvji 
ar minēto deficīta un ierobežojumu hipertro-
fēto alkatību. Tādēļ paredzams, ka nevērīgā 
attieksme pret cilvēku kā personību un tās 
izpausmes uzlabosies tikai ilgākā laikā.

Nevērīga attieksme pret savu un citu dzī-
vību un veselību izpaužas arī kaitīgo ieradu-
mu izplatībā. Alkohola patēriņš uz vienu ie-
dzīvotāju, pēc statistikas datiem, Latvijā gan 
izrādās nedaudz zemāks nekā Somijā: 6,9 l 
absolūtā alkohola pret 7,121. Starpība visdrī-
zāk veidojusies nelegāli tirgoto apjomu dēļ, 
kas Somijā varētu būt mazāks nekā postpa-
domju telpā ar tai raksturīgo gatavību apiet 
likumus, izmantojot kontrabandas piegādes 
un pagrīdes rūpalus. Latvijā ārpus nodokļus 
maksājošām tirdzniecības vietām iegādāto 
dzērienu apjoms tiek lēsts 15–20% apjomā 
no kopējā patēriņa. Pārrēķinātais kopējais 
alkohola patēriņš uz vienu cilvēku Latvijā 
pārsniegtu Somijā uzskaitīto. Turklāt Somijā 
uzskaitītā alkohola patēriņš 90. gadu laikā ir 

mazinājies no 7,7 uz 7,1 l uz vienu iedzīvo-
tāju, bet Latvijā kopš padomju laika — pie-
audzis no 5,7 līdz 6,9 l uz vienu cilvēku22. 
Tāpat šai laikā ir palielinājies ārstniecības 
iestāžu uzskaitē esošo hronisko alkoholiķu un 
narkomānu skaits.

Kaitīgo ieradumu izplatības tālākais kā-
pums vēl pēc okupācijas apliecina iepriekš 
izdarīto secinājumu par reiz izveidojušos at-
tieksmju un uzvedības modeļu ilgstošu sa-
glabāšanos un pārmantojamību, ja jaunās 
paaudzes aug un darbojas apstākļos, kuros 
nav konkurējošo — citas morāles normas ro-
sinošu iespēju, īpaši jauniešiem. Tādu izveide 
Latvijā ir atstāta pašplūsmai — iespējams, 
tieši kā noliegums okupācijas laikā pastāvē-
jušām prasībām visos izglītības līmeņos no-
kārtot GDA — fiziskās sagatavotības normas, 
un valsts finansētiem pašdarbības un sporta 
kolektīviem. Pēc okupācijas tādu uzturēšanu 
un dalībnieku iesaisti tajos pielīdzināja pa-
ternalistiskai pieejai, kas neveicinot indivīdu 
uzņēmības un iniciatīvas veidošanos.

Līdzīgu cēloņu dēļ deformēta izrādījās brī-
vības un demokrātijas izpratne. Pēc totalitā-
rā režīma liegumu zušanas liela daļa jauno 
cilvēku pielīdzināja brīvību visatļautībai un 
demokrātiju — viena cilvēka tiesībām diktēt 
savus noteikumus pārējiem. Aplami izprotot 
brīvību kā tiesības nerēķināties ar citu līdzī-
gām tiesībām noveda pie skolēnu nediscip-
linētības klasē un savu pienākumu ignorēša-
nas, kā arī jau minētajiem daudzveidīgajiem 
kaitējumiem dzīves videi, paužot klaju necie-
ņu pret citu pūlēm tās sakopšanā, utt.

Skolas gados bez saviem ienākumiem 
pašu iniciatīvas īstenošanās ir ierobežota, un 
jaunībai piemītošā kāre darboties un pašap-
liecināties līdzekļu vai izpratnes trūkuma dēļ 
mēdz rast savu izpausmi ne tikai vides pie-
sārņojumā visdažādākos veidos, bet arī pa-
šiem un citiem bīstamā uzvedībā. Tā sekas 
parādās statistikā kā cietušo skaita pieau-
gums no dažādiem transporta negadījumiem, 
vardarbības u.c. noziegumu veidiem, jaunie-
šu veselības stāvokļa un fiziskās attīstības  
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vājināšanās. Par to liecina, piemēram, militā-
rajam dienestam par derīgiem atzīto sarūko-
šais īpatsvars tam pieteikušos vidū.

Atliek secināt, ka okupācijas laikā pa-
stāvējušie totalitārā režīma ieviestie liegumi 
un obligāti pildāmās prasības izraisījušas tik 
dziļu visa tai laikā pastāvējušā noliegumu, 
ka Latvijas sabiedrībā kopumā zaudēta spē-
ja kritiski izvērtēt tā laika pieredzes vērtību: 
kas bijis nepamatots, kas sakritis ar pasau-
lē vērojamām parādībām, bet kas režīmam 
pakļautajiem iedzīvotājiem palicis nezināms, 
taču kas varbūt tomēr ir noderīgs, atdalot 
no nevajadzīgā ideoloģiskā uzslāņojuma. Šīs 
attieksmes nomaiņa gaidāma pēc pašreizējo 
norišu un to paredzamo seku lietišķa izvērtē-
juma, ja atradīsies šādu diskusijas tēmu rosi-
nātāji, rīkotāji un dalībnieki.

Kā izriet no morālo un daļas sociālo parā-
dību būtības, nebūt ne visas to izpausmes un 
izplatība ir raksturojama ar statistikas rādītā-
jiem, kaut arī to esamība konstatēta izlases 
veida socioloģiskos pētījumos, atsevišķu die-
nestu pārskatos un sadzīviskos novērojumos.

Šai pētījumā jāpiemin cenzūras pastāvē-
šana un tās sekas. Vērtējumi iespējami vien 
stipri vispārēji par šo un līdzīgu parādību 
seku varbūtējo ilgstamību un to novēršanai 
nepieciešamo pūļu un līdzekļu apjomu. To-
mēr izvairīšanās no tādiem kvantitatīvo datu 
trūkuma dēļ nozīmētu totalitārā režīma aps-
tākļos sākto sabiedrības nepietiekamās infor-
mētības turpināšanu ar tās postošo ietekmi 
uz cilvēku vairākuma rīcību.

Laikposmā pēc valsts neatkarības atjau-
nošanas vēsturnieki un literatūrzinātnieki jau 
publicējuši dokumentu krājumus, pētījumu 
rezultātus23 un atmiņu kopojumus par PSRS 
darbojušos cenzūru un daļēji arī — tās ie-
spaidā ierobežoto pieejamību publikācijām, 
to saturu un apgrūtinājumu autoru darbam. 
Okupācijas varas ieviestās cenzūras dēļ no 
bibliotēku atklātajiem fondiem un tirdzniecī-
bas tika izņemti vairāk nekā 150 starpkaru 
laikā un trimdā publicējušos autoru darbi, kas 
veidoja ievērojamu tautas kultūras daļu un 

cita starpā atspoguļoja tās vēsturi atšķirīgi no 
padomju varas uzspiestā skatījuma24. Tāpat 
publikai nezināms palika pašmāju zinātnieku 
veikums. Atbilstoši vienpusīgas tika veidotas 
vēstures un latviešu literatūras programmas 
visās izglītības pakāpēs. Tā visa iespaidā 
lielai daļai PSRS laika jauniešu, kam vecāki 
baidījās stāstīt un nebija saglabājuši agrākos 
izdevumus, veidojās nepilnīgs priekšstats par 
tautas gara bagātībām un daudzveidīgo ak-
tivitāti. Tāds tas saglabājās arī šo paaudžu 
brieduma gados, mazinot tautas pašcieņu un 
pašapziņu arī laikposmā pēc okupācijas, un 
neapzināti veidojot tādu arī saviem bērniem. 
Pēc okupācijas izbeigšanās saglabājās arī po-
litiski provocētu konfliktu varbūtība cittautie-
šu nepietiekamās informētības dēļ.

Bez pretdarbības šai norisei etniskās 
mazvērtības kompleksa ietekmē jauniešiem 
var zust jebkāda interese par latviešu literatū-
ru it kā gaudulīgu, bez uzņēmīgiem un veik-
smīgiem varoņiem (?!), var turpināties savas 
valodas noplicināšana, piesārņošana ar lieku 
anglicismu lietojumu, izplatījies ieskats par 
tautas tērpu kā ārišķību u.tml. Tā visa iespai-
dā, vājinoties dzimtenes mīlestībai, paredza-
ma arī pieaugoša vienaldzība pret centieniem 
veicināt savas zemes izaugsmi un gatavība 
izceļot uz mūžu labākas dzīves meklējumos. 
Tādējādi latviešu izmiršana paaudžu maiņas 
gaitā kļūtu neizbēgama, kā tas savulaik noti-
cis ar prūšiem Eiropā un virkni mazāku tautu 
kā Āzijā, tā Ziemeļamerikā. Tādējādi okupāci-
jas ilglaika morālās sekas izraisītu arī demo-
grāfiskas un ekonomiskas problēmas.

Lai izvairītos no šādām nākotnes izre-
dzēm, padomju laikos nepieejamo grāmatu 
atkārtota izdošana brīvprātīgai lasāmvielas 
izvēlei nevar nodrošināt vēlamās sekmes, pa-
zūdot strauji pieaugošajā informācijas piedā-
vājumā. Iedarbīgāka būtu atsevišķa Latvijas 
vēstures kursa ieviešana visu skolu program-
mās ar izvērstu kultūras attīstības sadaļu, 
okupācijas un tās seku apskatu. Papildus 
tam projektu nedēļās un ar dažādu konkursu 
palīdzību būtu aktivizējama jauniešu dalība 
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savas valsts un novadu dabas un vēstures 
apzināšanā, tās cilvēku veikuma un likteņu 
izpētē, iegūto ziņu un darba veicēju vārdu 
publiskošanā. Tādas darbības jau daudzviet 
notiek, ieskaitot skolu veidotos novadpētnie-
cību muzejus, virtuālo rokasgrāmatu par Lat-
vijas ļaudīm25, bērnu žūriju bērnu grāmatām, 
Skolēnu dziesmu svētkus u.tml. Vēl varētu kā 
jauniešus, tā pieaugušos rosināt ieteikt pa-
pildinājumus Latvijas kultūras kanonam un 
saņemto ierosinājumu apspriešanu, aktīvāku 
savas valsts apceļošanu ar tās jaukumu bau-
dīšanu u.tml.

Savas valsts dabas, vēstures un kultūras 
pilnīgāka iepazīšana ir nepieciešams nosa-
cījums pilsoniskās līdzdalības un politiskās 
kultūras izaugsmei, un līdz ar to izsvērtākai 
politikai un attīstībai visās jomās. Visus ga-
ros okupācijas gadus pastāvējusī vēlēšanu 
sistēma ar vienīgās partijas iepriekš akcep-
tētiem vienīgajiem kandidātiem un obligātu 
dalību balsošanā nepieļāva nekādu vēlētāju 
izvēli. Līdz ar to tika nomākta jebkāda poli-
tiskās līdzdalības iespēja un interese par to. 
Tieši tas ļāva atjaunotajā neatkarīgajā valstī 
iesaistīties jaunveidojamās partijās un tikt  
ievēlētiem uzņēmīgiem cilvēkiem, kuru cen-
tienus pēc varas, mantas vai pašapliecinā-
juma popularitātes gūšanā pirms tam liedza 
īstenot un līdz ar to pārmēru sakāpināja 
okupācijas laika ideoloģiskās nostādnes ar 
privātīpašuma noliegumu un politiskiem ie-
robežojumiem. Šādiem cilvēkiem pārņemot 
lēmējvaru un izpildvaru, tika pieņemti tādi 
okupācijas laikā izveidoto uzņēmumu privati-
zācijas noteikumi, lai nekustamie īpašumi un 
peļņas iespējas nonāktu galvenokārt pašu po-
litiķu un viņu ietekmīgāko atbalstītāju īpašu-
mā. Šādā veidā Latvijā izveidojās izteiktāka 
mantiskā nevienlīdzība (pēc Džini koeficien-
ta) nekā vairumā citu postsociālisma valstu. 
Tā bremzē valsts sekmīgu attīstību un rada 
augsni sociāliem konfliktiem. Tādos apstākļos 
nevarēja veidoties arī politiskā kultūra ar spē-
ju izvērtēt pēc okupācijas izveidoto daudzo 
partiju programmas un prasmi pieprasīt to iz-

pildi darbībā, kā arī politiķu atbildība vēlētāju 
priekšā un gatavība rēķināties ar viņu viedokli 
un lietišķiem ierosinājumiem.

Tādējādi šķietami paradoksālā kārtā oku-
pācijas izraisītā morāle jau pēc okupācijas 
rada tālejošas politiskās un sociālās sekas. 
Savukārt vēlētāju neizbēgamā neapmierinā-
tība ar šādām okupācijas sekām galu galā 
ar laiku kāpinās aktivitāti un prasmes poli-
tiķu rīcības ietekmēšanā un viņu reklāmas 
saukļu novērtējumā, nepaļauties biedēšanai 
ar tās pašas okupācijas citām sekām (krie-
vu vai “sociķu” ietekmes pieaugumu, aplami 
saistot sociāldemokrātus ar padomju psei-
dosociālismu, kategoriju “krievi” un “nepil-
soņi” vai “kreisie” un “cittautieši” jaukšanu 
u. tml.), bet apsvērt esošo politiķu darbības 
rezultātus.

Visu paaudžu vēlētāju politiskā kultūra 
veidojas ilgstošā laikā ar dažādu politisko 
piedāvājumu un to seku salīdzinājuma iespē-
jām. Šo seku pārvarēšana varētu notikt līdz 
ar paaudžu maiņu, un visdrīzāk tas prasīs ne 
mazāk kā desmit vai vairāk gadu, turklāt tas 
saistās ar pagaidām neparedzamām un mai-
nīgām iekšzemes un globālajām norisēm.

Būtisku ieguldījumu dotu okupācijas fakta 
atzīšana no PSRS tiesību un saistību pārman-
totājas Krievijas puses. Tas praktiski novērstu 
okupācijas laikā notikušās kolonizācijas dēļ 
iespējamo konfliktu varbūtību un demons-
tratīvo izvairīšanos no valsts valodas lietoša-
nas, kas rada grūtības praktiski visās dzīves 
jomās. Tas dotu arī morālu gandarījumu un 
lielāku pašapziņu kā savulaik nepamatoti re-
presētajiem, tādēļ mācību, darba un dzīves 
vietas izvēles ierobežojumus izcietušiem viņu 
ģimenes locekļiem, tā visiem Latvijas pamat-
iedzīvotājiem un pilsoņu pēctečiem no pirms-
kara posma.

Neatkarīgi no Krievijas rīcības, dažādu 
konfliktu un nesaprašanos novēršanai būtu 
lietderīgi vispusīgi publiski apspriest un izvēr-
tēt okupācijas laika pieredzi. Īpaši tas attiecas 
uz kolaboracionisma dažādām pakāpēm un 
veidiem — no klajas nodevības un karjerisma 
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pašlabuma gūšanai līdz centieniem izman-
tot situāciju un amatu citu varbūtējās slik-
tākās darbības nepieļaušanai, samierinoties  
ar pieticīgu izdzīvošanu, strādājot visas lielās 
valsts tautsaimniecības labā, bet saglabājot 
tautas dzīvo spēku, valodu un pārmantoto 
kultūru.

Piedzīvotā un vērotā apspriešana ļautu 
novērst arī aizdomīgumu un kategorisko no-
liegumu visām tolaik gūtajām zinībām un pie-
redzei. Jau novērots, ka visdažādākās jomās, 
ieskaitot starptautiskās militārās misijas, 
Latvijas pārstāvji guvuši sekmes ar okupā-
cijas laikā gūtiem ieradumiem meklēt un at-
rast rīcības variantus nestandarta situācijās, 
piemēroties grūtiem apstākļiem un līdzekļu 
trūkumam, izteikties t.s. Ezopa valodā. Ie-
gūtās iemaņas jāizvērtē atbilstoši jaunajiem 
apstākļiem un laikmetam. Okupācijas sekām 
būtu pieskaitāma arī visa tai laikā gūtā piere-
dze, kas dod iespēju salīdzināt un ar izprat-
ni vērtēt sabiedriskās iekārtas, vēlēšanu un 
skolu sistēmas, politiķu un partiju darboņu 
demagoģijas paņēmienus, arī austrumos un 
rietumos no Latvijas esošās valstis un tajās 
dzīvojošo tautu kultūru, daudzas no kurām 
Rietumvalstu iedzīvotājiem vēl joprojām pa-
liek nepazīstamas. Tāpat pozitīvi vērtējama 
arī krievu valodas prasme, kādas “rietumnie-
kiem” trūkst.

secinājumi
Bijušajā PSRS valdījušā totalitārā režīma 

represiju radītie iedzīvotāju skaita zudumi un 
to sastāva deformācijas masveida kolonizāci-
jas dēļ, kā arī okupācijas laikā pastāvējušie 
dzīves apstākļi ar daudzajiem darbības un in-
formācijas ierobežojumiem ir nesuši postošas 
ilglaika sekas tautas ataudzei. Centralizēti 
plānotās ekonomikas sabrukuma izraisītās 
krīzes dēļ 90. gados piedzīvotais dzimstības 
katastrofālais kritums jau tā sarukušā iedzī-
votāju skaita un deformētā sastāva apstākļos 
draud ar tautas izmiršanu. Šo draudu novēr-
šana iespējama vien ar lielu līdzekļu ieguldī-
jumu bērnu aprūpes un izglītošanas iespēju 
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uzlabošanai, kā arī pāragrās mirstības mazi-
nāšanai.

Demogrāfiskās, sociālās un morālās no-
rises notiek ciešā savstarpējā mijiedarbībā, 
kā arī saistībā ar ekonomiskām un ekoloģis-
kām parādībām. Tāpēc katra atsevišķā dažā-
do seku veida ilgstamība un izlīdzināšanas  
iespējas ir īstenojamas vien kompleksā, kas 
neizbēgami prasa lielāku vienlaikus līdzekļu 
un darba ieguldījumu. Tāpēc būtu lietderīgi 
sākt ar kopējas rīcības programmas izstrādi, 
publiskošanu un politiskos lēmumos nostipri-
nātām garantijām veltīt pūles tās izpildei.

Visas PSRS okupācijas izraisītās ilglaika 
sekas pēc to pārvarēšanas iespējām var ieda-
līt trīs lielās grupās:
n izjūtamās un pilnībā nenovēršamās visā 

atlikušajā okupāciju savā aktīvajā vecumā 
piedzīvojušo/pārcietušo paaudžu dzīves 
laikā, to starpā iedzīvotāju vecumsastāva 
deformācijas, jau gūtie veselības traucē-
jumi un ieradumi;

n novēršamās/kompensējamās neatkarīgi 
no paaudžu maiņas un ar pietiekami lielu 
līdzekļu ieguldījumu iespējamas pat īsākā 
laikposmā — kā informētība un zināša-
nas visās jomās un paaudzēs, ieskaitot 
politisko kultūru, kā arī mājokļu un vides 
apstākļu uzlabošana; darbs pie daļas šo 
seku novēršanas būtībā ir jau sācies, bet 
pagaidām fragmentāri un nekoordinēti;

n neizdzēšami zaudējumi cilvēku veselīgas/
laimīgas dzīves gadiem okupācijas laikā 
un vairākus gadu desmitus pēc tās.
Okupācijas laika pieredzes un gūto mācī-

bu apzināšanai, kā arī okupācijas seku novēr-
šanas paņēmienu un šai darbā gūto sekmju 
izvērtējumam veicami papildu pētījumi ar 
dažādu sociālo zinātņu pārstāvju dalību, pie-
saistot skolēnus un atbilstošo nozaru studen-
tus. Darbs būtu veicams vienlaikus ar iepriekš 
minēto okupācijas ilglaika seku novēršanas 
programmas izstrādi un izpildi, kas nodroši-
nātu pilnīgāku pamatojumu atsevišķiem rīcī-
bas veidiem un precizējuma iespējas.

PSRS okupācijas ilglaika seku novēršanai 
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nepieciešamo papildizmaksu aprēķins pagai-
dām nav iespējams nepietiekamās informāci-
jas dēļ par veicamo darbu apjomu un pirms 
atbilstošas rīcības programmas izstrādes. 
Taču pēc aprakstītajām šī mērķa sasniegša-
nai ieteicamām darbībām, kopējās izmaksas 
paredzamas lielas un tātad īstenojamas ilgā 
laikā.
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summary
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The paper describes the results of the 2008–2009 research made according to the assignment 
of the “Commission for calculation of damages made to the state of Latvia and its citizens by 
the Soviet totalitarian regime”. The aim of the paper is to ascertain the forms and manifestati-
ons of long-term social and consequences caused by the Soviet occupation, to provide numeri-
cal characterisation of these consequences as well as to weigh the possibilities of overcoming 
them.
Drastic reduction of the number of inhabitants caused by repressions of the former Soviet 
regime and mass colonisation, and occupation-time life conditions with numerous restrictions 
of activity and information availability, have brought devastating long-term consequences for 
nation’s reproduction. Catastrophic decrease of the birth-rate in the 1990s threatens with 
nation’s extinction.
Demographic, social and moral procedures are closely interconnected and are linked with eco-
nomic and ecological phenomena. Therefore, the solution of the consequences should be rea-
lised as part of complex measures, which demands greater contribution of means and efforts, 
and thus, it would be appropriate to begin with the development of a common programme of 
action and guarantees consolidated by political decisions.
The long-term consequences of the Soviet occupation can be divided into three groups accor-
ding to possibilities of overcoming them:
n those that are felt but cannot be fully eliminated during the rest of the life of generations 

having experienced the occupation, including deformations in popular age composition, 
health disorders and habits;

n those that can be eliminated/compensated irrespective of alternation of generations and 
with adequate contribution of means even in a shorter time-period, like possession of 
information and knowledge in all spheres and generations including the political cultu-
re, and improvement of dwelling and environmental conditions;

n indelible losses concerning healthy/happy life of people for years during and after the 
occupation.

Additional research is required for ascertainment of experience and lessons from the occupa-
tion time as well as for evaluation of means for eliminating occupation consequences, with 
participation of representatives of various social sciences and involving pupils and students.
The total costs for eliminating the long-term consequences of the Soviet occupation are antici-
pated to be huge, and thus, the aim would be realised during a lengthy time period.
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Magazīnu (Magazin, herausgegeben von 
den Lettisch–Literärischen Gesellschaft) 
1901. gadā iznākušajā 20. sējuma 2. daļā 
publicētas Latgales kultūras darbinieka, po-
litiķa, garīdznieka un rakstnieka Franča Tra-
suna piezīmes — K. F. Trasuns. Bemerkun-
gen über die “Etymologie der Ortsnamen im 
Witebsk. Gouvern” von Trusmann. Tas veltīts 
kādam J. Trūsmana sarakstītam darbam par 
Vitebskas guberņas vietvārdu etimoloģijām.1 
Sākotnēji mulsina Fr. Trasuna uzvārdam pie-
vienotie iniciāļi K. F. Pirmais no iniciāļiem 
visticamāk norāda uz viņa garīdznieka amatu 
un, iespējams, ir vārda Kleriker ‘(katoļu) ga-
rīdznieks’ saīsinājums. Jāpiebilst, ka, lai gan 
par Fr. Trasunu un viņa darbiem ir plaši ap-
cerējumi, šis viņa raksts līdz šim gandrīz nav 
pieminēts.

Viens no nedaudzajiem izņēmumiem ir Fr. 
Trasuna dzīves un darbības pētnieka literatūr-
zinātnieka Artura Gobas apcere2, kur lasām: 
“Latviešu draugu biedrības “Magazīnā” (20. 
sējuma 2. daļā) iespiests raksts “Bemer-
kungen über die Etymologie der Ortsnamen 
im Witebskischen Gouvernement von Trus-
mann”. Te ir norādījumi par dažām neparei-
zībām Latgales pētnieka Trusmaņa vācu va-

lodā (izcēlums — I. Dz.) izdotajos rakstos.”3 
Izskatās, ka A. Goba šo J. Trūsmana darbu 
nav zinājis, jo īstenībā tas ir nevis vācu, bet 
gan krievu valodā. 

J. Trūsmana vārdnīcu kā avotu ir pieminē-
jis arī Zviedrijā dzīvojušais latviešu autors Mi-
ķelis Bukšs (1912–1977) savā rakstā Seno 
latgaļu izplatība austrumos no taga dējās 
robežas norādīdams, ka visvecākie vietu 
vārdi — ūdeņu un apdzīvoto vietu nosau-
kumi — rodami senākajās hronikās, zemes 
grāmatās un iedzīvotāju sarakstos (piscovy-
je kņigi), kuros atrodamie vietvārdi praktiski 
nav izmantoti ne latviešu vēstures pētniecībā, 
ne valodniecībā.4

Tā kā gan šī J. Trūsmana Vitebskas guber-
ņas vietvārdu etimoloģiskā vārdnīca, gan arī 
pats tās autors ir maz pazīstams arī vietvārdu 
pētniekiem, nedaudz ieskatīsimies J. Trūsma-
na biogrāfijā. 

Jiri Trūsmans (ig. Jüri Truusmann, kr. arī 
Георгий Георгиевич Трусман) dzimis 1856. 
gada 15. decembrī Igaunijā — Tartu apriņ-
ķa Jegevas pagasta Eristveres ciema “Tennu” 
māju nomnieka ģimenē. Pēc pagasta skolas 
pabeigšanas J. Trūsmana ceļš vedis uz Rīgu —  
sākumā uz Rīgas garīgo skolu, vēlāk —  
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Atslēgas vārdi: vietvārdi, etimoloģija, Jiri Trūsmans, Francis Trasuns, vietvārdu etimoloģiskā 
vārdnīca

Raksts veltīts līdz šim maz pazīstamam un vietvārdu pētījumos gandrīz neizmantotam dar-
bam — igauņu teologa Jiri Trūsmana (ig. Jüri Truusmann) sastādītajai Vitebskas guberņas 
vietvārdu etimoloģiskajai vārdnīcai (“Этимологiя м стныхъ названiй Витебской губернiи”, 
Ревель, 1897). Rakstā aplūkotas Fr. Trasuna piezīmes un aizrādījumi par J. Trūsmana Viteb-
skas vietvārdu etimoloģiju skaidrojumiem, kā arī sniegts neliels ieskats J. Trūsmana darbā 
un mēģināts skaidrot, kāpēc pētnieki nav izmantojuši šo apjomīgo J. Trūsmana ieguldījumu 
Vitebskas guberņas vietvārdu apzināšanā.
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uz Rīgas Garīgo semināru. Pēc Rīgas sekoja 
studijas Pēterburgas Garīgajā akadēmija, kas 
1883. gadā tika pabeigtas ar teoloģijas ma-
ģistra grāda ieguvi. Gadu J. Trūsmans nostrā-
dājis Pēterburgā Aleksandra Ņevska garīgajā 
skolā.

1885. gadā J. Trūsmans nonāk Tallinā un 
kļūst par literatūras cenzoru, šai darbā pava-
dīdams laiku līdz 1907. gadam. Mūža beigas 
viņš pavada Dienvidaustrumigaunijas Pečoru 
klosterī, strādādams par bibliotekāru. Turpat 
Pečoru klosterī 1930. gada 2. jūnijā viņš arī 
nomirst. Informācija par Jiri Trūsmanu iekļau-
ta Eesti biograafiline leksikon.5

Jiri Trūsmans bez dzimtās igauņu valodas 
pratis arī grieķu, ebreju, krievu, vācu, fran-

ču un angļu valodu, taču visus savus lielā-
kos darbus ir rakstījis krievu valodā, piemē-
ram, Чудские письмена6 (Ревель, 1896), 
Этимология местных названий Псковского 
уезда (Ревель, 1897), Этимология местных 
наз ваний Витебской губернии (Ревель, 
1897), Чудско-литовские элементы в 
Нов  городских пятинах. Часть I. Пятины 
Водьская, Деревская и Шелонская (Ревель, 
1898), Древнейшая ливонская хроника и 
ея авторъ (С.-Петербург: М. Александров, 
1907), Летто-Славянские элементы въ 
Этрускихъ надписяхъ (Ревель, 1911).7

Jiri Trūsmans tulkojis krievu valodā arī 
igauņu tautas eposu Kalevipoegs (Калевич. 
Древняя эстонская сага в 20 песнях)  

1. att. J. Trūsmana Vitebskas guberņas vietvārdu 
etimoloģiskās vārdnīcas titullapa

(1. un 2. daļa, Ревель, 1886. g. un  
1889. g.). 

Plašā Jiri Trūsmana sastādītā Vi-
tebskas guberņas vietvārdu etimolo-
ģiskā vārdnīca Этимология местных 
названий Витебской губернии (sk. 
1. att.) iznāk 1897. gadā un, kā jau 
iepriekš minēts, tā sarakstīta krievu, 
nevis vācu valodā, kā rakstīts A. Go-
bas apcerējumā.

Kā pats vārdnīcas autors priekš-
vārdā apgalvo, vārdnīcā ir iekļauti 
nekrieviskie Vitebskas guberņas 
apdzīvoto vietu nosaukumi, kas ir 
apkopoti no trim pamatavotiem: 16. 
gs. saimniecību aprakstiem nodokļu 
aprēķināšanai (Писцовыя книги), 
Vitebskas guberņas apdzīvoto vietu 
saraksta un ģenerālštāba kartes (sk. 
2. att.). 

Par šī darba būtiskāko trūkumu 
pats autors atzīst to, ka viņam nav 
bijusi zināma šo vietu nosaukumu 
īstā izrunas un rakstības forma. 
Vārdnīcā minētajiem vietvārdiem 
ne vienmēr ir norādīts apriņķis, ne-
maz nerunājot par pagastu. Tas rada 
grūtības noteikt vietvārdu atrašanās 
vietu, jo bieži sastopamie vietvārdi 
atrodas vairākos apriņķos. Uz šīm 
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nepilnībām vārdnīcas ievadā norāda arī pats 
tās autors, uzsverot, ka šo iemeslu dēļ ne-
sasniegts palicis mērķis izveidot etnogrāfisko 
karti.8

Bet kāda informācija ir atrodama J. Trūs-
mana vārdnīcā? Uzreiz aiz ievada sākas vārd-
nīcas teksts, kas ir kārtots alfabētisku šķirkļu 
veidā. Vārdnīcas apjoms — 331 lappuse, un 
tajā iekļauts ap 6500–7000 šķirkļu. Vietas 
nosaukums rakstīts krievu valodā, tam reizēm 
seko objekta nosaukums, kura atšifrējums 
saīsinājumu sarakstā nav dots, un apriņķa 
nosaukums, kurā minētās vietas nosaukums 
ir sastopams. Dažkārt norādītas vietvārda 
rakstības paralēlformas, piemēram, Аглонка 
(Аглонь) 3. lpp., Жаготы (Жагоды, Жоготы, 
Жагатни), 102. lpp. Seko saistījums ar da-
žādu valodu vārdiem un šo vārdu skaidrojumi 
(sk. 3. att.). 

Grāmatas noslēgumā ir ievietota kar-
te ar apdzīvoto vietu nosaukumiem latviešu  
valodā.

2. att.
 J. Trūsmana  

vārdnīcas ievads

3. att.  
Fragments no 
J. Trūsmana 
vārdnīcas 79. lpp.
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Fr. Trasuns jau sava raksta Bemerkungen 
über die “Etymologie der Ortsnamen im Wi-
tebsk. Gouvern” von Trusmann sākumā par 
Vitebskas guberņas vietvārdu etimoloģiju se-
cina, ka J. Trūsmana rakstā par Vitebskas gu-
berņas vietvārdiem ir daudz neprecizitāšu un 
nepareizu vietvārdu skaidrojumu. Acīmredzot 
tieši daudzās J. Trūsmana pieļautās kļūdas 
vietvārdu etimoloģijas skaidrojumā pamudi-
nājušas Fr. Trasunu izskatīt šo pētījumu un 
izcelt, viņaprāt, rupjākās kļūdas.9 Lielais kļū-
du un neprecizitāšu daudzums varētu būt par 
vienu no iemesliem, kāpēc vietvārdu pētnieki 
savos pētījumos uz šo J. Trūsmana darbu nav 
atsaukušies.

Šīs kļūdas, pēc Fr. Trasuna domām, ra-
dušās tādēļ, ka, pirmkārt, J. Trūsmans nav 
pietiekami plaši un precīzi zinājis to apvidu 
vēsturiskos apstākļus, kur atradušies darbā 
minētie un skaidrotie vietvārdi, otrkārt, biju-
šas nepietiekamas zināšanas par Vitebskas 
guberņā dzīvojošo latviešu valodu, kas iz-
raisījušas daudz kļūdu un aplamību latviešu 
(domāts — Vitebskas guberņas latviešu resp. 
latgaliešu) vietu nosaukumu izskaidrošanā.10 
Fr. Trasuns atzīst, ka vietvārdu etimoloģiju 
pilnībā nevar noskaidrot, nezinot šī vietvārda 
izcelsmi, taču vienlaikus viņš atzīmē, ka tajos 
gadījumos, kad vietvārds ir jaunāks, nav pa-
reizi meklēt tikai vēsturiskās saiknes, bet jā-
skatās arī citi apstākļi, piemēram, konkrētās 
vietas atrašanās. 

Jādomā, ka J. Trūsmans zinājis atseviš-
ķus valodas faktus un, no tiem vien vado-
ties, mēģinājis veidot vietvārdu etimoloģi-
jas par visu vietvārdu sistēmu kopumā. No  
Fr. Trasuna piezīmēm par J. Trūsmana pē-
tījumu redzams, ka lielākais klupšanas ak-
mens latviešu vietvārdu nozīmju skaidrojumā 
J. Trūsmanam ir bijis vietvārda saistījums ar 
sugasvārdu, kas ir vietvārda pamatā. Viņš 
daudziem vietvārdiem saskata līdzību ar Bal-
tijas jūras somu (Trasunam — estnisch-fin-
nische) valodu vārdiem pēc viena parauga. 
Tāpat J. Trūsmans lielu daļu vietvārdu, kas 
sastopami vietās, kuras apdzīvojuši balt-

krievi, atvasina no baltiskām saknēm. Te 
redzams, ka J. Trūsmans izmantojis sev zi-
nāmos vēstures faktus (to, ka arī Baltkrievijā 
lietuvieši ir atstājuši redzamas pēdas vietvār-
dos un ka ilgu laiku baltkrievi bijuši lietuviešu 
pakļautībā), lai skaidrotu Vitebskas guberņas 
(arī tag. Baltkrievijas teritorijas) vietvārdus ar 
baltiskiem (Trasunam — lettisch-lithausche) 
elementiem. Līdzīgi J. Trūsmans dara arī ar 
vietu nosaukumiem no tiem apriņķiem, ku-
rus apdzīvo latvieši, mēģinot saskatīt Baltijas 
jūras somu valodu pēdas. Fr. Trasuns savās 
piezīmēs bilst, ka Trūsmana pētījums būtu 
vērtīgāks tad, ja viņš būtu palicis pie šiem 
somugru ciemu vietu nosaukumiem, kam ir 
somugru cilme, un skaidrojis tos, nevis vilcis 
tādas pašas paralēles arī ar citiem vietu no-
saukumiem.11 

Visvairāk kļūdu un neprecizitāšu Fr. Tra-
suns ir pamanījis to vietu nosaukumu cilmes 
skaidrojumos, kuru pamatā ir personvārdi. 

Daži piemēri no Fr. Trasuna piezīmēs pie-
minētajiem nosaukumiem, kuros J. Trūsma-
na vārdnīcā nav atpazīts slāvu cilmes person-
vārds: 
n Boguschewo12* [Богушова**]13 Šo Ļepe-

ļas (Лепельскій)*** apriņķa ciema nosau-
kumu J. Trūsmans saista ar liet. baugus, 
baukštus ‘bikls; šausmīgs’. Fr. Trasuns 
pamatoti norāda uz saistījumu ar person-
vārdu Bogusch. Tālāk šo saīsināto per-
sonvārda formu var saistīt ar personvārdu 
Boguslavs, kam pamatā sl. bog ‘dievs’ un 
sl. slava ‘slava’.14

n Borisowo15 [Борисово, Борисково, 
Бориска]16 un Borisi [Борисы] Rēzeknes 
(Рhжицкій) apriņķa ciema nosaukumu 
J. Trūsmans saista vai nu ar liet. parysys 
‘zeķu apsējs’ vai latv. bāhris, vēl piebils-
tot, ka saistība ar latv. pareizi ir maz 
ticama. Pilnīgi pamatots ir Fr. Trasuna 
uzskats, ka šī vietvārda pamatā ir per-
sonvārds Boriss, par kura tālāko cilmi 
domas dalās. Klāvs Siliņš norāda gan uz 
senslāvu nozīmi ‘uzvarētājs’, gan uz slā-
vu Borislav, kam pamatā slāvu valodas 
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nozīmes ‘cīņa’ un ‘slava’. Viņš neizslēdz 
arī saistījumu ar latīņu Liborius, kam 
pamatā adjektīvs liber ‘brīvs’.17 Var pie-
bilst, ka arī Valdis Zeps savā darbā The 
Placenames of Latgola. A Dictionary of 
East Latvian Toponyms iekļāvis šķirkli 
Barisova.18 Šķirklis barisi (ar iespējamu 
cilmes norādi uz kr. Борис) atrodams 
arī J. Endzelīna vārdnīcā Latvijas PSR 
vietvārdi.19

n Glebki20 [Глебки]21 Šo ciema nosau-
kumu bez konkrēta apriņķa norādes J. 
Trūsmans saista ar latv. klibiks, klibs (ar 
norādi uz liet. Klumbas). Tā kā šis cie-
ma nosaukums nav iekļauts ne V. Zepa 
pētījumā, ne J. Endzelīna darbā Latvijas 
PSR vietvārdi, iespējams, tas atrodas Vi-
tebskas guberņā ārpus Latvijas teritorijas, 
tāpēc pamatots ir Fr. Trasuna šī ciema 
nosaukuma saistījums ar personvārdu 
Gljeb. Kā norāda K. Siliņš Gļebs ir sens 
skandināvu cilmes krievu personvārds.22

n Ladusany23 [Ладузаны]24 J. Trūsmans šī 
Rēzeknes (Рhжицкій) apriņķa ciema no-
saukumu neetimoloģizē, norādot uz cil-
mes skaidrojumu savos iepriekšējos pētī-
jumos. Fr. Trasuns piedāvā saistījumu ar 
saīsināto personvārda forma Laduss. K. 
Siliņš šo personvārda formu atvedina no 
Vladislavs, kam pamatā kr. владеть ‘val-
dīt (pār ko)’ un kr. слава ‘slava’.25 V. Zepa 
pētījumā26 ir iekļauts šķirklis Laduzani. 

Citos gadījumos nav atpazīti pārsvarā ģer-
māniskas cilmes personvārdi.
n Barteli27 [Бартули, Бартыли]28 Drisas 

(Дриссенскій) un Ludzas (Люценскій) 
apriņķu ciemu nosaukumu kā nedrošu  
J. Trūsmans saista ar liet. barzdylius ‘bār-
dainis’. Kā ticamāku viņš atzīst saistīju-
mu ar personvārdu Behrtulis = Barthold, 
Berthold, taču Fr. Trasuns pieļauj saikni 
ar personvārdu Bartels, kas ir Bartholo-
meus saīsinātā forma. Arī K. Siliņš, mi-
not, ka Bartels pirmo reizi minēts Zemga-
lē 1566. gadā, saista to ar personvārdu 

Bartolomejs.29 Šķirklis Bartuļi ir iekļauts 
V. Zepa pētījumā30, bet brtuļi — J. En-
dzelīna darbā Latvijas PSR vietvārdi.31 
Arī pēc J. Endzelīna domām, šī vietvārda 
pamatā ir personvārds Bērtulis. Bet tālāk 
arī personvārds Bērtulis (latg. Bārtuļs) ir 
saistāms ar personvārdu Bartolomejs.32

n Borchowo33 [Борхово]34 Rēzeknes 
(Рhжицкій) apriņķa muižas nosaukumu 
J. Trūsmans ir saistījis ar baltkrievu (?) 
[Trūsmanam бр.] борохъ ‘ebrejs; nevīža’. 
Pilnīgi pamatots ir Fr. Trasuna iebildums 
pret šī vārda etimoloģiju un piedāvātais 
cilmes skaidrojuma pamatojums ar grā-
fa Borha (Borch) uzvārdu. V. Zepam35 ir 
šķirklis Borkova, bet Latvijas PSR vietvār-
di — šķirklis bàrkava36, ko J. Endzelīns 
saista ar vācu Borchhof ar piebildi ‘Bor-
cham piederīga muiža’. 

n Rikowo 37[Рыково]38 J. Trūsmans šo Rē-
zeknes (Себежскій(?)) apriņķa muižas 
nosaukumu atvedina uz citu vietas nosau-
kumu Рыка, kam atbilstot liet. raukas, 
rauka, vācu Runzel ‘ieloce, krunka; ceļ-
mallapa’. Kā mazāk ticamu J. Trūsmans 
min saistījumu ar latv. rauka, ig. rõuk, 
somu roukku, vācu Rungen ‘zemnieku 
ratu balsti’. Fr. Trasuns, atsaucoties uz  
J. Trūsmanu, min latvisko formu ar lietu-
viešu valodā sastopamo nozīmi, bet vēlāk 
pamatoti norāda, ka muižas nosaukuma 
pamatā ir personvārds — muižas īpaš-
nieka barona Rika (Ryk) uzvārds. Šķirklis 
Rikova ir arī V. Zepa pētījumā.39  

Virknē gadījumu J. Trūsmana sniegtie 
etimoloģijas skaidrojumi ir ļoti attālināti no 
patiesās vietvārdu cilmes, kas bieži, izrādās, 
ir latviska.
n Kokary  40[Кокары, Кокаришки]41 Cilmes 

skaidrojumā J. Trūsmans atsaucas uz 
saviem iepriekšējiem pētījumiem, kuros, 
kā norāda Fr. Trasuns, dod ar baltkrievu 
valodu saistītu cilmes skaidrojumu. Pēc 
Fr. Trasuna domām, ciema nosaukuma 
pamatā ir latv. kokars ‘lupata’. V. Zeps, 
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iekļaujot nosaukumu Kokari savā pē-
tījumā, norāda arī uz uzvārdu Kokars, 
Kōkars.42

n Stradan (Stradeni) 43[Страдань, Страд-
но, Страдени, Страдное]44 J. Trūsmans 
vairākus objektus ar šīs saknes vārdiem 
saista ar krievu cmpaда, kas sasau-
cas ar somu raatto45, raadanta, raade 
‘smags lauku darbs’. Tiek minēti arī lat-
viešu strahdaht un strahdneeks. Jāpiekrīt 
Fr. Trasunam, ka nosaukumu pamatā ir 
latv. putna nosaukums strads, stradinsch 
‘strasds’. Nosaukums Stradeņi iekļauts 
arī V. Zepa pētījumā.46

Fr. Trasuns pamanījis, ka J. Trūsmanam ir 
kļūdas arī tajos gadījumos, kad viņš mēģinā-
jis kādu vietas nosaukumu saistīt ar latviskas 
cilmes vārdu. Redzams, ka J. Trūsmans va-
dījies pēc vārda ārējās līdzības, lai skaidrotu 
vietu nosaukumu nozīmi.

Daži piemēri
n Apschi47 [Апши, Апшени, Апшеники, 

Апшево]48 Vairāku apriņķu ciemu no-
saukumus J. Trūsmans ir saistījis ar latv. 
ahpsis, liet. apsrus, līb. aaps ‘āpsis’. 
Fr. Trasuns norāda, ka nosaukuma pama-
tā ir nevis dzīvnieka vārds, bet gan koka 
nosaukums latv. aepsie ‘apse’. Nosauku-
mi Apši un Apšinīki iekļauti kā šķirkļi arī 
V. Zepa pētījumā.49 Šeit varētu piebilst, 
ka, zinot tikai krievu valodā rakstīto vie-
tas nosaukuma formu, nav iespējams pa-
reizi norādīt uz sugas vārdu, tomēr, tā kā 
Latgales izloksnēs vārds āpsis > uopśś, 
tad ticamāks ir šī vietvārda saistījums 
ar lietv. apse. Latvijas PSR vietvārdi 
atrodami abi šķirkļi apsa50 un âpsis51, 
identificēt konkrētos nosaukumus nav  
iespējams, jo J. Trūsmans ir norādījis ti-
kai apriņķus.

n Ausan, Ausiņi52 [Аузанъ, Аузины]53 Dau-
gavpils (Двинскій) apriņķa ciema nosau-
kumu Ausan un Rēzeknes (Рhжицкій) 
apriņķa ciema nosaukumu Ausiņi J. Trūs-
mans saista ar latv. augs, augis ‘augošs 

bērns’, audzis ‘sējums, birzs’, augons 
‘augonis’. Pilnīgi pamatots ir Fr. Trasuna 
saistījums ar latv. ausa ‘auza’. V. Zeps, 
iekļaujot nosaukumus savā pētījumā, 
norāda arī uz uzvārdiem Auzāns un Au-
zeņš.54 Latvijas PSR vietvārdi ir šķirklis 
aûzas, kurā iekļauts arī ciema nosaukums 
auzeņi no Rēznas.55

n Greiwuļi56 [Грейвули]57 Šo Rēzeknes 
(Рhжицкій) apriņķa ciema nosaukumu 
J. Trūsmans saistījis ar visai dīvainu lat-
viešu valodas vārdu — latv. kreivelis ‘līks, 
šķībs’, kā arī liet. kriwule ‘cilts vecākā līks 
zizlis, ko izmantoja, lai sasauktu tautas 
sapulci; sapulce’. Zinot ciema atrašanās 
vietu — Rēzeknes upes un kādas citas 
upes satekā, Fr. Trasuns norāda uz tica-
māku šī nosaukuma cilmi, saistot to ar 
latv. greiwa, grihwa ‘upes grīva’. V. Zeps, 
iekļaujot šķirkli Greivuļi savā pētījumā, 
norāda arī uz uzvārdu Greivuļs.58 Latvi-
jas PSR vietvārdi ir arī šķirklis grĩva, kurā 
minēts ciema nosaukums grìvuļi no Ma-
kašēniem. Par cilmi J. Endzelīns izsaka 
vien piezīmi, ka „par attiecīgo vietu neko 
nezinot”, nav iespējams precīzi etimoloģi-
zēt šos vārdus.59

n Sariņi60 [Зарины]61 Šai gadījumā ļoti 
spilgti parādās J. Trūsmana latviešu va-
lodas nezināšana, jo šo latviešu valodā 
izplatīto vietvārdu un uzvārdu viņš cenšas 
saistīt ar latv. sarna ‘zarna’, kā mazāk 
ticamu arī ar somu saarni, igauņu saar 
‘osis’. Nosaukuma pamatā latv. sars, 
dem. sareni ‘zars’. Šķirklis Zareņi iekļauts 
arī V. Zepa pētījumā.62

n Judini63 [Ивдини, Юдины]64 Minētos 
augšzemnieku dialektā izplatītos nosau-
kumus J. Trūsmans saista ar latv. jauda, 
igauņu jõud ‘spēks’. Fr. Trasuns norāda uz 
dialektālo formu iudiņs ‘ūdens’. Šķirklis 
Judiņi iekļauts arī V. Zepa pētījumā.65

 
No Fr. Trasuna piezīmēm un labojumiem 

J. Trūsmana darbā kopumā jāsecina, ka viņa 
aizrādījumi nav nevietā un dotais cilmes vai 
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nozīmes skaidrojums ir pilnībā loģisks un pa-
matots (to apstiprina arī V. J. Zepa Latgales 
vietvārdu vārdnīcā atrodamās norādes) jau 
tādēļ vien, ka Fr. Trasuns pazinis vietējos 
apstākļus, zinājis šo vietu nosaukumu ska-
nējumu, zinājis vēsturisko fonu, kā arī pratis 
Vitebskas jeb Inflantijas latviešu valodu. 

Acīmredzot sekojot Magazīnu publikā-
ciju tradīcijām, Fr. Trasuns savā recenzijā 
krievu valodā rakstīto avotu analizē vācu va-
lodā, nenorādot publikācijas oriģinālvalodu. 
Protams, nevar noliegt, ka vismaz Vitebskas 
guberņas Latgales apriņķos sastopamajiem 
vietvārdiem viņš ir labi zinājis to vietējās 
formas. Taču šī nelielā neprecizitāte izraisī-
ja to, ka vēlākie Fr. Trasuna pētnieki sniedz 
nepatiesas ziņas par recenzijā minētā darba 
valodu.

Tomēr, neraugoties uz Fr. Trasuna piezī-
mēs norādītajām nepilnībām un aplamībām 
J. Trūsmana Vitebskas guberņas vietu nosau-
kumu cilmes skaidrojumos, šajā vietvārdu 
vārdnīcā atrodam arī visai pareizus un ko-
rektus skaidrojumus. Acīmredzot Fr. Trasuns 
savās piezīmēs uzsvaru licis uz šīs vārdnīcas 
trūkumiem, jo pats labi pārzinājis Latgales 
vietas un to nosaukumus, lai varētu izteikt 
pamatotas iebildes J. Trūsmana piedāvāta-
jiem etimoloģiskajiem skaidrojumiem.

Aplūkosim dažus piemērus no J. Trūsma-
na vārdnīcā piedāvātajiem vietvārdu etimo-
loģijas skaidrojumiem, kuri uzskatāmi par 
korektiem:
n Елькшнево66 Šo Rēzeknes (Рhжицкій) 

un Ludzas (Люценскій) apriņķī sastopa-
mo ciema nosaukumu J. Trūsmans sais-
tījis ar latv. elksnis, alksnis un liet. elks-
nis. J. Endzelīna Latvijas PSR vietvārdos 
atrodama norāde uz Balvos sastopamu 
mājvārdu elkšņava67, kam arī pamatā 
koka nosaukums elksnis, àlksnis. Šķirk-
lis elkšņava iekļauts arī V. Zepa pētīju-
mā.68

n Браслово69 Šī Ludzas (Люценскій) un 
Rēzeknes (Рhжицкій) apriņķa ciema no-
saukuma etimoloģiju J. Trūsmans saista 

ar latv. braslis. Šķirklis braslava dots arī 
J. Endzelīna Latvijas PSR vietvārdi, kur 
tam atbilst lietv. brasls.70 V. Zepa pētī-
jumā pie šķirkļa Brāslova minēta forma 
Braslava.71

n Вылкова (Вылки)72 Šo Ludzas (Лю-
ценскій) un Daugavpils (Двинскій) 
apriņķos sastopamo vietvārdu cilmi  
J. Trūsmans visai pamatoti skaidro ar latv. 
wilks, liet. wilkas ‘vilks’. Arī V. Zepa pē-
tījumā iekļauti šķirkļi Vylkova un Vylki.73

n Граудинъ74 J. Trūsmans šī vietvārda cil-
mi skaidro ar latv. grauds, liet. grūdas 
‘grauds’. Turklāt autors norāda arī uz 
deminutīva formu graudinj, kas tuvāka 
vietvārda formai. Šis cilmes skaidrojums 
ir pieņemams un loģisks. J. Endzelīna 
darbā pie šķirkļa graûda- minētas formas 
graûdiņš, graûdiņi, kuru cilme tāpat kā 
J. Trūsmanam skaidrota ar graûds.75 No-
saukumi Graudin’, Graudiņš, Graudiņi 
minētas V. Zepa pētījumā.76

n Дагумники77 Arī šim Rēzeknes 
(Рhжицкій) apriņķa ciema nosaukumam 
J. Trūsmans devis ticamu cilmi — latv. 
degums, norādot, ka degumneeks ir šīs 
vietas iedzīvotājs. Šī vārda izcelsme va-
rētu būt saistīta ar biežo kūdrāju degša-
nu. Latvijas PSR vietvārdos J. Endze-
līns pie šķirkļa d¥gums norādījis formu 
d¥gumnieki Viļānos, Meirānos, bet Gai-
galavā — „дагумник”.78

n Зальмуйжа79 Šim Ludzas (Люценскій) 
apriņķa vietvārdam J. Trūsmans norādī-
jis tikai pirmā komponenta cilmi — latv. 
zalj, -la, liet. zalas ‘zaļš’, ig. haljas ‘zaļš’, 
kas liek domāt, ka otru komponentu viņš 
uzskatījis kā pašu par sevi saprotamu. 
Šķirklis Zaļmuiža iekļauts arī V. Zepa pē-
tījumā.80

n Опуги (Опуково)81 Vairāku apriņķu cie-
mu nosaukumu J. Trūsmans ir saistījis 
ar latv. apohgs, liet. apokas ‘ūpis’. Šo 
J. Trūsmana piedāvāto cilmes skaidroju-
mu nav pamata apšaubīt. Šķirklis Opūgi 
iekļauts arī V. Zepa pētījumā.82
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Tomēr atsevišķos gadījumos J. Trūsmana 
vietvārda cilmes skaidrojums ir neprecīzs, 
taču nevar arī apgalvot, ka tas būtu gluži ne-
pareizs un ar vietas nosaukumu nesaistāms. 
Daži piemēri:
n Глейзда (Глейста, Глейздонишка, 

Глейздово)83 Šiem ciemu nosaukumiem 
J. Trūsmans dod divus cilmes variantus. 
Kā pirmo autors piedāvā latv. gleizts ‘pļā-
pa’. Tomēr ticamāks šķiet otrais piedāvā-
tais variants, kurā šī ciema nosaukums 
saistīts ar latv. glihzds, gluds, liet. glodas 
‘gluds, līdzens’. J. Endzelīns pie šķirkļa 
glìzda min vietvārdu glìzdaine, norādot, 
ka tā ir “leja ar māla zemi” un cilmi skaid-
ro ar glìzda.84 Šķirklis Gleizdi atrodams 
arī V. Zepa pētījumā.85

n Гайлиши (Гайлишки, Гайлаши, 
Гйлиши)86 Vairāku apriņķu ciemu no-
saukumus J. Trūsmans ir saistījis ar latv. 
gailii, gailites, -u ‘ātraudzis’ un liet. 
gailes, gailis ‘vaivariņš’, ig. kaer, kail 
‘vai variņš’. J. Trusmans uzskatījis, ka šī 
vietas nosaukuma pamatā ir auga nosau-
kums. Pretēji domājis J. Endzelīns. Šķirklī 
gaîlis viņš visus atvasinājumus saista ne-
vis ar augu, bet ar putnu gaîlis.87 V. Zepa 
pētījumā iekļauts šķirklis Gaîleîši.88

Pēdējā laikā salikteņu ar -gail- cilmes 
skaidrojumam ir pievērsies Ojārs Bušs. Viņš 
uzskata, ka, piemēram, uzvārdam Purgailis 
tiešu atbilsmi latviešu valodas sugas vārdu 
leksikā nav viegli atrast. Purgailīši un pura 
gailis vārdformu salikteņi ar analoģisku iek-
šējo formu atrodami Baltijas jūras somugru 
valodās, piemēram, ig. sookikas ‘purva vaiva-
riņi’ (ig. lit. val. sookail). Salikteņa otrajā daļā 
ir lietvārds ar baltisku cilmi, kas atbilst liet. 
gailis ‘vaivariņš’.89

Jāatzīmē tomēr, ka daudzos gadījumos  
J. Trūsmana vietvārdu cilmes skaidrojumi ir 
neprecīzi un kļūdaini. Ilustrācijai minēsim ti-
kai dažus piemērus: 
n Юраны90 Autors šo ciema nosaukumu 

skaidro ar liet. judrs ‘kustīgs, možs’, latv. 

judras, idras, udri, ig. judr, udras, tudr, 
arī vācu Leindotter ‘sīkaugļu idra; rudmie-
se’ — tātad auga nosaukumi. Precīzāks 
skaidrojums būtu meklējams personvārdā 
Juris, sk. arī J. Endzelīna vietvārdu krāju-
mu.91 Šķirklis Jurāni ir minēts arī V. Zepa 
pētījumā.92 K. Siliņš šo personvārda for-
mu atvedina no Georgs.93

n Гришаны94 Šo Daugavpils (Двинскій) 
apriņķu vietvārda cilmi J. Trūsmans cen-
šas sasaistīt ar latv. krišana. Īstenībā šim 
vietvārdam pamatā ir slāvu cilmes per-
sonvārds Гриша. Šķirkļi griša- un griškas- 
(ar iespējamu cilmes norādi uz kr. per-
sonvārdiem Гриша vai Гришка) iekļauti  
arī J. Endzelīna Latvijas PSR vietvārdi.95 
Abus šos J. Endzelīna personvārdus var 
atrast arī K. Siliņa vārdnīcā, kur to per-
sonvārdu formas atvedina no Grigorijs.96

n Болужево (Болужи)97 Šī Ludzas 
(Люценскій) un Daugavpils (Двинскій) 
apriņķa vietas nosaukuma cilmi vispirms 
J. Trūsmans cenšas skaidrot ar latv. pa-
lohdze; palohda, palohds, taču te pašā 
nosaukumā skaidri parādās saistība ar 
putna nosaukumu. Šķirklī baluodis un ar 
to atvasinātajos nosaukumos arī J. En-
dzelīns norāda cilmi baluodis.98

Kā redzams no aplūkotajiem piemēriem, 
šīs kļūdas saistītas gan ar cilmes skaidrojumu 
vietvārdos, kuru pamatā ir personvārdi, bet 
tie nav atpazīti un skaidroti pēc skaniskās vai 
ārējās formas līdzības, gan ar sugas vārdu ne-
atpazīšanu, kas ir vietvārdu cilmes pamatā.

Kopumā tomēr J. Trūsmana devums Vi-
tebskas guberņas vietvārdu etimoloģiskās 
vārdnīcas izveidošanā ir bijis liels. Lai arī šajā 
vārdnīcā ir daudz nepilnību vietu nosaukumu 
cilmes un to nozīmju skaidrojumā, tomēr ne-
apšaubāmi šī darba vērtība, pirmkārt, ir seno 
avotu, kuru oriģināli nemaz tik vienkārši nav 
pieejami, izmantošana: 16. gs. saimniecību 
apraksti nodokļu aprēķināšanai (Писцовыя 
книги), Vitebskas guberņas apdzīvoto vietu 
saraksts un ģenerālštāba karte; otrkārt, bagā-
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tais vietvārdu šķirkļu skaits. Jādomā, ka par 
J. Trūsmana kļūdu iemeslu bijušas viņa vājās 
latviešu valodas un vietējo izlokšņu, kā arī Vi-
tebskas guberņas vēstures zināšanas. Jāpie-
bilst, ka līdz šīs vārdnīcas iznākšanai 1897. 
gadā nav bijis neviena tik plaša un detalizēta 
mēģinājuma skaidrot Vitebskas guberņas vie-
tu nosaukumu cilmes un to nozīmes, kas būtu 
ļāvis J. Trusmanam ielūkoties kādā paraugā. 
Tātad J. Trūsmana vārdnīca būtībā ir pirmais 
nozīmīgais vietvārdu apkopojums ne tikai par 
Latgales vietu nosaukumiem, bet vispār par 
latviskajiem jeb, kā vārdnīcas ievadā saka  
J. Trūsmans, nekrieviskajiem vietvārdiem.

Atklāts paliek jautājums, kādus latviešu 
leksikogrāfiskos avotus J. Trūsmans ir iz-
mantojis. 19. gs. beigu tulkojošajās vārdnī-
cās nebija iekļauti personvārdi. Izmantojot 
šīs vārdnīcas, tāpēc viņš tos acīmredzot arī 
nav atpazinis kā vietvārda pamatu un kļūdī-
jies nozīmes un cilmes skaidrojumā, saistot 
vietvārdus ar neatbilstošiem sugas vārdiem. 
Iespējams, ka J. Trūsmans izmantojis kādas 
konkrētas latviešu un lietuviešu vārdnīcas, 
kuras viņš nenosauc, bet kuras novedušas pie 
šīm būtiskajām kļūdām.

Citu J. Trūsmana darbu izpēte varbūt va-
rētu viest skaidrību šajos jautājumos.

rosinājumam
No J. Trūsmana vārdnīcas kļūmēm,  

Fr. Trasuna spriedumiem par šo darbu, kā arī 
no šī raksta autores I. Dzenes secinājumiem 
izriet vairāki priekšlikumi par vietvārdu iz-
zināšanas principiem vēsturiskās attīstības 
ziņā tik savdabīgā un etniskā sastāva ziņā 
tik raibā teritorijā kā Latgale. Izzinātājam:  
1) jāpārvalda attiecīgā apvidus (etnosa) 
valoda, 2) jāpārzina apvidus etniskā vide, 
tās tapšanas gaita, dažādo etnosu saskares 
(sakaru) norises, 3) kaut cik pilnīgi jāzina 
apvidum tuvāko kaimiņtautu valodas, 4) jā-
pazīst apvidus ģeogrāfiskā vide, vēsture un 
to saikne ar vietvārdu jēdzienisko saturu, 
5) iespēju robežās jānoskaidro vērtējamā 
vietvārda rašanās laiks un apstākļi (cēloņi, 

nosacījumi, saiknes), 6) veicamas rūpīgas 
dažādu attīstības periodu dokumentu stu-
dijas, vērtējama visu atsevišķo posmu pār-
valdes iestāžu nosacījumu izpildes gaita un 
rezultāti, t. i., vietvārdu rašanās administra-
tīvais (valsts nosacītais) process.
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Ilona Dzene
Mg. philol.

summary

Key words: place-names, etymology, Jüri Truusmann, Francis Trasuns, etymological 
dictionary of place-names.

The paper is dedicated to a little-known work that has almost not been used in toponym ety-
mology studies — etymological dictionary of place-names of Vitebsk Gubernia by the Estonian 
theologist Jüri Truusmann (“Этимологiя м стныхъ названiй Витебской губернiи”, Ревель, 
1897). The paper discusses notes and remarks by F. Trasuns about etymology explanations of 
Vitebsk place-names by J. Truusmann and also describes Truusmann’s work, with an attempt 
to explain why researchers have not made use of Truusmann’s huge contribution in the studies 
of Vitebsk Gubernia place-names.
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Pasaules latviešu zinātnieki pulcēsies  
III kongresā

Tālavs Jundzis, 
Kongresa rīcības komitejas priekšsēdētājs

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress notiks Rīgā 
2011. gada 24.–27. oktobrī. Latviešu un Latvijas izcelsmes zinātnieki, kā arī tie zinātnieki, 
kas pēta Latvijas problemātiku, aicināti pulcēties kopā no visas pasaules, dalīties savā pie-
redzē, dibināt jaunus kontaktus un meklēt jaunus sadarbības partnerus saviem pētījumiem. 

Kongresā īpaša loma ierādīta nacionālās 
identitātes tematikai un zinātnieku saiknei 
ar sabiedrību. Ne velti šis būs Apvienotais 
pasaules latviešu zinātnieku III kongress un 
Letonikas IV kongress, kura tēma: “Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte”. Kongresa 
mērķis ir apkopot sasniegto zinātnē aizvadī-
to desmit gadu laikā kopš Pasaules latviešu 
zinātnieku otrā kongresa (pirmais kongress 
notika 1991. gada jūnijā) un sešu gadu laikā 
kopš Letonikas pirmā kongresa. 

Kongresa ietvaros notiks vairākas plenār-
sēdes. Paredzēts, ka tajās uzrunas teiks un 
ziņojumus sniegs ne tikai oficiālās personas 
no Latvijas un Eiropas Savienības, kā arī vai-
rāku valstu vēstnieki, bet arī labi pazīstami 
zinātnieki – Vaira Vīķe-Freiberga, Jānis Stra-
diņš, Egils Levits u.c. 

Kongresa ietvaros darbosies 45 dažādu 
zinātņu nozaru sekcijas, kurās risinās kultū-
ras un nacionālās identitātes, literatūras un 
valodniecības, vēstures, tehnisko zinātņu, 
lauksaimniecības, medicīnas un daudzus ci-
tus jautājumus. Norisināsies diskusijas par 

prioritārajiem pētījumu virzieniem, jaunatnes 
iesaisti zinātnē, globālā un nacionālā saikni 
zinātnē, zinātnes popularizēšanu sabiedrībā. 
Vienā no diskusijām runās par latvisko identi-
tāti un tās izpausmēm, un to vadīt uzņēmies 
režisors un LZA goda loceklis Jānis Streičs. 

Kongresā paredzēts pievērst līdz šim ne-
bijušu uzmanību latviešu trimdas lomai Lat-
vijas neatkarības idejas uzturēšanā padomju 
okupācijas laikā un Latvijas neatkarības at-
gūšanas un atjaunošanas procesos. Šim jau-
tājumam veltīta viena no sekcijām, kurā dis-
kutēs par latviešu trimdas organizācijām, to 
svarīgākajām politiskajām akcijām un trim-
das arhīvu stāvokli. Sekcijā ziņojumus sniegs 
Valters Nollendorfs un Uldis Grava (Latvija), 
ēriks Ingevics (Austrālija), Daina Gūtmane 
(Brazīlija), Anita Tērauds (ASV), Valdis Pav-
lovskis (ASV) un citi. 

Kongresa laikā atklāsim vairākas jaunas 
izstādes. Viena no tām “Četras svarīgākās 
latviešu trimdas politiskās akcijas ārzemēs 
padomju okupācijas laikā”, kura pirmo reizi 
pievērsīs Latvijas sabiedrības uzmanību un 
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bagātīgi atspoguļos trimdas organizāciju po-
litiskās aktivitātes un to lomu Latvijas vals-
tiskās neatkarības atgūšanā. Izstāde “Valsts 
pētījumu programmu pirmie rezultāti” iepa-
zīstinās ar paveikto enerģētikā, materiālzināt-
nēs, vietējo resursu izmantošanas iespējās, 
veselības aizsardzības problēmu risināšanā 
un nacionālās identitātes pētījumos. Būs arī 
izstādes, kas veltītas Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas vēsturei un žurnā-
lam “Akadēmiskā Dzīve”, kurš no trimdas 
atgriezies neatkarīgajā Latvijā. 

Šo kongresu organizē Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Teh-
niskā universitāte, Rīgas Latviešu biedrība 

sadarbībā ar Latvijas universitātēm, akadē-
mijām, augstskolām un zinātniskajām in-
stitūcijām. To atbalsta Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija. Laikā no 
2011. gada 15. jūlija līdz 15. septembrim 
notiek dalībnieku reģistrācija kongresa mājas 
lapā www.plzk.lv. Gaidīti ne tikai zinātnieki, 
pētnieki un augstskolu mācībspēki, bet arī 
politiķi, ierēdņi, studenti un faktiski jebkurš 
interesents. 

Sabiedrības un politiķu izpratne par zināt-
ni un tās attīstības problēmām ir ļoti svarīga, 
lai zinātne spētu attīstīties straujāk un sek-
mīgāk, un lai tā tiešām kalpotu sabiedrības 
labklājībai un augšupejai.
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— Kopš pērn 26. jūnijā atvadījāties no 
rīgas, noslēdzās viens jūsu interesantās 
dzīves posms. Ar ko bija aizpildīts šis starp-
laiks — pārdomas, rezumējums grāmatā, 
kāda jauna ceļa aizsākums?

— Beidzot diplomātisko dienestu Latvijā, 
priecājos, ka tas notika tik saviļņojošā gaisot-
nē. Sakārtoju savus papīrus un rakstīju grā-
matu Pietuvošanās Latvijai. Tāpat strādāju ar 
dzejas izlasi. Atdzejoju dažu latviešu dzejnie-
ku darbus, ko biju sācis jau Latvijā. Sagata-
voju diezgan krietnu dzejoļu kopu  Gruzijas 
žurnālam, un tā drīzumā tiks publicēta. 

— savā radošajā mūžā daudz esat tul-
kojis no gruzīnu valodas uz ukraiņu un otrā-
di. Padomju periodā tāda apmaiņa gandrīz 
visos virzienos notika galvenām kārtām ar 
krievu valodas starpniecību. Kādā mērā ta-
gad varam runāt par tiešajiem tulkojumiem 
kā nepārtrauktu procesu?

— Tas viss nāk ar grūtībām. Pašreiz to 
vairāk dara entuziasti un valsts atbalsta tik-
pat kā nav. Kamēr biju Ukrainas valdībā, ar 
dažādu programmu un projektu palīdzību 
izdevām samērā daudz grāmatu. Kijevā iz-
nāca lieli Davidiani sējumi, krievu dzejas an-
toloģijas un daudz kas cits. Klajā nāca arī 
Ļesjes Ukrainkas un Tarasa Ševčenko dzejas 
krājumi. 

Pēdējos 10–15 gados Gruzijā un Ukrai-
nā, domāju, tāpat arī Latvijā, ienākusi jauna 
paaudze, kura izaugusi neatkarības apstākļos 

un jaunajās reālijās. Tagad starp bijušajām 
padomju republikām literatūras sakari pēc 
būtības nepastāv. Kā Gruzijā, tā Ukrainā šo-
dien vairāk tulko Rietumu autorus. Turpināšu 
to darbu, ko esmu darījis neatkarīgi no sa-
viem amatiem. Tā ir arī mana īstā loma.

Paralēli kā zinātnieks esmu centies pē-
tīt ukraiņu un gruzīnu vēsturiskos sakarus. 
Mana specilitāte ir komparatīvistika, salīdzi-
nošā literatūra, literatūras teorija, gruzīnu un 
ukraiņu literatūras un kultūras sakari.

RAULS ČILAČAVA PORTRETē LATVIJU
Voldemārs Hermanis

Rauls  Čilačava  — Ukrainas vēstnieks Latvijā (2005—2010), LZA goda doktors (2008) — 
maija sākumā  atkal apmeklēja Rīgu. Galvenais notikums šajās dienās bija viņa grāmatas 
“Pietuvošanās Latvijai” (krievu valodā) atvēršana. Autoru ar savu klātbūtni godināja  akadē-
miskās saimes locekļi, latviešu literāti un kultūras darbinieki, ukraiņu un gruzīnu diasporas 
pārstāvji.  Dzejnieks, tulkotājs un starpnacionālo attiecību speciālists R. Čilačava sniedza 
interviju, kurā aplūkoja ij kultūru un valodu saskarsmes, ij citu procesu mijiedarbi vienlaikus 
trijās valstīs — Ukrainā, Latvijā un Gruzijā. 
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— Pirms diviem gadiem Šotas rustave-
li nemirstīgā poēma Bruņinieks tīģera ādā 
rīgā nāca klajā kā unikāls suvenīrizdevums 
gruzīnu, latviešu un ukraiņu valodā. Jūs, 
viens no šī izdevuma patroniem, nodēvējāt 
šo darbu par “gruzīnu tautas bībeli”. Šķiet, 
pirms astoņiem gadsimtiem iezīmētais pret-
statījums, no vienas puses, cildenais un 
bruņnieciskais, no otras puses, — kampēju 
un sīkmanības gars, nav zaudējis savu aktu-
alitāti ne tikai gruzijā?

— Tās ir mūžīgas tēmas. Darbs ar poēmu 
ir nemirstīgs, jo tajā aplūkots vispārcilvēcī-
gais: labā un ļaunā cīņa, draudzība, kārtī-
guma izjūta,  atbalsts cilvēkam grūtā brīdī, 
uzticība mīlestībā. Protams, šis tas vēstures 
gaitā arī devalvējas. Vienalga paliek cilvēki, 
šo augsto ideālu iemiesotāji. Tāpēc arī šodien 
Bruņiniekā skartās galvenās tēmas aizvien ir 
aktuālas. 

— Vēstures gaitā ukraiņu kultūrai nā-
cies izturēt dažādus pārbaudījumus. Vēl 
19. gadsimtā Ukrainu krievu inteliģence 
uzskatīja par Krievijas integrālu sastāvdaļu, 
dēvēja ukraiņus par “mazkrieviem”. Arī ni-
kolajs gogolis rakstīja krievu, nevis ukraiņu 
valodā.  Vienlaikus pastāvēja tā dēvētā poļu 
romantisma ukraiņu skola ar Jūliušu slovac-
ki priekšgalā. Vai tādas tendences līdz mūs-
dienām nonākušas tikai kultūras vēstures 
grāmatās? 

— Jautājums par ukraiņu kultūras at-
tīstības ceļiem joprojām ir aktuāls. Viens ir 
skaidrs — tam jānotiek ukraiņu valodā, uz 
ukrainiska pamata, balstoties uz ukraiņu tra-
dīcijām un tā tālāk. Tiesa, pastāv arī zināmas 
bažas atgriezties pie rusifikācijas un atteikties 
no kādām nacionālām vērtībām. Tāpēc Uk-
rainai ir tik svarīgi saglabāt visu, ko tai de-
vusi neatkarība. Tā ir daudznacionāla valsts, 
kurā noteicošā vieta atvēlēta ukraiņu valodai 
un ukraiņu kultūrai. Domāju, ka attīstība ies 
šādā virzienā. 

Tas, ka  Gogolis nenoticēja ukraiņu valo-
dai, protams, ir liels zaudējums. Par to esmu 
rakstījis jau agrāk. Būtu lieliski, ja viņš būtu 

attīstījis ukraiņu literatūru kopā ar Tarasu 
Šev čenko.

— Bija vai nebija Tarass Ševčenko rīgā? 
savā laikā šo jautājumu uzdevu profesoram, 
tagad jau nelaiķim, Anatolijam nepokupni-
jam. Viņš atbildēja: “Ļoti iespējams, bet nav 
pierādīts…”

— Jā, tādu pierādījumu nav. Tas, ka Šev-
čenko bija Viļņā, ir skaidrs. Tur viņš, piemē-
ram,  savas grāmatas parakstījis. Apgalvo, 
ka Ševčenko savu ceļojumu laikā uz  Baltijas 
jūras rajonu bijis Liepājā, kas parādās arī die-
nasgrāmatās. Ļesja Ukrainka ir bijusi Rīgā — 
tas ir neapstrīdams fakts.

— rauls Čilačava — Latvijas Zinātņu 
akadēmijas goda doktors, Latvijas neoficiā-
lais vēstnieks Ukrainā un gruzijā, kā tas 
teikts dažās jums veltītās uzrunās rīgā. Ko 
vēl esat iecerējis paveikt, lai uzturētu mūsu 
savstarpējos kontaktus akadēmiskajā, uni-
versitāšu koptajā vidē? 

— Domāju, ka bez tulkojumiem nodarbo-
šos arī ar pētniecisko darbu. Kā starpnacio-
nālo attiecību speciālistam man interesanti 
izsekot, kā mūsu tautu attiecības attīstījušās 
agrākajos periodos. Dzīvojot Rīgā, noskaidro-
ju, ka viens no lielākajiem gruzīnu 19. gad-
simta dzejniekiem romantiķiem Grigols Orbe-
liani savu trimdas laiku aizvadījis Baltijā. Viņš 
bija cēlies no kņaziem, 1832. gadā Gruzijā 
bija sazvērestība pret carisko okupāciju. Sā-
kumā gan likās, ka Gruzija brīvprātīgi pie-
vienojusies Krievijai. Taču Krievija 30 gadu 
laikā paspēja visu pakļaut, aizliegt arī valo-
du, valsti pārdēvēja. No kartes izzuda vārds 
“Gruzija”, jo bija Tiflisas un Kutaisi guberņas. 
Vietējā inteliģence to uztvēra ļoti sāpīgi. Ra-
dās pret caru vērsta augstākās muižniecības 
sazvērestība. Tajā   piedalījās arī Aleksandrs 
Čavčavadze, Gribojedovs un citi.

Orbeliani, kā rakstīja, ticis nosūtīts uz 
Poliju. Taču izrādījās, viņš nonācis Rīgā un 
Vendenas (Cēsu) cietoksnī, kur uzrakstījis sa-
vus hrestomātiskos darbus. Jaunajā grāmatā 
par to rakstu garāmejot. Man gribētos pie šīs 
vēsturiskās lappuses atgriezties ne vairs kā 
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publicistam, bet kā zinātniekam, izpētīt fak-
tus, dokumentus. Tāpat zināms, ka Gruzijā 
bija latvieši. Protams, tā bija specifiska pub-
lika — viņi pārstāvēja padomju varu, jo bija 
čekisti. Neslēpšu, ka mani vispirms interesē 
literatūras sakari — ko no gruzīniem pirmo 
tulkoja latviešu valodā un kuru no latviešiem 
— gruzīniski. 

— Zinu, ka šoreiz rīgā esat ticies ar dzej-
niekiem Knutu skujenieku un Imantu Auzi-
ņu, lai runātu par vēl kādu lielāku kopdarbu.

— Pats galvenais, ko vēlētos izdarīt paš-
reizējā posmā — atdzīvināt literatūras pro-
cesu, savest kopā mūsu literātus un pašā 
sākumā izlaist  ne pārāk apjomīgu dzejas an-
toloģiju. Tādu, kurā būtu paši labākie latviešu 
un gruzīnu poēzijas pārstāvji. Tā būs latviešu 
dzejas antoloģija Gruzijā un otrādi. Par to ne-
sen runāju Gruzijā, par to man bija saruna arī 
ar latviešu kolēģiem. Ceru, ka tādu grāmatu 
ar attiecīgiem komentāriem dabūšu gatavu. 
Tas arī būtu viens no pirmajiem  reālajiem 
soļiem, ko es veiktu kā Latvijas akadēmijas 
goda doktors. 

— Atgriezīsimies Ukrainā, tieši no turie-
nes arī šoreiz ieradāties rīgā. Esat daudz 
rakstījis par Ivanu franko, Tarasu Ševčenko 
un citiem ukraiņu literātiem. Kas būs turpi-
nājumā? 

— Mana atbilde — jau gatava grāmata. 
Tā ir latviešu dzejnieku darbu antoloģija uk-
raiņu valodā ar manu priekšvārdu. Tās tap-
šanā daudz palīdzēja mana dzīvesbiedre Ija. 

2000. gadā biju sagatavojis samērā ne-
lielu antoloģiju, ietverot tajā 55 ukraiņu dzej-
niekus. Ar paralēliem tekstiem ukraiņu un 
gruzīnu valodā. Tagad esmu salicis kopā simt 
ukraiņu dzejniekus paša atdzejojumā. Izdo-
šanai gatavas ir vairāk nekā 20 tūkstoši  dze-
jas rindas. Visai ietilpīgs darbs. Pašreiz tas 
atduras pie izdevējiem.  Zināms, ka pēc dzeju 
grāmatām nav liela pieprasījuma un kuram 
gan ir vēlēšanās a priori izdot ko riskantu, kas 
var nedot peļņu. Tomēr nevar nenovērtēt dar-
ba metodoloģisko nozīmi, kādu iegūtu šāds 
izdevums.

— nevaru neuzdot jautājumu par va-
lodām krietni plašākā kontekstā. Kā jūtas 
ukraiņu valoda divu vēl lielāku — krievu un 
angļu — valodu ielenkumā? Kādā mērā to 
aizstāv valsts, zinātne, inteliģence? 

– Valsts līmenī ukraiņu valodu Ukrainā 
aizstāv Konstitūcija. Tā ir valsts valoda, tas ir 
skaidri pateikts pamatlikuma 10. pantā. Uk-
raiņu valoda — tā ir valoda valsts lietu kār-
tošanai un pielietojumam  diendienā. Praksē 
gan ir mazliet savādāk. Krievu valoda Ukrai-
nā ir plaši izplatīta sadzīves līmenī, pat pār-
lieku. Ir vairāki apgabali, kur augstākās paš-
pārvaldes līmenī  šo jautājumu pastāvīgi cilā. 
Cenšas panākt, lai krievu valoda saņemtu ot-
ras valsts valodas statusu. Tas kā negrozāms 
princips tiek ierakstīts prokrievisko deputātu 
vēlēšanu programmās. Tā tas bija arī prezi-
dentam Viktoram Janukovičam, kandidējot 
uz šo amatu. Šādu prasību apsveic noteikta 
elektorāta daļa. Nonākot pie varas, tādi po-
litiķi no sākotnējā uzstādījuma nedaudz at-
kāpjas. Viņi saprot, ka šāda pāreja Ukrainā 
izraisītu lielu neapmierinātību. Vispirms jau 
inteliģencē, izglītotos cilvēkos. 

Daži izsakās, ka Ukrainā vajadzīgs aiz-
stāvēt krievu valodu. Divdesmit gadu profe-
sionāli nodarbojies ar šo jautājumu, redzu: 
krievu valodai Ukrainā nekāda aizstāvība 
nav nepieciešama. Ir teātri krievu valodā, 
šī valoda brīvi attīstās mediju telpā, kur rei-
zēm ukraiņu izdevumi pat mazāk pamanā-
mi. Pašreizējā situācijā drīzāk ir aizstāvama 
ukraiņu valoda, kura ne vienmēr un visur 
iegūst skanējumu, kādu tā kā valsts valoda 
ir pelnījusi. 

— Kādā valodā valstī ienāk jūsu minētā 
grāmatu plūsma no rietumiem?  Kā izskatās 
grāmatu tirgus Ukrainā valodu, žanru, litera-
tūras kvalitātes griezumā? 

— Runa nav par vienas, teiksim, angļu 
valodas milzīgu pārsvaru. Mēs — kā ukraiņi, 
tā gruzīni — tagad vairāk tulkojam Rietumu 
autorus. Tur ir gan angļu un amerikāņu, gan 
franču un vācu, gan citu tautu autoru darbi, 
protams, arī oriģinālvalodās. Tas tāpēc, ka  
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ilgus gadus šī pasaule bija vai nu slēgta, vai 
arī pieejama tikai dozēti. 

Padomju laikā vienalga bija kaut kāda 
politika, protams, brālīgās savienības rāmjos. 
Vajadzēja to un to pārtulkot. Bija kaut kādi 
jubilejas datumi, uz kuriem noteikti ga-
tavoja īpašus izdevumus. Tagad tas vairs 
nav saistoši. Arī mani savā laikā nosūtīja 
uz Kijevu apgūt ukraiņu valodu. Tagad visi 
metušies mācīties angļu valodu, daudzi 
to arī zina. Vienlaikus vērojam ļoti izteiktu 
deprofesionālismu, nav cenzūras, bet nav arī 
literāro redaktoru. Tāpēc tulko un izdod visu, 
kas kādam iepatīkas. 

Šodien Ukrainā nav tādas kritikas, kas 
izvērtētu visu literatūras procesu un izdarītu 
secinājumus. Līdzīgā mērā sacītais at-
tiecas uz Gruziju. Grāmatas iznāk Harkovā, 
Ivanofrankovskā, Ļvovā, Odesā, Simferopolē. 
Tirāžas nelielas, un grāmatas kaut kur pazūd. 
Reti ir tie gadījumi, kad kāda grāmata izpelnās 
sabiedrības uzmanību valsts mērogā.

— reti, bet varbūt tomēr…
— Nesen, piemēram, Ukrainā iznākusi 

pazīstamās dzejnieces Linas Kostenko 
grāmata Ukraiņu trakā piezīmes (Zapysky 
ukrainskoho sumoshedshoho). Tas ir tāds 
gogoliskas satīras (Zapyski sumoshedshoho) 
mūsdienu variants. Romāns rakstīts 35 ga-
dus veca datoru programmista vārdā, kurš, 
internetā rakdamies un televīziju skatīdamies, 
vēro Ukrainā un pasaulē notiekošo. Tur tāds 
negatīvisma koncentrāts, ka, liekas, nonākam 
trakonamā. Ukrainā šī grāmata kļuva par 
bestselleru,  bijuši jau vairāki izdevumi. 

Tāpat nesen iznāca romāns par ukraiņu 
sacelšanās vadoni 1919. gadā. Agrāk šos 
cīnītājus pieminēja vienīgi garāmejot kā 
nacionālistus. Romānu Melnais krauk-
lis uzrakstījis mūsdienu ukraiņu rakstnieks 
Vasilijs Škļars, tam ir liela rezonanse, au-
toram piešķīra Tarasa Ševčenko prēmiju. 
Zem prēmiju komitejas lēmuma vajadzēja arī 
prezidenta Janukoviča parakstu. Pirms tam 
autors bija sniedzis asu paziņojumu. Proti, 
kamēr izglītības ministra postenī būs Dmitrijs 

Tabačņiks, kurš, pēc viņa domām, izglītībā 
piekopj antiukrainisku politiku, tikmēr viņš šo 
prēmiju nevēlas saņemt. Tauta izlēma savākt 
visu šo summu — 250 tūkstošus grivnu — 
un piešķirt to autoram  kā tautas prēmiju. Vēl 
vairāk: Ukrainā sāka vākt naudu šīs grāmatas 
ekranizācijai. Tā vai citādi, bet literatūras pro-
cess tika atdzīvināts. 

— Kādā attiecībā Ukrainā ir grāmatas 
krievu un angļu valodā?

— Neapšaubāmi, vairāk ir krievu valodā. 
Daudz  ir grāmatu, kas ievestas no Krievi-
jas. Paši vairāk izdod ukraiņu valodā, bet 
ne tirāžas ziņā. Mācību grāmatas — tās ir 
ukraiņu valodā. 

— īpašs grāmatu žanrs ir atmiņas, 
dienasgrāmatas, memuārliteratūra. Pietiek 
atcerēties amerikāņu diplomātu Džordžu Ke-
nanu, kurš ne vien restaurējis laikmeta kop-
ainu, bet arī spilgti portretējis, piemēram, 
staļinu Kremlī 1952. gada vasarā. Vai 
gruzīni gaida pilnu memuāru komplektu no 
Eduarda Ševardnadzes?

— Domāju, ka gruzīni no Ševardnadzes 
vairs neko negaida.  Cik zinu, viņš kaut ko jau 
ir uzrakstījis un izdevis. Pieļauju, ka varbūt 
vēl kādam ir interese par ko vairāk. Šodien 
grūti izvērtēt Ševardnadzi, kas Gruzijai ir ne 
visai ērta persona. Tiesa, savā laikā līdzās  
M. Gorbačovam kā PSRS ārlietu ministrs 
bija ļoti redzama figūra, svarīgu tikšanos 
dalībnieks. Atmiņas — tā vienmēr ir 
subjektīva lieta. Manuprāt, Ševardnadzi 
vairāk izdod Rietumos, nekā Gruzijā.  

— Jūs uzrakstījāt grāmatu par Latviju, 
kuru tuvplānā iepazināt nepilnus piecus ga-
dus. Vai, ieņemot augsto vēstnieka posteni, 
sadūrāties ar parasto dilemma — ko rakstīt 
un ko noklusēt no tik īsas laika distances? 
Tā vaicājot, es nedomāju par literatūras pro-
cesu un gluži neformālām saskarsmēm.

— Piekrītu, jo principā cenšos runāt, 
ievērojot laika distanci. Starp citu, jau 30. 
gados bija tāda tendence, ka rakstniekam 
mazliet it kā jāattālinās no laikmeta, lai uz 
to palūkotos citām acīm. Par šo vēsturisko 



125

ZInāTnEs DZīVE

distanci izraisījās vesela diskusija, kurā 
piedalījās, piemēram, vairāku romānu au-
tors (Dionisa smaids, Mēness nolaupīšana 
u.c.) akadēmiķis Konstantīns Gamsahur-
dia. Mana grāmata tika rakstīta, tā teikt, 
uz karstām pēdām. Tā ir subjektīva, per-
soniska. To rakstījis dzejnieks, kurš uz lietām 
raugās maz liet savādāk nekā politiķis. Mani 
vērtējumi, mani uzskati var arī nesakrist ar 
oficiāliem paziņojumiem un tamlīdzīgi. 

Centos iepazīt šo zemi, tās tradīcijas, 
kas manā situācijā nemaz nav tik vienkārši. 
Tam nepietika arī laika. Kad man bija 
komandējumi, vienmēr centos uzzināt vēl ko 
papildus. Ceru, ka vēl izveidošu paplašinātu 
izdevumu, kurā varēšu pateikt kaut ko 
izvērstāk, analītiskāk. 

— Portretējot valsti un sabiedrību 
kultūras dimensijās, neiztikt arī bez politikas 
un politiķu klātbūtnes. Kādi bija tie atlases 
principi, jūsu grāmatā iekļūstot, teiksim, 
bijušajam premjeram Valdim Birkavam un 
eiroparlamentārietei Inesei Vaiderei? 

— Man bija interesanti sekot, kāda ir 

Latvijas politiķu un sabiedrības attieksme 
pret to, kas noticis pēdējos divdesmit ga-
dos. Uzrunāju vēl vairāk cilvēku, ne visi 
atsaucās. Daži sacīja tā: ko es domāju, 
nevēlos rakstīt, bet ko es nedomāju — arī  
nav vērts vēstīt. Taču arī tie, kas atbildēja, 
ir interesanti cilvēki — paši bijuši pie 
varas, literāti, uzņēmēji. Līdz ar to grāmatā 
esmu kā intervētais, tā interviju subjekts. 
Nevarēju apiet arī Gruziju, kas manā dzīvē 
vienmēr ir klāt. Tā šī grāmata iznāca ne vien 
par Latviju, bet arī par Gruziju un Ukrainu, 
kā pārdomas par visu, kas šajā laikā noticis. 
Arī par karu Gruzijā 2008. gada vasarā un 
par ukraiņu diasporu Latvijā. 

Tajā skaitā pārdomas par diplomātijas 
mākslu, kas man pašam bija “jauns žanrs”. 
Žēl, ka valsts — te nerunāju par kādu 
konkrētu starptautisku subjektu — tērē tik 
milzīgu naudu diplomātiem un diplomātijai, 
no kā atdeve pavisam neliela. Pasaulē ir ti-
kai dažas valstis, kas šajā jomā pieņem 
lēmumus, pārējās to vien dara, kā tos izpilda 
(smejas). 
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— Kā  noprotu,  Latvija būs klāt arī jūsu 
turpmākajā dzīvē? 

— Noteikti. Praktiski savu radošo dzīvi 
esmu nodzīvojis ārpus Gruzijas, palik-
dams gruzīns un juzdamies kā savas  
etniski vēsturiskās dzimtenes daliņa. Sakari 
ar to nekad nav pārtrūkuši. Kur vien nonāku, 
cenšos iepazīt tautu un tās kultūru. 

Latvija man vēl svaigā atmiņā, tā nav 
iepazīta tiktāl, cik to vēlētos. Ukrainā un 
Gruzijā pastāvīgi atsaucas uz Baltijas val-
stu pieredzi. Un gandrīz pastāvīgi kāds no 
opozīcijas lec kājās, lai pateiktu, lūk, viņi nav 
izdarījuši to, bet pieļāvuši to un to. Katram 
savi argumenti. 

Kad atgriezos Ukrainā, mani  bieži 
aicināja uzstāties radio. Dažādos kanālos 
esmu atkārtojis vienu un to pašu: Latvija 

ir atrisinājusi savus galvenos jautājumus. 
Runa ir par politisko piederību un nacionālo 
drošību. Tās ir pamatlietas, kas nav panāktas 
nedz Ukrainā, nedz Gruzijā. Neapgalvoju, ka 
Eiropas Savienība ir paradīzes stūrītis, kur nav 
birokrātijas un valda ideāla kārtība. Taču visu 
var novērtēt salīdzinājumā. Kāpēc arī mums 
— Ukrainai un Gruzijai — nebūt savienībā, 
kur 27 locekļi, tajā skaitā tādas lielas vals-
tis kā Vācija, Francija, Itālija, Spānija kopīgi 
risina savus jautājumus, kur visi ir pasargāti 
no tādas vai citādas patvaļas. 

Diemžēl šodien Ukraina pati nezina, ko 
īsti grib, bet Gruzijai lielas problēmas ar to 
vien, ka prāva tās teritorijas daļa ir okupēta. 
Pieļauju gan, ka Ukrainas sabiedrības 
apzinīgā daļa domā par Eiropu, par sadarbību 
ar šīm valstīm un par līdzdalību NATO. 
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas (RPIVA) Bērna valodas pētījumu 
centra darbinieces Dace Markus, Inese Frei-
berga, Agrita Tauriņa, Sarmīte Tūbele un 
Anna Vulāne no 3. līdz 7. maijam pārstāvēja 
Latvijas Zinātņu akadēmiju Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Sanktpēterburgā, 
kas bija veltīta A. I. Hercena Krievijas Valsts 
pedagoģiskās universitātes Bērna valodas ka-
tedras 20. gadadienai. Konferencē referēja 
zinātnieki no Bulgārijas, Čehijas, Holandes, 
Igaunijas, Kazahstanas, Krievijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, Serbijas, Somijas, Ukrai-
nas, Vācijas un Zviedrijas. Īpaši plaši bija pār-
stāvētas dažādas Krievijas pilsētas: Arhan-
geļska, Abakana, Jekaterinburga, Ivanova, 
Iževska, Čeļabinska, Čerepoveca, Maskava, 
Novosibirska, Sanktpēterburga, Kemerova, 
Orla, Perma, Saratova, Tomska, Uļjanovska, 
Vladivostoka, Volgograda, Voroņeža. Bērna 
valodas katedra profesores Stellas Ceitlinas 
vadībā ir izveidojusies par vadošo bērnu va-
lodas pētījumu centru Krievijā, tādēļ jubile-
jas reizē saņēma rakstiskus apsveikumus 
no Krievijas Zinātņu akadēmijas Valodniecī-
bas institūta un Krievu valodas institūta, no 
Bērnības pedagoģiski psiholoģisko problēmu 
institūta, no Belgorodas, Čeļabinskas, Gdaņ-
skas, Maskavas, Orlas, Permas, Saratovas, 
Tulas un Voroņežas universitātēm, kā arī no 
padagoģisko žurnālu redakcijām. Cieņu ka-
tedras darbam apliecināja arī visi konferences 
dalībnieki.

Konferences nosaukums “Ontolingvistika 
— 21. gs. zinātne” liecina par to, ka valod-
niecības nozare ir stipri mainījusies. Šīs mai-
ņas nav tādēļ, ka būtiski būtu palielinājies 

lingvistisko zināšanu apjoms, bet gan tādēļ, 
ka paplašinājušās valodniecības robežas un 
priekšstats par pētījumu objektu. Valodnie-
cība mainās no valodas iekšējo likumsakarī-
bu izpētes uz plašāku pētījumu lauku. Šajā 
procesā līdzās jau zināmām salīdzinoši jau-
nām apakšnozarēm, kā sociolingvistika, psi-
holingvistika, pragmatika u.c., arvien vairāk 
nostiprinās arī ontolingvistika — nozare, kurā 
pēta valodas ontoģenēzi. Bērna valodas pēt-
niecībā tas nozīmē atteikties no pastāvīgas 
bērna valodas salīdzināšanas ar pieaugušo 
valodu, bet pētīt bērna valodu kā patstāvī-
gu fenomenu saistībā ar bērna intelektuālo, 
emocionālo un fizisko attīstību. Konferences 
dalībnieku raksti publicēti Sanktpēterburgas 
izdevniecības “Златоуст” rakstu krājumā 
“Oнтолингвистика xxI века”. Krājumā ievie-
totajā pirmajā rakstā profesors K. Sedovs no 
Saratovas raksturo valodniecības paplašinā-
šanās procesu kā šīs nozares plaša humani-
tāra statusa atgūšanu, norādot, ka ontoling-
vistikai ir humanitārajām nozarēm atbilstoša 
misija, kas ļauj būvēt (saprašanās — D.M.) 
tiltus starp dažāda vecuma cilvēkiem, pa-
līdz sabiedrībai risināt mūžīgo tēvu un bērnu 
problēmu. Ontolingvisti pēta bērnu, pusau-
džu un jauniešu sazināšanās spēju attīstību, 
analizē, kādi apstākļi veicina un kādi traucē 
runas attīstību, sniedz palīdzību pedagogiem, 
defektologiem, psihologiem, vecākiem. 

Bērna valodas un vienlaikus bērna at-
tīstības pētniecība ir izveidojusies par mūs-
dienīgu zinātņu apakšnozari arī Latvijā. Šajā 
virzienā nu jau gandrīz piecus gadus rezul-
tatīvi strādā RPIVA Bērna valodas pētījumu 
centrs. Latviešu valodnieces un pedagoģes 

ONTOLINGVISTIKA —  
21. GADSIMTA ZINĀTNE

Dace Markus
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uzstājās ar ziņojumiem par 5–6 gadu vecu 
bērnu runas attīstību un priekšstatiem par 
viņu sociālo lomu (A. Tauriņa), par divskaņu 
[ie] un [uo] fonoloģiju latviešu un lietuviešu 
bērnu runā (D. Markus), par latviešu bērnu 
vārddarināšanas ievirzēm (A.Vulāne), par la-
sītinteresi kā svarīgu lasītprasmes veidošanās 
faktoru (S.Tūbele), par daiļliteratūras ietekmi 
uz vecākā pirmsskolas vecuma bērnu perso-
nības attīstību (I. Freiberga).

Konferences starplaikos pētnieces no Lat-
vijas tikās ar A. I. Hercena Krievijas Valsts pe-
dagoģiskās universitātes rektoru prof. Valēriju 
Solominu un universitātes prezidentu prof. 
Genādiju Bordovski, pārrunājot vēl ciešākas 
zinātniskās sadarbības iespējas. RPIVA un 
A. I. Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskajai 

universitātei jau ir kopējs sadarbības līgums, 
bet šoreiz tika noslēgts arī atsevišķs, konkre-
tizēts sadarbības līgums ar prof. S. Ceitlinas 
vadīto Bērna valodas katedru.

Bērnu valodas pētniecībai Krievijā ir ba-
gāta vēsture un šobrīd arī daudz pētniecības 
struktūrvienību dažādās Krievijas pilsētās. 
Sadarbība ar pētniekiem Krievijas vadošajā 
pedagoģijas universitātē Sanktpēterburgā pa-
ver iespējas RPIVA Bērna valodas pētījumu 
centram uzzināt Krievijā veikto bērnu valodas 
pētījumu jaunākos rezultātus un apmainīties 
pieredzē, savukārt RPIVA izdotā žurnālā “Ad 
verba līberorum” (“Pie bērnu vārdiem”) nu-
muros publicētie vadošo Krievijas bērnu valo-
das pētnieku raksti ir pieejami arī lasītājiem 
Latvijā. 
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Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka Rīgā, 
Akadēmijas laukumā 1 (1953–1958; ar-
hit. O. Tīlmanis, K. Plūksne, V. Apsītis u.c.; 
1. att.), ir viens no ievērojamākiem Staļina 
laika tā sauktā sociālistiskā reālisma arhi-
tektūras paraugiem Latvijā. Šī laika būv-
mākslai tradicionāli pieņemts veltīt ne pārāk 
glaimojošus epitetus. Starptautiskā plašsa-
ziņas telpā minēts, ka arī Latvijas Zinātņu 
akadēmijas ēkai ir vietējās palamas — “Sta-
ļina dzimšanas dienas torte”, “Kremlis” un 
tamlīdzīgi1. Tomēr jau zināmu laiku ēka ir 
vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, 
kaut arī vispārpieņemts, ka šādu novērtē-
jumu nepiešķir objektiem, kas nav vismaz 
piecdesmit gadu veci. 

Celtnes sākotnējā ideja bija radīt augst-
būvi. Tā tika iecerēta kā viesnīca un kop-
mītne no laukiem iebraukušajiem kolektīvo 
saimniecību zemniekiem. Tāpēc celtnei va-
jadzēja atrasties tuvu Centrāltirgum, kuru 
toreiz sauca par “Centrālo kolhozu tirgu”, un 

ēkas sākotnējais nosaukums — “Kolhoznie-
ku nams” — joprojām ir dzīvs, kaut arī tā 
nevienu dienu nav kalpojusi šai neskaidrajai 
funkcijai. 

Celtnes projektēšana sākās ap 1950. 
gadu. Novietnei izraudzījās kvartālu starp 
Gogoļa, Puškina, Elijas (tolaik Odesas) un 
Turgeņeva ielu, kuru līdz tam aizņēma izcils 
klasicisma laika arhitektūras piemineklis — 
tirgotavu rindas jeb bazārs, ko sauca arī par 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADēMIJAS 
ēKA PASAULES ARHITEKTŪRAS 
KONTEKSTĀ

Jānis Krastiņš

1. att.   “Krievu sēta” Rīgā. 20. gs. sāk. 
pastkarte

2. att.    Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka 
Rīgā. Aut. foto
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krievu sētu (1. att.). Tas bija “koka divstāvu 
ēku komplekss ar plašu iekšpagalmu, tirgota-
vām pirmajā stāvā, iebraucamajām vietām, 
kantoriem un traktieriem”2. 1953. gadā uz-
sāka “Kolhoznieku nama” būvdarbus, un 
“Krievu sētu” pakāpeniski nojauca. Jauncelt-
ni nodeva ekspluatācijā 1958. gadā, un tā no 
pirmās izmantošanas dienas kļuva par Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas mājvietu (2. att.).

Parasti uzskata, ka Latvijas Zinātņu 
akadēmijas 107 m augstās ēkas arhitektū-
ra veidota pēc Maskavas piecdesmito gadu 
augstceltņu parauga. Projekta autori kādu 
laiku tiešām pat strādāja Maskavā, kur viņu 
konsultants bija akadēmiķis V. Oltarževskis. 
Šo vēstures epizodi savās atmiņās spilgti at-
tēlojis arhitekts Vaidelotis Apsītis3. Arī ēkas 
mākslinieciskajam tēlam ir nepārprotama 
līdzība ar Maskavas “septiņām māsām” — 
septiņām augstceltnēm, kuras tapa nolūkā 
pierādīt, ka sociālistiskās Padomju Savienī-
bas galvaspilsēta nav sliktāka par kapitālistis-
ko Rietumu pilsētām, kuru vides tēlā aizvien 
svarīgāku vietu sāka ieņemt debesskrāpji. 
Taču Rietumu debesskrāpjiem padomju ideo-
loģija pierakstīja “kapitālistiskās sabiedrības 
pretrunas un tās ekonomikas kroplību”, kā 
arī “bezspēcību atrisināt pilsētbūvnieciskās 
problēmas antagonistiskajā sabiedrībā”4. Tā-
pēc padomju augstbūvju projektētājiem tika 
izvirzīts “sarežģīts uzdevums kā funkcionālā, 

tehniskā un ekonomiskā, tā arī māksliniecis-
kā ziņā”5.  

Augstbūvju celšanas lēmumu padom-
ju valdība pieņēma 1948. gadā. Saskaņā 
ar to Maskavā paredzēja uzbūvēt astoņas 
augstceltnes, kuru proporcijām un siluetam 
“jābūt oriģinālam, un tas nedrīkst atkārtot 
pazīstamo aizrobežu augstceltņu parau-
gus”6. Pirmā un arī pati lielākā no tām bija 
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts uni-
versitāte (1948–1953; arhit. Ļ. Rudņevs, 
S. Černiševs, P. Abrosimovs u.c.). Universi-
tātes centrālā korpusa smaile sasniedz 240 
m augstumu. Sekoja Ārlietu ministrijas nams 
Smoļenskas laukumā (1948–1952; arhit. 
V. Gelfreihs un M. Minkuss), dzīvojamā ēka 
Koteļņičeskaja Naberežnaja (1952; arhit. 
D. Čečuļins un A. Rostkovskis), viesnīca “Ļe-
ņingradskaja” (1953; arhit. L. Poļakovs un 
A. Boreckis), dzīvojamā ēka Krasnije Vorota 
laukumā (1953; arhit. A. Duškins), dzīvoja-
mā ēka Kudrinskas laukumā (1950–1954; 
arhit. M. Posohins un A. Mdojancs) un 
viesnīca “Ukraina” (1955; arhit. A. Mordvi-
novs un V. Oltarževskis). Astotā “māsa” — 
Smagās mašīnbūves ministrijas ēka (arhit. 
D. Čečuļins) — palika neīstenota. Uz tās jau 
ieliktajiem pamatiem vēlāk uzcēla viesnīcu 
“Rossija”. Par “septiņām māsām” iedēvēto 
Maskavas augstceltņu grafisks salīdzinājums 
dots 3. attēlā.

3. att. Maskavas piecdesmito gadu augstceltnes: 1. — M. V. Lomonosova Maskavas Valsts 
universitāte, 2. — viesnīca “Ukraina”, 3. — dzīvojamā ēka Koteļņičeskaja Naberežnajā,  
4. — Ārlietu ministrija, 5. — dzīvojamā ēka Kudrinskas laukumā, 6. — viesnīca 
“Ļeņingradskaja”, 7. — dzīvojamā ēka Krasnije Vorota (Sarkano vārtu) laukumā (arhit. 
A. Eniņas zīm.).
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Visām Maskavas piecdesmito gadu augst-
celtnēm ir raksturīga piramidāla pakāpjveida 
kompozīcija, virs kuras paceļas smaile ar 
ideoloģisku emblēmu vainagojumā. Visu šo 
celtņu “oriģinālajā” arhitektūrā paradoksālā 
veidā nepārprotami jaušams arī apkarojamās 
šķiru sabiedrības laika pieminekļa — Mas-
kavas Kremļa Spaskas torņa — tēla vizuāls 
atspulgs. Augstceltņu fasādes lielākoties ap-
šūtas ar keramikas blokiem. Tie parasti rotāti 
ornamentāliem ciļņiem, kuros nereti izmanto-
ta padomju simbolika. 

Maskavas Valsts universitātes  un tās 
pārējo “māsu” tipa celtnes tika introducētas 
arī dažās citās Padomju satelītvalstu galvas-
pilsētās. Pazīstamākā un iespaidīgākā ir 237 
m augstā, Josifa Staļina vārdā nosauktā Kul-
tūras un zinātnes pils Varšavā (1952–1965; 
arhit. Ļ. Rudņevs; 5. att.). Izmēros daudz 

pieticīgāka ir viesnīca Hotel International 
(vēlāk — Holiday Inn, tagad — Crown Pla-
za Hotel) Prāgā (1951–1956; arhit. F. Je-
žābeks ar līdzstrādn.; 6. att.). Vēl viens šīs 
stilistikas paraugs ir Komunistiskās partijas 
izdevniecības nams (tagad — Brīvās preses 
nams) Bukarestē (1952–1956; arhitekts  
H. Maiku), taču šīs ēkas proporcijas ir samē-
rā piezemētas. Savukārt viesnīcas “Maskava” 
(tagad “Ukraina”) Kijevā (1954–1961; arhit.  
A. Dobrovoļskis, V. Prijmaks, A. Miļetskis,  
A. Kosenko un V. Sazanskis), kas arī bija iece-
rēta kā tipiska Staļina laika augstceltne, būv-
darbus pārsteidza Ņ. Hruščova dekrēts pret 
pārmērībām arhitektūrā, un celtni pabeidza 
kā dīvainu nepabeigtas arhitektūras veidoju-
mu. Līdzīgs liktenis skāra Dienvidurālu Valsts 
universitātes celtni Čeļabinskā ((1953–
1959; arhit. A. Lukoņins un V. Sokovņins). 

4. att. M. V. Lomonosova Maskavas Valsts 
universitāte. Aut. foto

5. att. Kultūras un zinātnes pils Varšavā. 
Aut. foto
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Tās apjoms atbilstoši nedaudz izmainītai sā-
kotnējai iecerei pabeigts 1999.–2003. gadā 
(arhit. E. Aleksandrovs, S. Šabijevs, M. Tju-
rins un E. Žukova)7. 

Padomju laikā “sociālistiskā reālisma” ar-
hitektūra tika ideoloģiski pretnostatīta “pūs-
tošā kapitālisma” par antihumānu pasludinā-
tajai būvmākslai. Arī Maskavas vai Varšavas 
augstceltņu raksturīgais tēls tika pasniegts kā 
sociālistiskās iekārtas jaunpienesums cilvē-
ces nākotnes kultūrai. Sabiedrība, kura tika 
turēta informācijas vakuumā, bija spiesta 
tam ticēt. Taču mākslas procesi un līdz ar to 
stilu attīstība pasaulē notiek neatkarīgi no tā 
vai cita politiskā režīma. Tiesa, mākslas pa-
rādības nereti tiek izmantotas politisku ideju 
paušanai, un tā notika arī ar “sociālistisko 
reālismu”: Staļina laika augstceltņu tēls pa-
tiesībā bija nevis komunisma ideoloģijas aug-

lis, bet gan formu aizguvums no sava nāvīgā-
kā ienaidnieka — Rietumu kultūras.  

Viena no agrākajām un raksturīgākajām 
augstceltnēm, kura vizuāli diezgan uzkrīto-
ši atgādina vēlākās Staļina laika celtnes, ir 
Ņujorkas Pilsētas nams (Municipal Building, 
1907–1915; arhit. McKim, Mead & White; 
7. att.). Zināmā mērā līdzīga pakāpjveida ap-
jomu kompozīcija ir ap to pašu laiku celtajai 
apdrošināšanas sabiedrības Royal Liver ēkai 
Liverpūlē (1908–1911; arhit. W. A. Tho-
mas). Tai ir divas smailes un apjomīgs būv-
masu kārtojums, tādēļ tā neatgādina de-
besskrāpjus, taču ar saviem 90 m līdz pat 
1965. gadam bija augstākā ēka Liverpūlē. 

Formu izteiksmē jau pavisam tieši “so-
ciālistiskā reālisma” augstceltņu priekšteči 
ir Smita tornis (Smith Tower, 1911–1914; 
arhit. Gaggin & Gaggin; 8. att.) Sietlā, 

6. att. Viesnīca Hotel International Prāgā. 
Aut. foto

7. att. Ņujorkas Pilsētas nams. Aut. foto
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Vašingtonas pavalstī, Woolworth firmas 
nams Ņujorkā (1913; arhit. Kāss Gilberts), 
kas līdz 1930. gadam bija augstākā ēka pa-
saulē (57 stāvi un 241 m), un Wrigley nams 
Čikāgā (1919–1924; arhit. Graham, An-
derson, Probst & White). Tam iepretim stāv 
pazīstamais izdevniecības Chicago Tribune 
debesskrāpis. To uzcēla 1922. gadā pēc ar-
hitektu Howells & Hood projekta. Arhitektū-
ras vēsturē vēl pazīstamāks par pašu celtni 
palicis tās projektu konkurss, kurā piedalījās 
daudzi slaveni arhitekti no visas pasaules. 
Somu arhitekta Eliela Sārinena piedāvātais 
augstceltnes tēls8 kaut neguva augstāko žū-
rijas atzinību, pastarpinātā veidā iemiesojies 
Antverpenē, Boerentoren (“Fermeru torņa”, 
1928–1931; arhit. Jan Vanhoenacker) ar-
hitektūrā, kas atspoguļo ap šo laiku modē 
nākušo Art Deco stilistiku. Līdz 20. gs. 
piecdesmitajiem gadiem Boerentoren bija 

9. att. Woolworth nams Ņujorkā. Aut. foto

8. att. Smita tornis Sietlā.  Aut. foto

10. att. Wrigley nams Čikāgā. Aut. foto
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augstākā ēka Eiropā. Sākotnēji tā bija  
87,5 m augsta, bet vēlākās pārbūvēs nākuši 
klāt vēl daži metri. 

Ap 20. gs. divdesmito un trīsdesmito 
gadu miju Art Deco sāka uzvaras gājienu pa 
Amerikas Savienotajām Valstīm. Tapa vese-
la virkne šīs stilistikas augstceltņu, tostarp 
Kreislera augstceltne (Chryssler Building) 
Ņujorkā (1930; arhit. William van Alen), kas 
kļuvusi par šīs stilistikas pasaules mēroga 
ikonu. Lielākajai daļai Art Deco augstceltņu 
ir izteikts pakāpjveida siluets. Arī pēc arhitek-
ta B. Jofana projekta veidotajai Padomju pilij 
Maskavā bija šāds siluets, kaut arī tās arhi-

tektūrai vajadzēja “atspoguļot padomju iekār-
tas diženumu”9. Celtnes jau daļēji samontēto 
karkasu nojauca Otrā pasaules kara laikā. 
Tos pašus apjomu kompozīcijas paņēmienus 
padomju arhitekti atkārtoja piecdesmitajos 
gados, tikai detaļu valodā sperot soli nevis uz 
priekšu, bet atpakaļ. 
 

Piecdesmito gadu augstceltnes Padomju 
Savienībā drīz izpelnījās smagu kritiku. Tām 
pārmeta neekonomiskumu, nelietderīgo telpu 
lielu īpatsvaru un funkcionālas neērtības. Uz 
šī fona Rīgas augstceltnes tehniskie rādītāji ir 
krietni vien labāki. ēkai ir dzelzsbetona kar-
kass, un tūlīt pēc uzcelšanas tā bija viena no 
visaugstākajām šādas konstrukcijas celtnēm. 
Arī ēkas arhitektūra, ņemot vērā vēstures fonu 
un apstākļus, vērtējama aizvien augstāk. Šo-
dien pasaules arhitektūrā atkal parādās pa-
kāpjveida kompozīcijā veidotas augstceltnes. 

Maskavā nesen tapusi dzīvojamā ēka 
“Triumfa pils” (2001–2003; arhit. Andrejs 11. att. Wrigley nams Čikāgā. Aut. foto

12. att. Boerentoren biroju nams 
Antverpenē. Aut. foto
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Trofimovs, arhitektu birojs TROMOS; 
13. att.). Ar  264 m augstumā tā atpaliek 
tikai no topošā Pasaules biznesa centra de-
besskrāpjiem Sarkanās Presņas krastmalā, 

taču arhitektoniski ļoti atgādina septiņas 
piecdesmitajos gados uzbūvētās augstcelt-
nes. Tāpēc tā jau ieguvusi iesauku “Staļina 
astotā māsa”10. Šo celtni var uzskatīt arī 

13. att. Triumfa pils12 Maskavā 14. att. Abraj Al Bait torņi13 Mekā 

15. att. Burj Dubai Dubajā. Aut. foto
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par kuriozu, kas atspoguļo nostalģiju pēc 
padomju laikiem, tomēr celtnes harmoniski  
līdzsvarotajai arhitektoniski telpiskajai kom-
pozīcijai ir noteikta emocionāli mākslinie-
ciskā izteiksme un nenoliedzama pievilcība. 
Acīmredzot likumsakarīgi, ka gandrīz analogs 
telpiskās kompozīcijas pamatprincips ir gran-
diozajam Abraj Al Bait kompleksam (arhit. 
Dar Al Handasah; 14. att.), kas pašlaik top 
islāma pasaules citadelē Mekā, Sauda Arābi-
jā. Tajā būs viesnīca, dzīvokļi, biroji, četros 
līmeņos izvietots tirdzniecības centrs, garā-
ža astoņiem tūkstošiem spēkratu, konferen-
ču centrs, lūgšanu telpa četriem tūkstošiem 
cilvēku un daudz kas cits11. Centrālā torņa 
smaile pacelsies 485 m augstumā. Tas ir 
augstāk nekā Petronas dvīņu torņiem Kuala-
lumpurā, kas līdz 2003. gadam bija augstākā 
celtne pasaulē. Kompleksā vienlaikus varēs 
uzturēties 65 tūkstoši cilvēku.

Pakāpjveida telpiskā kompozīcija ir arī 
šobrīd pasaulē augstākajai ēkai — Burj 
Dubai Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirā-
tos (2003–2009; arhit. Adrian Strauss; 
15. att.). Tās augstums kopā ar vainagojošo 
antenu ir 818 m. Uz šo celtņu fona Latvijas 
Zinātņu akadēmijas nams droši ieņem pienā-
cīgu vietu ne tikai pašmāju, bet arī pasaules 
arhitektūras mantojuma pūrā.

Avoti
1 Latvian Academy of Sciences. Building. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_ 
Academy_of_Sciences (sk. 12.12.2008).

2 Pilsēta no cita skatupunkta. “Krievu sēta”. 
http://www.citariga.lv/LV/index.php?page 
=5&id=20&part=2 (sk. 12.12.2008).

3 Apsītis V. Esmu Rīgas puika. Rīga: Jum-
ava, 2005. 164.–169. lpp.

4 История советской архитектуры. 1917–
1958. Москва: Государственное изда-
тельство литературы по строительству, 
архитектуре и строительным материа-
лам, 1962. C. 228.

5 Turpat.
6 Turpat.
7 South Urals State University. http://

www.empor i s . com/en /wm/bu / ? id= 
southuralsstateuniversity-chelyabinsk-
russia (sk. 12.12.2008).

8 Hausen M., Mikkola K., Amberg A.-L., Val-
to T. Eliel Saarinen Projects 1896–1923. 
Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 
1990. P. 335.

9 История советской архитектуры. 1917–
1958. Москва: Государственное изда-
тельство литературы по строительству, 
архитектуре и строительным материа-
лам, 1962. C. 87.

10 With Eurofox to the top of Europe. Trium-
ph Palace Moscow. http://www.eurofox.
com/dnld_en/downloads/Projektdoku/ 
triumpfpalast_engl.pdf (sk. 11.06.2009).

11 Abraj Al Bait Towers — Mecca. http://
www.tallestbuildingintheworld.com/ 
building_id_1_Abraj+Al+Bait+Towers.
php (sk. 11.06.2009).

12 Triumph Palace. http://en.wikipedia.org/
wiki/Triumph-Palace (sk. 11.06.2009).

13 Abraj Al Bait, Mecca. UrbanPlanet.org. 
http://i26.photobucket.com/albums/c102/
mheiss01/Saudia%20Arabia/AbrajAlBait.
jpg (sk. 11.06.2009).
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JAnVārIs 

1. janvārī LZA Dr.h.c. Romanam Lācim — 
65.

8. janvārī LZA korespondētājloceklei Intai 
Muzikantei — 60. 

10. janvārī notika LZA LMZN un LLMZA 
prezidija kopsēde, kurā ar ziņojumu “Par teri-
torijas attīstības indeksiem un to pilnveidoša-
nu pabeigtas administratīvi teritoriālās refor-
mas apstākļos” uzstājās akadēmiķis Oļģerts 
Krastiņš.

Ar sava promocijas darba galvenajiem 
rezultātiem iepazīstināja Vladislavs Vesperis. 

11. janvārī akadēmiķim LU rektoram 
Mārcim Auziņam — 55.

17. janvārī ikgadējo Paula Stradiņa balvu 
medicīnas vēsturē piešķīra Tartu universitātes 
farmakoloģijas profesoram L. Allikmetsam.

18. janvārī — Latvijas prese ziņo, ka 
Stradiņa slimnīcas mediķi prof. akadēmiķa   
Jāņa Gardovska vadībā veikuši  pirmo aknu 
transplantācijas operāciju Latvijā (Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai. 2011. 18. janv.).

LZA Senāta sēde. Referātu “Nacionālā 
identitāte un valstiskums Latvijas vēsturē” 
(sakarā ar Latvijas Vēstures institūta 75 
gadu jubileju) nolasīja LU Vēstures insti-
tūta direktors LZA korespondētājloceklis 
Guntis Zemītis. Senāts apstiprināja balvu 
ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra 
LZA vārdbalvas. 

Pēc Senāta sēdes LZA izstāžu telpā tika 
atklāta izstāde „Jānis Strupulis. Medaļas. An-
džela Strupule-Smalkā. Gleznas. Guntis Stru-
pulis. Grafika” (Zinātnes Vēstnesis. 2011. 
24. janv.).

19. janvārī LZA, 1991. gada  Barikāžu 
muzejs un Latvijas Okupācijas muzejs  sarīko-
ja zinātniski praktisko konferenci “Barikādes  
barikāžu aizstāvju acīm”, kas veltīta 1991. 
gada barikāžu 20. gadadienai. Konferencē 
uzrunas sacīja iekšlietu ministre Linda Mūr-
niece, LZA prezidents Juris Ekmanis, Dainis 
Īvāns, Romualds Ražuks, Renārs Zaļais, Tā-
lavs Jundzis, diskusijās piedalījās Dainis Ģē-
ģers, Odisejs Kostanda, Māris Markuss, Ivars 
Redisons, Ojārs Stefans, Georgs Stiprais, Vik-
tors Daugmalis, Velta Puriņa, Ainārs Bašķis, 
Drosma Blagoveščenska, Sigurds Graudiņš, 
Ilgonis Šteinbergs, Viktors Bugajs, Andris 
Bunka, Natālija Djušena, Aleksandrs  Matve-
jevs, Vilma Upmace u.c.

Akadēmiķim Jānim Guntim Bērziņam — 
75. 

21. janvārī Latvijas Universitātes Aka-
dēmiskā bibliotēka, Ukrainas Republikas 
vēstniecība Latvijā, LU AB Ukrainas litera-
tūras nodaļa aicināja uz Ukrainas prezidenta 
Viktora Janukoviča un Ukrainas vēstniecības 
Latvijā grāmatu dāvinājuma svinīgu nodoša-
nu bibliotēkai.

23.  janvārī akadēmiķim Ivaram Tālem — 
75.

25. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā  
parakstīja sadarbības protokolu par 2011. 
gada L`ORÉAL Latvijas stipendiju “Sievie-
tēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionā-
lās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
atbalstu. Protokolu parakstīja LZA prezidents 
Juris Ekmanis, UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas (LNK) viceprezidents, LR izglītī-
bas un zinātnes ministrs Rolands Broks un 
L`ORÉAL Baltic ģenerāldirektors Benuā Žilia 
(Benoit Julia).

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
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27. janvārī Jelgavā, LLU Ekonomikas 
fakultātē notika Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Agrārās 
ekonomikas zinātņu nodaļas sēde–seminārs 
“Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecī-
bas politikas iespējamā attīstība pēc 2013. 
gada”.

Latvijas Zinātņu akadēmijā notika LZA, 
firmas “ITERA Latvija” un RTU attīstības fon-
da balvu un stipendiju pasniegšana. Balvas 
saņēma akad. Uldis Sedmalis  par darbu 
kopu “Latvijas minerālās izejvielas un to iz-
mantošana Latvijas tautsaimniecībā”  un Dr. 
arch. Daiga Zigmunde par darbu “Latvijas 
urbānās un lauku ainavas estētiskā un ekolo-
ģiskā mijiedarbība”.  

28. janvārī  LZA ārzemju loceklim Geor-
gam Paulam Kreišmanim — 65. 

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā 
notika LZA akadēmiķa  profesora Edmunda 
Lukevica piemiņas lasījumi. Uzrunu sacīja 
LOSI  Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 
akadēmiķis Grigorijs Veinbergs. Akadēmiķis 
Jānis Stradiņš nolasīja referātu “Profesors 
Edmunds Lukevics — fakti, atmiņas, pārdo-
mas”. Ziņojumus sniedza doktorants Vitālijs 
Romānovs, prof. Vladimirs Gevorgjans (Uni-
versity of Illinois at Chicago) un LZA kores-
pondētājloceklis ēriks Kupče (Agilent Techno-
logies, Oxford, United Kingdom).

29. janvārī mirusi akadēmiķe Rita Kukai-
ne (dz. 9. 11. 1922). 

31. janvārī LZA ārzemju  loceklim Edvī-
nam Vedējam — 70.

fEBrUārIs

4. februārī Latvijas Universitāte (LU)  pa-
sniedza LU gada balvas par sasniegumiem 
zinātnē, balvu LU labākajam darbiniekam 

un LU Skolotāja balvu. LU  balva par sasnie-
gumiem zinātnē pasniegta jau ceturto gadu. 
Balvu par oriģināla pētījuma rezultātiem sa-
ņēma Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
tes profesors Māris Kļaviņš un Sociālo zināt-
ņu fakultātes profesors Tālis Tīsen kopfs. Par 
zinātniskās skolas izveidošanu tika sumināti 
profesors Rihards Kondratovičs un profesors 
Kalvis Torgāns. Par izcilu promocijas darbu 
2010. gadā atzinību izpelnījušies Vita Pilsu-
ma un Andis Kalvāns. Par 2010. gada labā-
kajiem LU darbiniekiem saskaņā ar elektro-
niskās aptaujas rezultātiem LU portālā atzīti 
LU muzeja direktors Ilgonis Vilks, Personāla 
departamenta Sociālā dienesta vadītāja Astra 
Kravčenko un Ekonomikas un vadības fakul-
tātes Vides pārvaldības katedras sektora va-
dītāja Daiga Štelmahere. 

5. februārī Daugavpils Universitātē sāka  
darbu DU Humanitārās fakultātes Interešu 
izglītības skola Latvijas vidusskolu 10.–12. 
klašu skolēniem, kuri  padziļināti interesējas 
par  humanitārajām zinātnēm. Ievadlekciju 
“Latvieša nacionālais raksturs desmit Dieva 
baušļu gaismā” nolasīja  skolas patrons LZA 
goda loceklis Jānis Streičs  (Diena. 2011. 
25. janv.).  

Akadēmiķim Elmāram Blūmam — 75 
(Zinātnes Vēstnesis. 2011. 14. febr.). 

6. februārī LZA korespondētājloceklim Al-
dim Kārkliņam — 60.

7. februārī Lietuvas Valsts prezidente 
Daļa Gribauskaite Latvijas Valsts prezidenta 
V. Zatlera vizītes laikā apbalvojusi vairākus 
Latvijas kultūras un zinātnes darbiniekus. 
Lietuvas Nopelnu ordeņa Komandiera krustu 
saņēma akadēmiķis Jānis Stradiņš, Lietuvas 
Nopelnu ordeņa Virsnieka krustu — LNO 
direktors Andrejs Žagars, ordeni “Par nopel-
niem Lietuvas labā”:  LU prof. Laimute Balo-
de, LZA kor. loc. Anna Stafecka, akadēmiķe 
Dace Markus, Latvijas Kultūras akadēmijas 
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asoc. prof. Rūta Muktupāvela, prezidenta  
padomnieks Romualds Ražuks, dzejnieks 
Pēteris Brūvers.  Apbalvojumus pasniedza 
Lietuvas vēstniecībā Latvijā Lietuvas valsts 
svētku dienā (Diena. 2011.16. febr.). 

9. februārī notika LZA FTZN, Pasaules 
Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komi-
tejas valdes, Nacionālās enerģētikas konfede-
rācijas un LZA kodolenerģētikas kompeten-
ces centra apvienotā sēde. Pamatinformāciju 
sniedza LZA akadēmiķa, ilggadējā kodolsintē-
zes procesu pētnieka Oļģerta Dumbrāja pre-
zentācija „Kodolenerģija: vēsture, tagadne, 
perspektīva”. Pēc Vācijas, Somijas un Ja-
pānas kodolenerģētikas nozares attīstības 
pārskata un šo valstu atšķirīgās pieredzes 
analīzes, referents ieskicēja Latvijas vietu un 
lomu kodolenerģētikas jomas zinātniskajā 
pētniecībā. Par jaunākajām Latvijas kodole-
nerģētikas pētniecības un starptautiskās sa-
darbības projektu aktivitātēm referentu papil-
dināja LU Fizikas institūta vadošais pētnieks 
akadēmiķis Oļģerts Lielausis un LU Cietvielu 
fizikas institūta vadošais pētnieks akadēmi-
ķis Jānis Guntis Bērziņš, kas darbojas arī kā 
Latvijas pārstāvis EURATOM. Visi diskusijas 
dalībnieki bija vienisprātis, ka Latvijai  trūkst 
izsvērtas tehniski, ekonomiski un stratēģiski 
pamatotas enerģētikas sektora attīstības kon-
cepcijas jeb ietvara, kas būtu ne vien profe-
sionāli izstrādāts, bet arī valstiski akceptēts.

Lēmums: LZA eksperti aicina izstrādāt 
Latvijas Nacionālo enerģētikas stratēģiju.

“Latvijas Avīze” informē, ka DU rektora 
LZA kor. loc. Arvīda Barševska vārdā nosauk-
ta jaunatklāta Vidusāzijas vaboļu suga —  
“Lesteva barsevskisi”. Barševska vārdā ie-
priekš nosaukta skrejvabole “Platyderus bar-
sevskisi”. 

10. februārī RLB Līgo zālē konference 
“Vēl cīņa nav galā...”, veltīta Raiņa drā-
mas “Uguns un nakts” pirmiestudējuma 
simtgadei. Ar stāstījumiem konferencē pie-

dalījās: Viktors Hausmanis, Agra Straupe-
niece, Gundega Grīnuma, Ingrīda Burāne, 
Rita Rotkale.  Ielūdza RLB Teātra komisija, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas insti-
tūts, LKA E. Smiļģa Teātra muzejs, Latvijas 
Mākslas akadēmija. 

Rīgas Latviešu biedrībai — vēl par maz 
vilkmes. Latvijas Avīze intervē RLB priekš-
sēdētāju, Saeimas  deputātu Ingmāru Čaklo 
sakarā ar paredzēto RLB gada sapulci. RLB 
ir Goda biedri — G. Ulmanis, V. Vīķe-Frei-
berga, J. Stradiņš. Kopsapulcē viņu skaits 
papildināsies ar I. Ziedoni, I. Kokaru un  
A. Kolbergu.

11. februārī — LZA Ķīmijas, bioloģijas un 
medicīnas zinātņu nodaļas pilnsapulcē pār-
skatu par nodaļas un tās locekļu darbu 2010.
gadā sniedza nodaļas priekšsēdētājs akad. 
Raimonds Valters. Plašu  referātu “Orgānu 
transplantācijas iespējas un perspektīvas ” 
nolasīja LR Ministru kabineta balvas laureāts 
akadēmiķis Rafails Rozentāls. 

15. februārī LZA 65. gadadienā Senāta 
paplašinātā sēde. Ievadvārdus sacīja LZA 
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš. Refe-
rātu “Latvijas Zinātņu akadēmijas loma un 
uzdevumi Latvijas zinātnē” nolasīja  LZA 
prezidents Juris Ekmanis. Tika piešķirta LZA 
Lielā medaļa akadēmiķim ēvaldam Mugurē-
vičam par būtisku devumu Latvijas arheolo-
ģijas izpētē un viduslaiku hroniku edīcijā un 
LZA ārzemju loceklim Rihardam Villemam 
par izcilu devumu arheoģenētikā. Ziņojumu 
“Latvijas zinātnes stratēģija” sniedza LZP 
priekšsēdētājs  Andrejs Siliņš, “Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas Augstceltne un tās arhi-
tektoniskie līdzinieki pasaulē” — akadēmi-
ķis Jānis Krastiņš. Senāta Atzinības rakstus 
piešķīra Dr. geogr. A. Draveniecei, Dr. chem. 
A. Edžiņai, Dr. sc. ing. S. Negrejevai un Dr. 
hist. I. Tālbergai par ilggadīgu un teicamu 
darbu Zinātņu akadēmijas darbības nodro-
šināšanā. 
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16. februārī LR Saeimas Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisija (vad. I. Druviete)  
tikās ar valsts prezidenta administrācijas Lat-
vijas Vēsturnieku komisijas locekļiem. Atbals-
tīta Latvijas  vēstures kā atsevišķa priekšme-
ta mācīšana Latvijas  skolās (Latvijas Avīze. 
2011.17. febr.). 

LZA prezidents J. Ekmanis un Senāta 
priekšsēdētājs J. Stradiņš nosūtīja apsvei-
kuma vēstuli Lietuvas Zinātņu akadēmijas 
prezidentam V. Razumam sakarā ar Lietuvas 
neatkarības pasludināšanas 92. gadadienu.

17. februārī Rīgas pilī atvēra Latvijas Vēs-
turnieku komisijas Rakstu 26. sējumu “Oku-
pācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un 
vēstures izpratne”. 192 lpp. (Latvijas Avīze. 
2011.18. febr.). 

20. februārī LZA korespondētājloceklim 
Valdim Pīrāgam — 50. 

21. februārī LZA Dr. h. c., Dr. philol.  
Sarmai Kļaviņai — 70. 

21. februārī miris LZA goda doktors, 
Āraišu ezerpils kultūrvēsturiskā kompleksa 
izveidotājs Dr. hist. Jānis Apals (dz. 17. 09. 
1930.) (Diena. 2011. 22. febr., Latvijas Avī-
ze. 2011. 22. febr.).  

Norisinājās LZA LMZN un LLMZA pre-
zidija kopsēde, kurā ar zinātnisko ziņojumu 
“Dienvidlatgales potenciāls un tās attīstības 
virzieni” uzstājās LLU doktorante Sanda Čin-
gule-Vinogradova. Saskaņā ar viņas pētīju-
ma rezultātiem, Latgales reģiona attīstīties 
spējīgākās jomas ir piensaimniecība (21%), 
tūrisms (20%), rūpniecības nozaru attīstība 
(17%) un kokapstrāde (13%).

Akadēmiķe Baiba Rivža sniedza pārskatu 
par dalību Zviedrijas Karaliskās Lauksaim-
niecības un meža akadēmijas 198. sēdē. 
Viens no galvenajiem sēdes referātiem bija 

par tematu “No Zviedrijas tradicionālās brū-
nās mērces uz augstu galda kultūras nāciju”. 
Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un 
meža akadēmijas prezidente Sāra von Ar-
benta vērsa klausītāju uzmanību uz faktu, 
ka 2050. gadā planētas iedzīvotāju skaits 
sasniegs deviņus miljardus, pārtikas vajadzī-
ba pasaulē dubultosies, bet kultivēto platību 
apjoms var palielināties tikai par 12%. Vie-
nīgā iespēja problēmas risināšanai ir ražības 
kāpināšana, inovatīvu ceļu meklējumi, kā arī 
daudz karsti diskutētā modificētās pārtikas 
iegūšana. Prezidente minēja pētījumus ar 
zelta rīsiem ASV, Indijā, Kanādā, Brazīlijā. 
Šobrīd modificētie kultūraugi (īpaši kukurū-
za, soja, rapsis u.c.) aizņem vairāk nekā 300 
miljonus ha.

23. februārī LZA notika tradicionālie Jāņa 
Endzelīna piemiņas lasījumi. Ievadvārdus sa-
cīja Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš. Plašu 
ziņojumu par valodnieku paveikto sniedza vi-
ceprezidente I. Jansone.

LZA Dr. h. c. Benjamiņam Joffem — 80. 

24. februārī LZA  Dr. h.c. , Dr. agr.  Vol-
demāram Strīķim — 75. 

LZA prezidents Juris Ekmanis nosūtīja 
apsveikuma vēstuli Igaunijas Zinātņu aka-
dēmijas prezidentam R. Villemam sakarā ar 
Igaunijas neatkarības pasludināšanas 92. 
gadadienu.

EK pārstāvniecība Latvijā, LU, DU un 
Augstākās izglītības padome Latvijas Univer-
sitātē rīkoja konferenci “Augstākā izglītība un 
Baltijas valstu ilgtspējīgas un reģionāli līdz-
svarotas attīstības iespējas stratēģijas “Eiro-
pa 2020” kontekstā” (Izglītība un Kultūra. 
2011. 17. febr.). 

Iveta Mediņa (“Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai”) sarunā ar RTU rektoru Leonīdu Ri-
bicki un Augstākās Izglītības padomes (AIP) 
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priekšsēdētāju prof. Jāni Vētru “Reforma nav 
taupīšana”  analizē studentu skaita sama-
zināšanos augstskolās — par 30 000 dažu 
gadu laikā un skaidro situāciju, kā tas ietek-
mēs augstāko izglītību.

“Izglītība un Kultūra” publicējusi aka-
dēmiķa LU rektora Mārča Auziņa vērtējumu 
“Augstas skolas, zemi griesti”– par reformu 
nepieciešamību  Latvijas augstākās  izglītības 
un zinātnes starptautiskās konkurētspējas 
celšanā.

25. februārī  Ukrainas Republikas vēst-
niecība Latvijā, LU Akadēmiskā bibliotēka, 
LU AB Ukrainas literatūras nodaļa aicināja uz 
ukraiņu tautas dzejnieces Lesjas  Ukrainkas 
140. dzimšanas dienai veltīto literāro pēc-
pusdienu un izstādes atklāšanu Rūpniecības 
ielā 10.

Melngalvju namā notika jaunievēlētā RTU 
rektora Leonīda Ribicka svinīgā inaugurācija.

MArTs

1. martā Eiropas Savienības mājā saru-
nu istabā  Aspazijas bulvārī 28 viesus aici-
nāja  Zinātnes kafejnīca ”Kā Saule un vējš 
var strādāt mūsu labā”. Kafejnīcas vakara 
sarunu temats bija veltīts atjaunojamiem 
energoresursiem  — zaļajai enerģijai, ko va-
ram iegūt no Saules un vēja. Par jaunajām 
tehnoloģijām  un zinātnieku idejām, kā la-
bāk izmantot Saules un vēja enerģijas spēku, 
par Latvijas zinātnieku iestrādnēm šajā jomā 
un par praktiskām iespējām katram  izman-
tot šos enerģijas avotus.  Pasākumu vadīja  
Dr. Juris Šteinbergs,  piedalījās Fizikālās 
enerģētikas institūta vadošais pētnieks Pēte-
ris Šipkovs, LU  Cietvielu fizikas institūta va-
došie pētnieki Inta Muzikante un Boriss Poļa-
kovs, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas departamenta direktors 
Valdis Bisters.  

2. martā notika LZA FTZN pilnsapulce. 
Nodaļas locekļi noklausījās akad. Jura Jan-
sona pārskatu par nodaļas darbību 2010. 
gadā, nolēma atzīt to par sekmīgu un akcep-
tēja ierosinājumus nodaļas darbībai 2011. 
gadā. Diskusijā par zinātnes problēmām 
Latvijā piedalījies: J. Ekmanis, O. Lielausis, 
O. Dumbrājs, E. Blūms, J. Jansons, A. Ozols 
un J. Kristapsons.  Galvenais viedoklis, ka 
joprojām zinātniskais darbs ir pārpildīts ar 
pieprasītām atskaitēm un attaisnojumiem. 
Spēles noteikumi valstī visu laiku mainās, un, 
tā kā projektu termini ir ļoti ierobežoti, tomēr 
Akadēmijas locekļiem vajadzētu ar visu mūsu 
Akadēmijas milzīgo potenciālu mēģināt ietek-
mēt  procesus zinātnē pareizā virzienā.

3. martā Rīgas Latviešu biedrības pirmās 
gadagrāmatas “Rīgas latvietis” atvēršanas 
svētki RLB Līgo zālē. Piedalījās grāmatas 
sastādītāji Gaida Jablonska un LZA Dr.h.c. 
Ilgonis Bērsons,  ielūdza  RLB un apgāds 
“Mansards”.

Arheoloģei LZA kor. loc. Ilzei Birutai   
Lozei — 75. LU Latvijas vēstures institūtā at-
vērta I. B. Lozes biobibliogrāfija.

LZA kor. loc. Irinai Pilverei — 55.

no 3. līdz 6. martam Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā notika  gada nozīmī-
gākais grāmatniecības pasākums Baltijas 
valstīs — starptautiskā grāmatu un izdevnie-
cību izstāde “Baltijas Grāmatu svētki 2011”. 
5. martā  Latvijas Grāmatnieku ģildes stendā 
lasītāji un grāmatu varoņi svinēja  rakstnieka 
Jura Zvirgzdiņa dzimšanas dienu. Bērniem 
veltīto izstādes dienu ievadīja  J. Zvirgzdi-
ņa varoņiem un viņa jaunākajām grāmatām 
veltīta rīta stunda.  Operas ceļojošo Pasaku 
Teicēju (Nauris Puntulis), Vīnes dziedošo 
pieminekli Augustiņu, Štrūdla kungu ar ka-
nārijputniņūsām (Juris Ādamsons) un  Nakts 
karalieni no Mocarta operas “Burvju flauta” 
(Evita Raituma) ciemos atveda Vīnes zirdziņš 
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(Dagne Reinika). Pasaku Teicējs uzdeva Jura 
Zvirgzdiņa grāmatu draugiem viņa Mīklas.  
Ziņkārīgie kaķi no Kaķu mājas jumta meklēja 
starp Rīgas pieminekļiem dzīvu rakstnieku un 
viņa  rotaļu lācīti Tobiasu.  Tikšanos kopīgi 
veidoja Jura Zvirgzdiņa grāmatu izdevēji — 
izdevniecības “Pētergailis”, “Zinātne”, “Liels 
un mazs”, “Zvaigzne”, “Garā pupa” un “Jāņa 
Rozes apgāds”.

4. martā LU Akadēmiskā bibliotēka, LU 
Latvijas Vēstures institūts un LZA goda dok-
tors Dr. habil. hist. Raimo Pullats aicināja  
uz grāmatas: Raimo Pullat, Risto Pullat “Vi-
nameri. Salapiiritusevedu Laanemerel  kahe 
soja vahel — Degvīna jūra. Spirta kontra-
banda Baltijas jūrā  starp diviem pasaules 
kariem” atvēršanu.  Pasākumu atbalstīja 
Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā.

5. martā LZA goda doktors Romāns Lācis 
piedalījās Eiropas Zinātņu un mākslu aka-
dēmijas, EZMA (Academia Scientiarumm 
et Artium Europaea) svinīgajā plenārsēdē 
Zalcburgā un saņēma EZMA īstenā locekļa 
diplomu.

8. martā LZA ārzemju loceklim Arvīdam 
Ziedonim — 80. 

9. martā notika Paula Stradiņa Medi-
cīnas vēstures muzeja un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas rīkotā starptautiskā zinātniskā 
konference: «Ar skatu no kosmosa. Pirmā 
cilvēka lidojumam kosmosā — 50”, pieda-
loties Rīgā dzimušajam kosmonautam Ana-
tolijam Solovjovam un sarīkojot tiešu sakaru 
seansu ar kosmonautu Aleksandru Kaleri 
kosmosa kuģī. LZA prezidents Juris Ekma-
nis nolasīja referātu par Rīgā 1911. gadā 
dzimušā  akadēmiķa M. Keldiša nopelniem 
kosmosa pētniecībā (sakarā ar M. Keldiša 
simtgadi), bet T. Millers, O. Pleps, U. Stirna 
ziņoja par Latvijas zinātnieku devumu kos-
mosa izpētē (Zinātnes Vēstnesis. 2011. 14. 
martā).

Par Ventspils Augstskolas rektoru iecelts 
Dr. oec. Jānis Eglītis (Latvijas Avīze. 2011. 
9. martā). 

11. martā LZA goda doktoram literatūr-
zinātniekam un bibliogrāfam Ojāram Jānim 
Zanderam — 80. 

ĶBMZN un FTZN kopsēde “Organisko 
nelineāro optisko hromoforu sintēze, īpašī-
bas  un izmantošanas iespējas”. ANO 2011.
gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmi-
jas gadu. 2011. gada LZA Gustava Vana-
ga balvas ķīmijā laureāts akadēmiķis Valdis 
Kampars referātā  “Tradicionālo nelineāro 
hromoforu (DMABI, IPB, Azo, Pc) struktū-
ru modifikācijas, poli- un dendronizēti hro-
mofori” sniedza plašu   pētījumu rezultātu 
pārskatu un informēja par zinātnes virziena 
attīstības  perspektīvām. Ziņojumus snie-
dza arī V. Kokars, M. Rutkis, I. Muzikante,  
A. Ozols.

12. martā akadēmiķim Mārim Kļavi -
ņam — 55. 

14. martā LZA LMZN un LLMZA prezidija 
kopsēde, kurā zinātnisko ziņojumu “Pakalpo-
jumu kvalitātes novērtēšana lauku konsultā-
ciju centros” sniedza LLU doktorante Gunta 
Grīnberga-Zālīte. 

15. martā notika LZA Senāta sēde par 
tēmu “Latvijas augstskolu reforma un zināt-
ne”. Ziņojumus sniedza DU rektors, Rektoru 
padomes priekšsēdētājs Arvīds Barševskis, 
RTU rektors Leonīds Ribickis, LU prorek-
tors Indriķis Muižnieks. Senāts apsprieda 
LZA ģenerālsekretāra atskaites ziņojuma tē-
zes un piešķīra LZA Senāta Atzinības rakstu  
Dr. habil. med. Georgam Jankovskim par pa-
liekamu devumu osteorecepcijas pētījumos 
un ārstēšanā. Pēc Senāta sēdes LZA izstāžu 
telpā atklāja gleznotājas, interjera dizaineres 
Ligitas Caunes  gleznu izstādi “Mana  dzim-
tene Latvija”. 



143

ZInāTnEs DZīVE

17. martā notika HSZN sēde “Novadu 
folklora”. Ievadvārdi. Dr. philol. Dace Bula. 
Folkloristi: Māra Vīksna, Elga Melne, Sani-
ta Reinsone, Sandis Laime, Guntis Pakalns. 
Interesenti  M. Vīksnas vadībā viesojās pie 
Kr. Barona “Dainu skapja”. Pirms sēdes LZA 
prezidents Juris Ekmanis pasniedza LZA At-
zinības rakstu  Dr. philol., Dr. h. c. Sarmai 
Kļaviņai.

21. martā notika LU Akadēmiskās bib-
liotēkas sērijā “Latvijas zinātnieki” izdotās 
grāmatas “LZA akadēmiķis Elmārs Blūms — 
biobibliogrāfija” atvēršana.

Mazajā Ģildē notika Kokneses fonda pla-
ša atbalsta akcija Valsts prezidenta V. Zatlera 
un fonda priekšsēdētāja LZA goda locekļa V. 
Vītola vadībā. Pēc V. Šimkus koncerta noti-
ka gleznu un rokrakstu izsole (LZA goda loc.  
Dž. Skulmes glezna un I. Blumberga grafi-
ka, I. Ziedoņa, M. Zālītes, J. Stradiņa rok-
raksti), kas deva gandrīz 20 tūkstošus latu  
ieņēmumu.

22. martā LZA kor. loc. Artim Pabrikam — 
45.

LZA ārzemju loceklim Valteram Nollen-
dorfam — 80 (Latvijas Avīze. 2011. 22. 
marts).

24. martā Latvijas Universitātes Akadē-
miskā bibliotēka un Fotoklubs “Rīga” ielūdza 
uz  fotomākslinieces Eiženijas Freimanes iz-
stādes “Dejas vibrācijas” atklāšanu Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, 
Rūpniecības ielā 10.

Rīgas  Latviešu biedrības  Līgo zālē  Lat-
vijā nekad neizrādītās Mārtiņa Zīverta lugas 
“Kopenhāgenas dialogs” lasījums, kas tema-
tiski sasaucas ar Maikla Freina lugu “Kopen-
hāgena”. Režisore Anna Eižvertiņa. Akadēmi-
ķa Viktora Hausmaņa ievadvārdi.

25. martā LZA komandēja Humanitāro 
un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāju  
I. Jansoni uz Lietuvu, lai viņa piedalītos Lie-
tuvas Zinātņu akadēmijas svinīgajā pilnsa-
pulcē, kas veltīta tās dibināšanas 70 gadu 
jubilejai, un nodotu Latvijas ZA oficiālu ap-
sveikuma adresi.

29. martā Rīgas Vēstures un kuģniecības 
muzejā atklāta arheologa un kultūras vēstur-
nieka,  LZA korespondētājlocekļa  Jura Ur-
tāna  aerofotogrāfiju izstāde “Rīgas Daugava 
skatā no putna lidojuma”. 

30. martā iedaļā “ES nauda” Latvijas 
Avīze raksta,  ka šajā plānošanas periodā no 
ES fondiem Latvijas zinātnei iedalīti Ls 225 
milj.  Gatavojas Kosmosa pētījumiem — Ir-
benē atjaunos radioteleskopus. RTU Trans-
portmašīnu institūtā  gatavo jaunas koncep-
cijas bezpilota lidaparātu. RTU sadarbībā ar 
Fizikālās  enerģētikas  institūtu veido vilcienu 
pasažieriem draudzīgu un drošu ģeneratoru. 
RTU pētnieki veido asfaltbetona sastāvus 
ceļu būvniecībai no ražošanas blakusproduk-
tiem  un zemas kvalitātes vietējiem minerāl-
materiāliem.

Notika Fizikālās enerģētikas institūta, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un RES-H Poli-
cy projekta seminārs: “Pilnveidojot politikas 
ietvaru atjaunojamo energoresursu izmanto-
šanā siltumapgādē Latvijā.” LZA prezidents 
Juris Ekmanis atklāja semināru un iepazīsti-
nāja ar sēdes mērķiem. Edgars Vīgants (Lat-
vijas Republikas Ekonomikas ministrija) snie-
dza pārskatu par pašreizējo politikas ietvaru 
un valdības mērķi atjaunojamo energoresursu 
izmantošanā siltumapgādē Latvijā.

Par to, kā citas Eiropas Savienības dalīb-
valstis atbalsta atjaunojamo siltumenerģiju 
un par politikas novērtēšanas rīkiem — kri-
tērijiem, kas jāpiemēro dažādu politiku izvēl-
nes novērtēšanā  referēja Veit Bürger (Lie-
tišķās Ekoloģijas institūts, Vācija). Lietuvas 
piemēru savā referātā atspoguļoja Dr. Inga 
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Konstantinavičiūte (Lietuvas Enerģētikas in-
stitūts). Par atjaunojamo enerģiju Latvijas 
centralizētajā siltumapgādes sektorā referēja 
Dr. Andris Akermanis (valdes loceklis, Latvi-
jas Siltumuzņēmumu asociācija). Pēc referā-
tiem dalībnieki izteica viedokļus diskusijā. 

LZA Mazajā zālē LZA,  a/s “Latvijas gāze”, 
RTU Attīstības fonda 2011. gada balvu un 
stipendiju pasniegšana (desmito reizi). Balvas 
piešķirtas akadēmiķim Jānim Gardovskim par 
aknu transplantācijas ieviešanu Latvijā un a/s 
“Latvijas gāze”  valdes loceklei Andai Ulpei 
par izcilu darbu un mūža veikumu gāzes no-
zares attīstībā Latvijā. Jauno zinātnieku sti-
pendijas piešķirtas Mg. Gintam Jaudzemam 
par pētījumu “Vairākkārtēju plūdu ietekme uz  
izskalojumiem pie inženiertehniskajām kons-
trukcijām” un  ķirurgam Jānim Vilmanim par 
aknu transplantācijas procesa nodrošināšanu 
Latvijā.

Akadēmisko un zinātniski pētniecisko 
aprindu pārstāvji Ministru prezidentam V. 
Dombrovskim, ekonomikas ministram Artim 
Kamparam, izglītības un zinātnes ministram 
Rolandam Brokam un Saeimas priekšsēdē-
tājai Solvitai Āboltiņai  nosūtījuši vēstules 
ar prasībām nodrošināt kvalitatīvu nacionālo 
reformu programmu, ar kuru Latvijā iecerēts 
sasniegt ES jaunās stratēģijas “ES 2020” 
mērķus, — izveidot uz zināšanām un inovā-
cijām balstītu konkurētspējīgu, resursus tau-
pošu sabiedrību. 

Vēstules parakstītāji uzskata, ka nekavē-
joties jāsāk un iespējami ātri jāīsteno sen ie-
cerētā un daudzkārt atliktā jaunā Augstākās 
izglītības likuma virzīšana apstiprināšanai Sa-
eimā, lai radītu priekšnoteikumus augstskolu 
labākai pārvaldībai, starptautiskajai konku-
rētspējai un saskaņotu augstākās izglītības 
un zinātnes likumdošanu.

Tāpat vēstulē tiek rosināts izveidot aug-
stākās izglītības un zinātnes finansēšanas 
modeli, kas motivētu augstskolas veidot 
starptautiski konkurētspējīgas studiju 
programmas, pielāgot to piedāvājumu dar-

ba tirgus prasībām ilgtermiņa perspektīvā, 
mazināt izveidojušos disproporciju studē-
jošo skaita ziņā sociālo disciplīnu studiju 
programmās iepretī pārāk mazam studējo-
šo īpatsvaram gandrīz visās pārējās studi-
ju jomās, kā arī nodrošināt augstu studiju 
kvalitāti.

Ņemot vērā augstākās izglītības lomu 
valsts ilgtspējīgas attīstības kontekstā, vēs-
tules autori uzskata, ka nav pieļaujams sa-
mazināt kopējo valsts ieguldījumu augstākajā 
izglītībā, zinātnē un inovācijā, bet vidējā ter-
miņā tas pakāpeniski jāpalielina.

Valdībai un Saeimas priekšsēdētājai no-
sūtīto vēstuli parakstījuši Latvijas Universi-
tātes rektors Mārcis Auziņš, Daugavpils Uni-
versitātes rektors Arvīds Barševskis, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Juris 
Ekmanis, augstskolas “Turība” Komunikāci-
jas zinātņu katedras vadītājs Ainars Dimants, 
Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars 
Kalviņš, SIA “Komercdarbības un finanšu 
pētniecības aģentūras” direktors Andris Nāt-
riņš, LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stra-
diņš, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūta direktors Andris Šternbergs, SIA 
“Eirokonsultants” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Vaivads un SIA “Komercdarbības un finanšu 
pētniecības aģentūras” valdes pārstāve Andra 
Mangale.

31. martā Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 
(Inga Paparde) rakstā “Pētīs zīdaiņu mirstī-
bas iemeslus”,  komentējot ārstu iniciatīvu 
“Izglābsim 100 bērnus”,  atsaucas uz LZA 
sēdē  konstatēto, ka bērnu mirstības rādītāji 
ir cieši saistīti ar sociālekonomisko situāciju 
Latvijā, ar nedraudzīgu ienākumu sadali starp 
sabiedrības grupām. Izmantoti referentes  
prof. Ingrīdas Rumbas-Rozenfeldes  dati par 
perinatālo bērnu mirstību. Latvijas rādītāji 
2010. gadā — 8,4 mirušie zīdaiņi uz 1000 
dzimušajiem — ir satraucoši.

LZA akadēmiķis B. Kalnačs piedalījās Ei-
ropas zinātņu akadēmiju federācijas (angliski 



145

ZInāTnEs DZīVE

saīsin. ALLEA) un Britu Akadēmijas kopīgi 
organizētajā humanitāro un sociālo zinātņu 
akadēmiskās attīstības darba grupas otrajā 
sanāksmē Briselē.

APrīLIs

4. aprīlī notika Valsts pētījumu program-
mas “Nacionālā  identitāte (valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projektu 
vadītāju sanāksme. Par programmas īsteno-
šanas rezultātiem,  to analīzi un secināju-
miem ziņoja Jānis Stradiņš, Nils Muižnieks, 
Ilga Jansone. Par uzdevumiem sakarā ar 
Apvienoto pasaules latviešu zinātnieku III un 
Letonikas IV kongresu runāja Tālavs Jundzis.

6. aprīlī arheologam ēvaldam Mugurēvi-
čam — 80. 

LU Vēstures un filozofijas fakultātē noti-
ka Vitorio Hesles grāmatas “Tagadnes krīze 
un filozofijas atbildība” atvēršana.  Tulkotā-
ja:  Leonija Vuss-Mundeciema, zinātniskais 
redaktors prof. Rihards Kūlis.  

7. aprīlī notika LZA Pavasara pilnsapulce. 
Ievadvārdus, novērtējot zinātnē paveikto un 
iezīmējot problēmas, sacīja LZA prezidents 
Juris Ekmanis. Tika pasniegta LZA Lielā me-
daļa akadēmiķim ēvaldam Mugurēvičam par 
būtisku devumu Latvijas arheoloģijas izpētē 
un viduslaiku hroniku edīcijā un LZA vārd-
balvas un balvas jaunajiem zinātniekiem. 
Lekciju “Par paleontoloģiju Baltijā un mūsu 
“devona senčiem” nolasīja Baltijas Zinātņu 
akadēmiju medaļas laureāts LZA korespon-
dētājloceklis Ervīns Lukševičs. Tradicionālo 
pārskata ziņojumu par akadēmijas darbību 
2010. gadā sniedza LZA ģenerālsekretārs 
Valdis Kampars, Uzraudzības padomes ziņo-
jumu — akadēmiķis Pēteris Zvidriņš. Debatēs 
piedalījās akadēmiķi Indriķis Muižnieks, Bai-
ba Rivža, Jānis Lielausis, LZA korespondētāj-
locekļi Edīte Kaufmane un Juris Skujāns. 

          

RLB Līgo zālē saruna “Mērnieku lai-
ku” skatuves dzīves simtgade. Iesaistījās: 
V. Hausmanis, U. Dumpis, R. Melnace,  
A. Apele, I. Apelis, Ā. Stūrniece, G. Gailītis 
un piebaldzēni.

8. aprīlī  filozofam Andrim Rubenim — 
60. 

RTU un LLU sadarbosies zinātniskajā pēt-
niecībā. Noslēgts sadarbības līgums — orga-
nizēt apmaiņas vieslekcijas, izveidot diplomu 
starpdisciplinārajās programmās, pilnveidot 
zinātniskos žurnālus. 

9. aprīlī māksliniekam, LZA ārzemju lo-
ceklim Ernstam Neizvestnijam — 85. 

11. aprīlī piešķirti Latvijas valsts apbal-
vojumi. Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras ap-
balvojums — Latvijas Zinātņu akadēmijas 
korespondētājloceklei, Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta vadošajai pētnie-
cei, arheoloģei, Dr. habil. hist. Ilzei Birutai 
Lozei un Latvijas Universitātes Latvijas vēs-
tures institūta Arheoloģijas nodaļas valsts 
emeritētajai zinātniecei, Dr. habil. hist. Annai 
Zariņai.

Atzinības krusts IV šķira — Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūta va-
došajam pētniekam, Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājam, 
Dr. habil. hist. Jānim Bērziņam un puķko-
pim, dārzkopim, Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas bioloģijas zinātņu goda doktoram Jānim 
Rukšānam.

Atzinības krusta V šķiras goda zīme — 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģi-
jas un medicīnas zinātņu nodaļas zinātniska-
jai sekretārei, Dr. chem. Baibai Ādamsonei.

Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 
L’ORÉAL (ar UNESCO Latvijas Nacionālās ko-
misijas un LZA atbalstu)  Latvijas  stipendiju 
“Sievietēm Zinātnē”  žūrijas komisijas sēde, 
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kurā lēma par L’ORÉAL stipendiju piešķiršanu 
Latvijas zinātniecēm — sievietēm dzīvības zi-
nātņu un materiālzinātņu jomā. Komisija no-
lēma stipendiju  piešķirt  Dr. med. Lienei Ņi-
kitinai-Zaķei (zinātņu doktorēm vecumā līdz 
40 gadiem) — projektam “Reimatoīdā artrīta 
ģenētiskā izpēte Latvijas populācijā” un di-
vas stipendijas jaunajām zinātniecēm vecu-
mā līdz 33 gadiem — Mg.  Marijai Duncei, 
projektam “Fāžu pārejas un fizikālās īpašības 
cietajos šķīdumos uz Na1/2 Bi1/2 TiO3 bāzes”, 
un Mg.  Baibai Švalbei  — projektam “L-kar-
nitīna nozīme smadzeņu funkcionēšanā”.

11.–12. aprīlī LZA notika Juristu dienu — 
2011 pasākumi. Latvijas Juristu dienu atklā-
šanas konference “Latvijas Valsts prezidenta 
institūts Latvijas Republikas Satversmē  un 
tā pilnveidošanas iespējas”. To rīkoja Latvijas 
Juristu biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju  2011. gada Juristu dienu ietva-
ros. Konferences atklāšanā piedalījās Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezi-
dents Juris Ekmanis,  Latvijas Juristu biedrī-
bas prezidents Aivars Borovkovs, tika nolasīts 
Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera raks-
tisks apsveikums. Ziņojumus sniedza Valsts 
prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas 
priekšsēdētājs Dr. h. c. iur. Egils Levits, Dr. 
iur. Aivars Endziņš. 

12. aprīlī notika konference “Policija va-
kar, šodien un rīt” sakarā ar Policijas likuma 
pieņemšanas 20. gadadienu. Konferenci at-
klāja Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezi-
dents Tālavs Jundzis, tika nolasīts Latvijas 
Republikas iekšlietu ministres Lindas Mūrnie-
ces apsveikums. Ziņojumus sniedza Dr. iur. 
Zenons Indrikovs, Dr. iur. Aleksandrs Matve-
jevs, Dr. iur. Ārija Meikališa. 

Miris Dr.chem., Dr.h.c., remantadīna iz-
gudrotājs Jānis Polis (25.06. 1938.–12. 04. 
2011.) (Latvijas Avīze. 2011. 13. apr.,  Die-
na. 2011.14. apr.).

12.–13. aprīlī  LZA komandēja preziden-
ta padomnieci Anitu Dravenieci uz Amsterda-
mu, lai viņa piedalītos Eiropas zinātņu aka-
dēmiju federācijas (angliski saīsin. ALLEA) 
ģenerālajā asamblejā. 

16. aprīlī LZA goda loceklim komponis-
tam Pēterim Vaskam — 65.  

18. aprīlī diskusiju cikla piektā diskusija 
“Valsts ekonomiskā politika recesijas pārva-
rēšanai. Inovācijas — Latvijas ekonomikas 
stratēģiskā dimensija”.  Ievadvārdus sacīja 
LZA prezidents J. Ekmanis, ziņojumus snie-
dza Dr. oec. T. Volkova, LZA korespondētāj-
locekle E. Kaufmane, akadēmiķe B. Rivža un  
I. Liepiņa, SIA “AMBERBLOOM” īpašniece.

19. aprīlī notika LZA Senāta izbraukuma 
sēde Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
Jelgavā, lai noklausītos ziņojumus par Valsts 
pētījumu programmas “Vietējo resursu (ze-
mes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) 
ilgtspējīga izmantošana — jauni produkti un 
tehnoloģijas” pārtikas sadaļas izpildes gaitu. 
LLU rektors LZA korespondētājloceklis Ju-
ris Skujāns savā ziņojumā iepazīstināja ar 
LLU nākotnes iecerēm. Tika parakstīts LZA 
un LLU sadarbības līgums. Plašu ziņojumu 
valsts pētījumu programmas sadaļā “Pārti-
kas drošība un kvalitāte” sniedza LLU asoc. 
profesore Ruta Galoburda, par globālajām 
tendencēm pārtikas nodrošinājuma jomā 
stāstīja akadēmiķe Baiba Rivža. Sēdes tur-
pinājumā rektora LZA korespondētājlocek-
ļa J. Skujāna vadībā sekoja iepazīšanās ar 
Jelgavas pils muzejiem, ar LLU Pārtikas teh-
noloģijas fakultātes studentiem (“Putras die-
nā”, kur tika īstenota 500 kg smagās tortes 
“Skudru pūznis” veidošana) ar iecerēto un 
īstenot aizsākto LLU jauno korpusu celtnie-
cību Pārlielupē (Valdekā — Pārtikas tehno-
loģijas fakultāte, Ainavu arhitektūras nodaļa 
u.c.). Pēc tam akad. B. Rivžas vadībā Senāta 
locekļi un citi sēdes dalībnieki iepazinās ar 
rekonstruēto Sv. Trīsvienības baznīcas torni 
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(tajā izvietotajām izstādēm), no torņa aug-
šējās platformas vērojot pavasarīgo Jelgavas 
panorāmu.

Ekonomistam Gundaram Julianam Ķe-
niņam (Kingam) — 85 (Latvijas Avīze. 
2011.19. apr.). 

21. aprīlī ķīmiķim Andrim Zicmanim — 
70.

Filozofei Maijai Kūlei — 60.   

26. aprīlī  Latvijas Organiskās sintēzes in-
stitūtā — profesora Gustava Vanaga lasījumi.

Pasākumu organizēja LOSI sadarbībā ar 
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fa-
kultāti un LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicī-
nas zinātņu nodaļu. 

Sēdi atklāja akad. Ivars Kalviņš un akad. 
Gunārs Duburs. Klātesošie noklausījās akad. 
J. Stradiņa priekšlasījumu “Oskars Lucs, 
Gustavs Vanags un Bruno Jirgensons”. Ar  zi-
nātniskiem ziņojumiem  uzstājās jaunie zināt-
nieki Māris Viļums, Andris Jankevics, Laura 
Beķere un Jekaterina Petuškova.

27. aprīlī  LZA izbraukuma sēde Salac-
grīvas vidusskolā. Ziņojumus sniedza Ilga 
Jansone, Sarma Kļaviņa, Jānis Streičs, Māra 
Vīksna, Rasma Noriņa un Ieva Zilbere. Sēdes 
dalībnieki apskatīja novada kultūrvēsturiskās 
vietas un apmeklēja Pāles novadpētniecības 
muzeju.

28. aprīlī  LU Akadēmiskā bibliotēka, ap-
gāds  “Zinātne”,  Rūpniecības ielā 10, aici-
nāja uz Edvarda Virzas Rakstu 4. sējuma at-
vēršanu. Piedalījās sastādītāja Anda Kubuliņa 
un izdevuma veidotāji.

29. aprīlī vēsturniekam Jānim Bērzi-
ņam — 70.

MAIJs

1. maijā LU notika konference “Jānis Pā-
vils II — jaunās pasaules vēstnesis” — pasā-
kums par godu pāvesta beatifikācijai — pa-
sludināšanai par svētīgo. Par pāvesta lomu 
Austrumeiropas garīgajā atdzimšanā runāja 
akadēmiķis Jānis Stradiņš (Latvijas Avīze. 
2011. 30. apr., Latvijas Vēstnesis.  2011. 
10. jūn.). 

4. maijā kinoteātrī “Rīga”  Dzintras Ge-
kas dokumentālās filmas “Stacija “Latvieši.” 
1937” pirmizrāde.  Pēc 1926. g. Vissavie-
nības tautas skaitīšanas datiem, Padomju 
Savienībā bija saskaitīti 151 410 latvieši. 
1937. g. 30. nov. sākās “Latviešu operācija”. 
Pēc Nikolaja Ježova (NKVD) pavēles apcieti-
nāja 22 360 latviešus.  

5. maijā LZA Mazajā zālē atvēra  gruzī-
nu dzejnieka, tulkotāja un diplomāta, bij. 
Ukrainas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 
Latvijā, LZA goda doktora  Raula Čilačavas 
grāmatu “Pribļiženije k Latviji. Otkroveņija 
posla” (”Pietuvošanās Latvijai. Vēstnieka at-
skārsmes”). 

6. maijā Rīgas Latviešu biedrībā, Zelta 
zālē godināja jaunievēlētos RLB Goda biedrus 
— Imantu Ziedoni, Imantu Kokaru, Andri Kol-
bergu. Dziedāja kamerkoris “Ave, Sol!” Ulda 
Kokara vadībā. Imantam Ziedonim Goda 
biedra regālijas pasniedza vēlāk, 6. jūnijā 
(Latvijas Avīze.  2011. 9. maijā, Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai. 2011. 9. maijā). 

6. maijā LZA ārzemju loceklim mediķim 
Jānim Kļaviņam — 90. 

7. maijā LZA ārzemju loceklim fiziķim Ju-
rim Upatniekam — 75. 

12. maijā LZA Mazajā zālē L’Oréal, 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisi-
jas un LZA Latvijas stipendiju “Sievietēm  
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Zinātnē” pasniegšana (Latvijas Avīze. 
2011.18. maijā).

12. maijā LZA Augstceltnē, 2. stāva sēžu 
zālē, LU Latvijas vēstures institūta jubilejas 
lasījumi “LU Latvijas vēstures institūts: 75 
gadi Latvijas vēsturē un politikā”. Lasījumi, 
diskusijas, prezentācijas. Vada:  Ainārs Ler-
his, Lilita Vanaga, Jānis Bērziņš, Antonija 
Vilcāne. LZA prezidenta Jura Ekmaņa apsvei-
kums.

   
12. maijā — LZA korespondētājloceklim 

Ivanam Vedinam — 65. 

17. maijā LZA Senāta sēde. Ziņojumu 
Valsts pētījumu programmas “Vietējo resursu 
(zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) 
ilgtspējīga izmantošana — jauni produkti 
un tehnoloģijas” izaicinājumi sadaļā “Mežs” 
sniedza akadēmiķis Bruno Andersons. Senāts 
pieņēma lēmumu par jaunu vakanču izsludi-
nāšanu 2011.gada LZA jaunu locekļu vēlēša-
nām. Pēc Senāta sēdes notika Goda locekļa 
Induļa Rankas izstādes atklāšana.

18. maijā LZA Mazajā zālē LU Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūta 23. konfe-
rence “Meklējumi un atradumi”.  

20. maijā LZA Mazajā zālē notika Latvi-
jas Zinātnieku savienības 8. kongress. LZS 
valdes un Revīzijas komisijas atskaite.  Ziņo-
jumi: Zinātnieka intelektuālās īpašuma tiesī-
bas. LZS padomes priekšsēdētājs akadēmiķis 
Ivars Kalviņš.  

Par plānojamām izmaiņām Augstskolu li-
kumā. LZS Padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Uldis Grāvītis. Trešais Pasaules latviešu zināt-
nieku kongress. Akadēmiķis Tālavs Jundzis. 
Pārvēlēta LZS vadība: par padomes priekš-
sēdētāju atkārtoti ievēlēts akadēmiķis Ivars 
Kalviņš, par valdes priekšsēdētāju — prof. 
U.Grāvītis.

24. maijā Rundāles pils atzīmēja savu 
275. gadadienu — 1736. g. 24. maijā ielikts 
pils pamatakmens. Atklāta restaurētā Biljar-
da zāle (Latvijas Avīze. 2011.25. maijā). 

25. maijā par Latvijas Universitātes rek-
toru atkārtoti ievēlēts LZA īst. loc. Dr. habil. 
phys. Mārcis Auziņš. Par viņu atdotas 185 
balsis, bet par prof. Intu Brikši — 79 no ko-
pīgajām 277 balsīm (Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai, Diena, Latvijas Avīze. 2011. 25.–
26. maijā).

 
25. maijā LZA LMZN priekšsēdētāja aka-

dēmiķe Baiba Rivža un zinātniskā sekretāre 
Ieva Brence piedalījās Francijas Lauksaim-
niecības akadēmijas 250 gadu jubilejas svi-
nīgajā sēdē, kuras laikā nolasīja referātu par 
izaicinājumiem pārtikas drošības un kvalitā-
tes izpētes jomā. 

26. maijā LZA goda loceklim komponis-
tam Imantam Kalniņam — 70. 

31. maijā Ārstu biedrības namā atvēra 
Imanta Kalniņa tulkoto Korānu (Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai. 2011. 1. jūn.). 
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